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هدف از پژوهش حاضر، شناسایی عوامل انگیزاننده حمایت ورزشی در استان 
. استپیمایشی  -یفیتوصنظر روش تحقیق،  وهش حاضر از. پژاستهمدان 
مدیر ورزشی) به پرسشنامه  120مدیر شرکت و  123مدیر ( 243تعداد 

که  گویه با مقیاس پنج ارزشی لیکرت پاسخ دادند 33شامل  محقق ساخته
در یک آن یایی صان و پامتخص وسیله  به آن ییو محتوا يصور ییروا

با استفاده از ها  ر از مدیران ورزشی و شرکتنف 30مطالعه مقدماتی بین 
ها از روش  تحلیل داده و  جهت تجزیه شد.محاسبه  93/0کرونباخ  يآلفا

ي انگیزاننده ها عاملمنظور شناسایی   تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدي به
حامیان ورزشی استفاده شد. نتایج پژوهش شش عامل شامل عوامل 

عنوان   یریتی را بهمدو  یفرهنگیطی، مح، تسهیالتی یغاتی،تبلساختاري، 
ها و  عوامل مؤثر انگیزاننده در حمایت ورزشی از دیدگاه مدیران شرکت

مدیران ورزشی و تحلیل عاملی تأییدي برازش مناسب مدل را نشان داد. با 
ي ها سازمانمنابع مالی براي  نیترمهمتوجه به اینکه حمایت مالی یکی از 

شود که با آگاهی از  ها پیشنهاد می ورزشی و شرکت ورزشی است، به مدیران
 ي ارائهها تیمزي حمایتی مناسب و ها طرحدانش بازاریابی ورزشی، ارائه 

را براي ورود به عرصه حمایت ورزشی ترغیب  ها شرکتشده به حامیان،  
 کنند.
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The aim of present study was to identify motivators of 
sport sponsorship in Hamadan province. The present 
study in terms of research methodology was descriptive 
– survey. 243 managers (123 corporate and 120 sport 
managers) responded the researcher-made questionnaire 
including 33 five digit Likert items. The face and 
content validity of the questionnaire was ratified by the 
experts and its reliability was estimated using 
Cronbach's alpha (a=0.93) based on a pilot study which 
was carried out among 30 sports and corporate 
managers. In order to analyze the data, exploratory and 
confirmatory factor analysis were used to identify sports 
sponsor’s motivation factors. Research results revealed 
six factors including structural factors, advertising, and 
facilities, environmental, cultural and management as 
motivation factors supporting corporate executives and 
directors of sports from the perspective of sports and 
confirmatory factor analysis model showed a good fit. 
Since financial sponsorship is one of the main fiscal 
resources for sports organizations, the corporate and 
sports managers are suggested to get familiar with the 
sport marketing knowledge, provide appropriate support 
plans and benefits provided to sponsors companies are 
encouraged to enter the field of sports sponsorship. 
 
Keywords 
Motivator Factors, Sport Sponsorship, Sport Managers, 
Corporate Managers. 
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 همقدم
  توسـعه ي در کشـورها حاضر ورزش و تفریحـات سـالم    در حال
 موردیک صنعت مهم و اثرگذار بر رشد اقتصادي  مثابه  بهیافته 
یـازدهمین  ع (ین صـنای تـر بزرگبـوده و از پردرآمـدترین و    توجه

رود. ایـن صـنعت    صنعت) در قرن بیست و یکم بـه شـمار مـی   
یافتـه تـا    سرعت جهـانی شـده و در سراسـر دنیـا گسـترش      به

 :Ameri & Bashiri, 2010شوند ( مند بهره آن ها از انسان
یی بین یک تا دو درصـد تولیـد   تنها  به). صنعت ورزش 17-27
درصـد   5/2تـا   2و نیـز بـین    ي صـنعتی کشورهاملی  ناخالص

یـک قـدرت    مثابه  به ه وتجارت جهانی را به خود اختصاص داد
ـ مؤثر در توسـعه اقتصـادي و اجتمـاعی، بـا      یرات مسـتقیم و  أثت

دارد. بـا   کشـورها غیرمستقیم، نقش مهمی در رشد اقتصاد ملی 
داده، جهـان ورزش دوران جدیـدي را    توجه به این تغییـرات رخ 

تجربه کرده و تحوالت سریع و گسترده در تمام ابعـاد ورزشـی،   
توجه قرار  ها و فنون بازاریابی را در ورزش مورد استفاده از شیوه

ها دالر در کشورهاي مختلف هزینـه   زه میلیونداده است. هر رو
منظور مرتفع کـردن    شود و احساس نیاز به ورزش به ورزش می

تـر و   روز محسـوس  معضالت روحـی و جسـمانی مـردم روزبـه    
گــردد. تمــام ایــن مــوارد موجــب گردیــده کــه   مشــهودتر مــی

هاي بیشتري در زمینه بازاریابی ورزشـی موردنیـاز باشـد     تالش
زیرا کـه بازاریـابی اثـرات ویـژه و      )؛1386اران، (یوسفی و همک

مثبتی در جهان ورزش داشته و توانسته گـردش پـولی عظـیم،    
و  العاده براي ایجاد شغل، جذب منابع مالی خارجی پتانسیل فوق

 هاي تبلیغاتی بسیار و فواید سیاسی، فرهنگی و اجتمـاعی  جنبه
ــراهم آو   گســترده ــن صــنعت ف ــع ای ــراد ذینف ــراي اف رد اي را ب

 .)132-121: 1387(محمدکاظمی و همکاران، 
گـذاري در   هاي مهـم سـرمایه   یوهشحمایت مالی ورزشی از 

ورزش و از محورهاي اصلی بازاریابی ورزشی است که در سایه 
گیرنـد.   یمـ یت قـرار  حما موردی شده و ده سازمانآن رویدادها 

ین منابع درآمدي در ورزش امروزي به ترمهمحمایت ورزشی از 
). به عقیده انجمن 14/24: 1391(بنار و همکاران، د رو ر میشما

)، بازار حمایت در سراسـر جهـان   IEG( 1یالملل نیبرویدادهاي 
ي سـنتی رشـد   ا واسـطه ي و ا رسـانه ي ها نهیهزنسبت به سایر 

میلیـارد دالر در سـال    46/3سریعی داشته و با ارزشـی معـادل   
زاریـابی را بـه   درصد از سهم کل بودجه با 20نزدیک به  2010

طور مستقیم با   ورزش به ،نخود اختصاص داده است. از این میا
 نیمهمتـر ي حمایـت،  هـا  نهیهزدرصد از کل  70الی  68کسب 

 Cobbs, 2011: 287-296( دشــو یمــحــوزه محســوب 

1 - International Events Group 

 & Henseler & et al, 2011: 7-21., Mazodier؛
Merunka, 2011: 1-14 .( 

ایـت بـه بخـش مهمـی از     کـه حم  دهد یمچنین ارقامی نشان 
آمیخته ارتباطات بازاریابی تبدیل شده و مـدیران بازاریـابی بـیش از    

ي آن بـراي کمـک   ها تیقابلمند به حمایت و  هر زمان دیگر عالقه
 Zdravkovic & Tillبـه دسـتیابی اهـداف شـرکت هسـتند (     

Brian, 2012: 113–132..(     بدیهی است هـر سـازمانی بـراي
ي هـا  مناسب نیـاز دارد و موفقیـت سـازمان    ، به منابع مالیتیموفق

جملـه   ورزشی نیز نیازمند منابع مالی غنی و سرشاري اسـت کـه از  
به حمایت مالی اشاره کرد. امروزه مدیران ورزشی که  توان یم ها آن

 ي خود هستند از این منابع، نهها سازمانبه دنبال ارتقاي منابع مالی 
بلکه بـراي   ،ي ورزشیها رنامهبی دهسازمانریزي و  فقط براي برنامه 

 کـه اسـت   یحـال . ایـن در  کنند یماستفاده  ها برنامهعملیاتی نمودن 
ایجاد و جذب منـابع مـالی بـه مهـارت، دانـش، شـناخت کـافی از        
ــتفاده از     ــذهبی و اس ــادي، م ــی، اقتص ــی، سیاس ــعیت فرهنگ وض

ــاز دارد  هــا روش ــاز جامعــه نی ــا نی ي کارآمــد مــدیریتی متناســب ب
 ).66-13: 1389ظفري، (جمشیدیان و م

و رویـدادهاي ورزشـی    ها سازمانوابستگی در حال افزایش 
ــه  ــرکتب ــدیهی اســ    هــا ش ــري مســلم و ب ــامی ام  تي ح

)Artemisia, 2004: 180-192(چراکه امروزه منبع اصلی  ؛
تدریج  ي ورزشی حمایت مالی بوده و این روند بهها باشگاهدرآمد 

و  هـا  باشـگاه ، هـا  ورزشگاهکه  طوريبه  در حال گسترش است؛
تجـاري بـزرگ    مؤسسـات و  ها شرکتي ورزشی با نام دادهایرو

ــناخته  ــش ــود یم در  ).Coakley, 2001: 312-348( ش
، حتـی در برخـی از   هـا  دولـت ي اخیـر از طرفـی اغلـب    ها دهه

کشورهاي پیشرفته با کسري بودجه مواجه بوده و براي مقابله با 
لتـی را بـه بخـش    ي دوها بخشچنین مشکلی، اداره بسیاري از 

ي ورزشـی نیـز از   ها گذاري سرمایه اند که خصوصی واگذار نموده
ـ   داین امر مستثنا نیستن هزینـه اداره ورزش  ز . از طـرف دیگـر نی

 ها دولتو حتی  ها باشگاهروز در حال افزایش بوده و افراد،  روزبه
رو به دنبال راه چاره  مشکل مواجه هستند و ازاینن شدت با ای به

گزینه که براي این مشکل انتظار  نیتر یاصل. باشند یمبراي آن 
در همـین   .)Asagba, 2009: 67-72، حمایت است (رود یم

) در نتایج تحقیق خود اظهار داشته اسـت  1384( رضوي ،زمینه
گذاري دولت در بخش ورزشی متناسب با رشد  که میزان سرمایه

نـد  جمعیت جامعه و متقاضیان ورزش نیست و چنانچه همین رو
شود و ایجاد  در آینده ادامه یابد، میزان کمبودها بیشتر آشکار می

هاي اقشار جامعـه بـه خـدمات     تعادل و پاسخگویی به نیازمندي
هـاي سـاالنه    گذاري دولتی در بودجـه  سرمایه ورزشی، با میزان
حل منطقی و مفیدي که در بسیاري از کشورها  میسر نبوده و راه                                                                       
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هــاي  گــذاري بخــش ســرمایهتجربــه شــده، اجــراي مکانیســم 
غیردولتی و ترغیب و تشویق آنان در این زمینه بوده اسـت کـه   

هـا دولتـی کـاهش یابـد (رضـوي،       موجب شده بار مالی دستگاه
1385 :3.( 

 و دولـت  را ورزش از یمـال  تیـ حما نیشـتر یبدر کشور ما نیز 
و  دولـت  هیسرما کاهش لیدل به که عهده دارد بر یدولت یمال منابع
ی بعضـ ورزش،  در يگذار هیسرما يبرا یبخش خصوص لیتماعدم 
 يهـا  سـازمان  نتیجه نیست. در کشور ورزش ازین يپاسخگو مواقع
قـادر   دارنـد  عهـده  بـر  را کشـور  ورزش امـر  تیمسئول که یمختلف
ـ   بودجـه  بـه  اتکـا  با نیستند . نـد ینما نیتـأم  را خـود  يازهـا ین یدولت

ـ  از ياریبسـ  شده، مشاهده ریاخ سال چند که در طوري به  يهـا  میت
 در شـرکت  از یمال انیحام و ی خوبمال وضع نبود لیدل به یورزش

ـ  نیب و يکشور مختلف مسابقات (سـیدعامري و   انـد  بازمانـده  یالملل
 .)164-147: 1388همکاران، 

براي حمایت مـالی از بخـش ورزش یـا هـر بخـش       ها شرکت
 کـه اگـر مـدیران    کننـد  یمدیگري دالیل و اهداف خاصی را دنبال 

ورزشی آگاهی کافی از این امر داشته باشند و زمینه را براي رسیدن 
بخـش ورزشـی بـا حمایـت ایـن       ،به اهداف خود مهیـا کننـد   ها آن

ر این زمینـه آرتمسـیا و   درشد به خصوصی خواهد داشت.  ها شرکت
و همچنـین   ها محركو  ها زهیانگ) در مطالعه خود 2004( 2همکاران

آتن را مورد بررسی  2004ف المپیک اهداف اسپانسرهاي ملی معرو
بـراي   هـا  شـرکت تصـمیم   داد کهنشان  ها آني ها افتهقرار دادند. ی

تجاري نبوده و بیشـتر میـل بـه     پیوستن به برنامه اسپانسري کامال
را بــه  هــا شــرکتحمایــت از تــالش ملــی و یــک حــس وظیفــه، 

ی یهـا  جلوهدهد و در ارتباط با اهداف اسپانسرها  اسپانسري سوق می
رکت و هم بازار، باال بردن تصویر شـ سافزایش  مثل افزایش فروش،

ـ  افزایش آگاهی از برند، مهم ک ترین اهداف اسپانسرهاي ملـی المپی
و  هـا  شـرکت عالوه بر ایـن مسـئولیت اجتمـاعی     آتن بودند. 2004

 ,Artemisia( بهبود در روابط کارکنان نیـز داراي اهمیـت بودنـد   
ــویتز کــارو ).180-192 :2004 ــرمهم) 1998( 3تزت عوامــل  نیت

برانگیزاننده را براي حامیـان، افـزایش شـناخت عمـومی حـامی در      
نظر، ارتقاي درك عموم مردم از شرکت حـامی، ارتقـاي    محل مورد

ي حامی، افـزایش آگـاهی بـازار هـدف،     ها شرکتتصور عمومی از 
ارتقاي ارتباطات کارکنان شرکت حامی و افزایش انگیـزش کـاري،   

ش، برقــراري ارتباطــات بیشــتر بازرگــانی و تجــاري، افــزایش فــرو
نوازي، افـزایش تعـامالت اجتمـاعی     ي، مهمانا رسانهافزایش توجه 

2-Artemisia et. al 
3- Thwaites 

 ,Thwaites( وم مردم و اهداف فـردي معرفـی کـرد   حامی با عم
ي حمایت ها زهیانگ) 2011( 4). ارلند کریستمر 219 -203 :1998

تقسیم کرده کـه   ي درونی و بیرونیها زهیانگرا به  ها شرکتورزشی 
ي جدیـد،  بازارهـا فروش، نفوذ در  افزایش :شاملي بیرونی ها زهیانگ

رتقاء تصویر ذهنی شرکت، انحصار برند، ا آگاهی از برند و محصول،
پــذیري اجتمــاعی شــرکت، مشــارکت جامعــه و  نمــایش مســئولیت

ي درونـی شـامل مشـارکت،    هـا  زهیانگنوازي شرکت بوده و  مهمان
نـوازي شـرکت    ي اجتماعی شرکت و مهمـان پذیر نمایش مسئولیت

ر د )2004( ایـزدي  ر ایران نیـز د). Kirkesaether, 2011( تاس
ي اسپانسـر  هـا  شـرکت شیپ  بررسی عوامل مؤثر بر جذب اسپانسر

ي حامی فوتبـال  ها شرکتي ایران به توصیف اهداف ا حرفهفوتبال 
 اهداف حمایـت  نیترمهمایران پرداخت. وي به این نتیجه رسید که 

گسترش بازار فـروش، توسـعه آگـاهی،     شامل ها شرکت مالی براي
زایش میـزان  و افـ  هـا  شـرکت ایجاد تصویر مثبت، رقابت بـا سـایر   

) 2009(ن عامري و همکـارا سـید  .)1384، فروش بوده است (ایزدي
در بررسی موانع جذب حامیان مـالی در صـنعت ورزش آذربایجـان    

بـا   یسـت یبا یرزشـ و نیو مسـئول  رانیمـد نشـان دادنـد کـه    شرقی 
مناسـب   طیشـرا  جـاد ی، ایورزش یابیاز متخصصان بازار گیري بهره

و  غـات ی، تبليا ها، پوشـش رسـانه   جهت ارتباط بهتر دولت با شرکت
 انیـ و مرب کنـان یبا جذب باز زیو ن یغاتیاماکن و امکانات مناسب تبل

 طیشـرا  یورزشـ  یمـال  انیرفع موانع جذب حام يراستا مشهور، در
در  يشـتر یب نـان یبا اطم انیحام تا ندینما جادیرا ا يا نهیمناسب و به

: 1388و همکـاران،   يدعامریسـ ( نـد ینما يگذار صنعت سرمایه نیا
) در بررســی 2009( تحقیــق الهــی و همکــاران جینتــا). 147-164

موانع توسعه جذب درآمد حاصل از حمایت مالی در صـنعت فوتبـال   
 ییتوسـعه درآمـدزا   در موانـع موجـود   نیتـر مهم که نشان دادایران 

صنعت فوتبال قـرار   تیریدر ساختار مد ، فقطیمال تیحاصل از حما
حاصـل از   ییعـدم توسـعه درآمـدزا    در زین یطینداشته و موانع مح

در  شـده  شناسـایی موانـع   نیدارند. مهمتر ینقش مهم یمال تیحما
مشـکالت   یکشـور، برخـ   يدر سـاختار اقتصـاد   شهیراین پژوهش 

 یانسـان  يرویها، ساختار و ن باشگاه یدولت تیمالک ،یو قانون یحقوق
مسـابقات فوتبـال،    ریـزي  برنامـه ، یابیبازار تیریمد، صنعت فوتبال
د (الهـی و همکـاران،   ال و غیره دارصنعت فوتب التیامکانات و تسه

 ) در بررســی1391نـژاد و همکـاران (   رمضـانی ). 189-202: 1388
 آگـاهی  که دادند نشانورزشی  حمایت گیري تصمیم در مؤثر عوامل

 تعهـد  احسـاس  شـرکت،  نشـان  و مارك محصوالتش، و شرکت از
 مهـم  اهـداف  از اولویـت  ترتیـب  بـه  اي، رسـانه  اهـداف  و اجتماعی

4- Erlend Kirkesmther 
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: 1391نـژاد و همکـاران،    هسـتند (رمضـانی   ورزشـی  اسپانسرهاي
 مسـتقیم  اهـداف  بررسی به) 2011( احسانی و جماعت .)107-126

 نتــایج .پرداختنــد ایــران در ورزش از مــالی حمایــت غیرمســتقیم و
 ؛اسـت  فـروش  افـزایش  ،مسـتقیم  هدفکه ها نشان داد  آن تحقیق
 فـروش  افـزایش  به نهایت در اگرچه ،غیرمستقیم اهداف که درحالی

 نشـان  از مطلوب تصویر خلق و آگاهی ایجاد بر بیشتر شود، می ختم
 .)72-57: 1390دارد (جماعت و احسانی،  تمرکز شرکت
برخـی محققـان   که  دهد یممروري بر تحقیقات نشان هرحال  به

ي توسعه حمایت مالی ورزشی را در شرایط و نظام اقتصادي کارها راه
، برخی دیگر عواملی چون نمـایش گسـترده   اند کردهجستجو  کشورها

ش اعتبار باالي آرم یا نشـان ورز  و تلویزیونی، مدیریت مؤثر بازاریابی
(الهـی و   داننـد  یمـ مـؤثر   هـا  کتشررا در توسعه جذب حمایت مالی 

ــاران،   ,Ameri & Bashiri, 2010،202-189: 1388همک
Huda, 2001: 111-123 , Fan, 2002: 110-116 (ایـن  بـا ؛ 

طور دقیق مشـخص کنـد    هنوز پژوهشی که به ،رسد یمبه نظر  وجود 
هـا بـه سـمت     و کارخانـه  هـا  شـرکت  شـود  یمـ چه عـواملی باعـث   

برانگیختـه  و  ورزشی ترغیب، تشویق گذاري در بخش حمایت سرمایه
) نیز 1389شوند، صورت نگرفته است؛ این در حالی است که یزدانی (

در خراسان شـمالی نشـان    ها شرکتدر بررسی موانع حمایت ورزشی 
 عوامـل «کمبـود  تبلیغـاتی متغیـر    -مـدیریتی  موانـع داد که از بـین  

ور (حمایت دولت، کم شدن مالیـات و غیـره) بـراي حضـ     »انگیزشی
مانع مطـرح بـوده اسـت     نیترمهمعنوان  حامیان در ورزش استان، به

به دست آوردن حمایـت یـک فرآینـد    ن . عالوه بر ای)1389(یزدانی، 
باید با آگاهی از این عوامـل انگیزشـی    ورزشرقابتی است و متولیان 

رقـابتی بیشـتر از    سهمتا تالش کنند  حامیان و ایجاد تغییرات پایدار،
-Lamont & et al, 2011: 246ا کسـب کننـد (  پول حمایتی ر

ــاي   257 ــداف و معیاره ــد از اه ــئوالن ورزش بای ــدیران و مس ). م
را ترغیـب   ها شرکتي که این ا زانندهیانگحامی و عوامل  يها شرکت

مناسـب، ایـن    نـه یزمآگاه بوده تـا بـا مهیـاکردن     ،کند یمبه حمایت 
ورزش کشـور  و کارخانجات را در جهت جذب حامیان مالی  ها شرکت

سوق دهند. شناخت عوامل انگیزشی حامیان بـراي ورود بـه عرصـه    
حمایت ورزشی عالوه بر کمک بـه مـدیران ورزشـی بـراي ترغیـب      

نتیجـه درآمـد    براي ورود به این عرصـه و در  ها شرکتهرچه بیشتر 
یی کـه  هـا  فرصـت تـا از   کنـد  یمـ کمک  ها شرکتبیشتر به مدیران 
فـراهم آورد آگـاهی یافتـه و در     هـا  نآبراي  تواند یمحمایت ورزشی 

 هـا  آني ورزشی ها باشگاهو  ها میتهنگام عقد قراردادهاي حمایتی با 
نظر قرار دهند.را مد 

ینکه حمایت در دهه اخیر توجه بیشتر محققـان را بـه   ا وجود با
انـدکی  ولی برخی معتقدند هنوز مطالعـات تجربـی    ،خود جلب کرده

 Zdravkovic( حمایـت وجـود دارد   براي درك بهتر فرآیند ارتباط
& Till, 2012: 113–132 .(  ینـه حمایـت   زم دردر کشور ما نیـز

ورزشی مطالعات و تحقیقات و منـابع نظـري کمـی وجـود داشـته و      
ــداف      ــالی و اه ــان م ــذب حامی ــود در ج ــع موج ــدتاً روي موان عم

 ,Azadan & et al(اسـت   داشـته ي ورزشـی تمرکـز   اسپانسـرها 
2012: 123-136, Askarian & Azadan, 2013: 123-

. به همین دلیل ضرورت و اهمیت انجام مطالعات در این زمینه )136
کامالً محسوس است. این احساس نیاز و درك این نکته که علیرغم 

ي خصوصـی در صـنعت   هـا  شرکتي مؤسسات و گذار هیسرمااینکه 
 طـور  بـه بـوده و   توجه موردي متمادي ها سالورزش بحثی است که 

، اما با توجه بـه شـرایطی کـه    شود یمبه اهمیت آن افزوده  ونروزافز
 و کارخانجــات هــا شــرکتامــروزه بــر ورزش کشــور حــاکم اســت، 

و  دهند ینمي در ورزش نشان گذار هیسرما خصوصی تمایل زیادي به
ي مختلف به دلیـل عـدم   شهرهاو  ها استاني ورزشی ها رشتهبیشتر 

. تمام این کنند خودداري میدر مسابقات  از حضوروجود حامیان مالی 
ایجاد کرده کـه چـرا صـنعت ورزش در بسـیاري از      سؤاالتیعوامل، 

از فرآیند حمایت مـالی ورزشـی    را کشورها توانسته منابع مالی زیادي
طورکلی و ورزش اسـتان همـدان    به ما جذب کند، ولی ورزش کشور

یران مـد  ؛سته از این موضوع بهـره کـافی ببـرد   طور ویژه هنوز نتوان به
نظر قـرار  باید در جذب حامیان مـالی مـد  ا چه موضوعاتی ر ها باشگاه
را فـراهم کـرده و باعـث تشـویق و      هـا  آنتا موجبات انگیزش  دهند

ملی در چـه عـوا   ؛شـوند براي ورود به ایـن عرصـه    ها شرکتترغیب 
متولیان ورزش چـه مزایـا، خـدمات و     ؛جذب حامیان مالی مؤثر است

بگیرنـد تـا باعـث     در نظـر د براي اسپانسـرها  توانن یی را میها فرصت
بـه   هـا  شـرکت چه عواملی سبب تسهیل رسیدن  شوند؛ ها آنترغیب 

، آیا صرف آگاهی از اهـداف  ها آنبراي ترغیب و  شود یم اهداف خود
هاي مساعد بـراي   تبع آن فراهم کردن شرایط و زمینه اسپانسرها و به

یـر از اهـدافی کـه    غ ی باشـد؛ کـاف  توانـد  یمـ رسیدن به این اهداف 
(محیطـی   کنند، چه عوامل دیگـري  ي دنبال میاسپانسراز  ها شرکت

ي اسپانسـرها عنوان عوامل انگیزاننده   یز وجود دارند که بهن یا درونی)
 ورزشی مطرح هستند.

صورت یـک بخـش     با توجه به اینکه امروزه داشتن اسپانسر به
هـا و حامیـان    رکتبوده و حمایت ش ها باشگاهزایی در  درآمد نفکیال

امـا تـاکنون    از ورزش نقش بسـزایی در رشـد و پیشـرفت آن دارد؛   
گزارش مطلوبی از حمایت ورزشی در استان همدان گزارش نشده و 

 ها و کارخانجـات خصوصـی،   بسیاري از شرکت به دلیل عدم تمایل
هـاي   ها و باشـگاه  هاي هیئت نداشتن یا کمبود حامی مالی از دغدغه

ن اسـت؛ کـه ایـن امـر نیازمنـد اقـدامات اساسـی        ورزشی این استا
ها بـراي   شرکت  کننده همچون شناسایی عوامل انگیزاننده و ترغیب

 حمایت ورزشی است.  ورود به عرصه
ــده   ــل انگیزانن ــایی عوام ــرهاشناس ــی و درك اسپانس ي ورزش

بـراي   هـا  شـرکت ي ریگ میتصمیرگذار در تأثي ها محركو  ها زهیانگ
در فرآینـد جـذب و   را یی بهـا  گرانش و درك بین تواند یممشارکت، 
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بـط بـا شناسـایی     یـر ذي نهادهانگهداري حامیان مالی فراهم کند و 
و اهداف، بهتر بتواننـد محـیط را بـراي جـذب      ها زهیانگاین عوامل، 

مناسـب، ایـن   ه یاکردن زمینمهتا با  دفراهم کنن ها آني گذار هیسرما
ي در بخـش ورزش سـوق   گـذار  را به سرمایه ها کارخانهو  ها شرکت

. عالوه بر این اگر این عوامـل تأثیرگـذار، روشـن و مشـخص     دهند
باشند بازاریابان ورزشی قادر خواهنـد بـود کـه اسـتراتژي بازاریـابی      

طراحـی کـرده و در    هـا  میتـ ي را براي حضور اسپانسر در تر مناسب
رو  یـن ازا. کننـد انتظارات را بهتر بـرآورده   اسپانسرهاهمکاري خود با 
عوامل انگیزاننده حمایت ورزشی در استان همـدان   در این پژوهش

ی قـرار  بررسـ  مـورد  هـا  شـرکت از دیدگاه مدیران ورزشی و مدیران 
 گرفت.
 

 شناسی پژوهش روش
 -یفیتوصـ ي و ازنظـر روش تحقیـق،   کاربردهدف پژوهش حاضر، 

ی انجـام گرفتـه اسـت.    دانیـ م شکلبه  که دیآ یمپیمایشی به شمار 
حاضر شامل کلیه مدیران (مدیرعامل یا مـدیر   پژوهشجامعه آماري 

ي تولیـدي و خـدماتی   هـا  شـرکت هـا و   فروش و بازاریابی) کارخانه
ن ورزشی شـامل  مدیراه شرکت) و همچنین کلی 93استان همدان (

ــ ــران رؤســا، نای ــتیهب رئیســان و دبی ــا ئ ــدیران ه ي ورزشــی، م
انـان  ي ورزشـی، رئـیس، معـاونین اداره کـل ورزش و جو    ها باشگاه

ي تحقیـق در  هـا  نمونهکه تعداد  استان همدان بودند. با توجه به این
تعیـین   هـا  هیـ گویـا   رهـا یمتغروش تحلیل عاملی بر اسـاس تعـداد   

بنـابراین بـا   )، هـا  هیـ گو(حداقل دو و حداکثر ده برابر تعـداد   شود یم
 264، تعـداد  پـژوهش  متغیري بودن پرسشنامه در ایـن  33توجه به 

نفـر   132عنوان نمونه انتخاب شدند که شـامل   به (هشت برابر)ر نف
پرسشـنامه بـین کلیـه     .بودنـد  شرکتنفر مدیر  132مدیر ورزشی و 

پرسشـنامه از بـین    123نهایـت   توزیع شد که در ها شرکتمدیران 
پرسشـنامه از بـین مـدیران     120درصد)،  13/93( ها شرکتمدیران 

ــی ( ــوع   90/90ورزش ــد) و درمجم ــنامه ( 243درص  04/92پرسش
 تحلیل شد. و  ي و تجزیهآور جمعصورت کامل   درصد) به

منظور شناسایی عوامـل انگیزاننـده حمایـت     به پژوهشدر این 
مثابه ابزار پژوهش اسـتفاده   ي بها ساختهورزشی از پرسشنامه محقق 

ي این پرسشنامه از طریق بررسی منـابع معتبـر علمـی    رهایمتغشد. 
حمایت ورزشـی   به ویژه،بی ورزشی داخلی و خارجی در زمینه بازاریا

شـده   هـدایت و دار  و همچنین از طریق انجام جلسات مصاحبه هدف
ی، حـام  ریـ غي هـا  شـرکت (ازجملـه   ها شرکتنفر از مدیران  50با 

ي حـامی) و  هـا  و شـرکت  انـد  داشـته حمایـت   قبالیی که ها شرکت
 بودنـد. در  نظر صاحبآمد که در این زمینه  به دستمدیران ورزشی 

متغیـر   120شده کـه بـیش از    ي شناساییرهایمتغیت از مجموع نها
متغیـر کـه    33ي تعـداد  گـر  غربالبود پس از چهار مرحله بررسی و 

و مقـاالت   هـا  مصـاحبه ازلحاظ تعداد، بیشترین تکرار و تأکیـد را در  
اصلی بـراي حمایـت ورزشـی     ي انگیزانندهرهایمتغعنوان  به ،داشتند
 5صـلی پرسشـنامه در قالـب مقیـاس     ا سؤاالتعنوان  و به انتخاب

استفاده قرار گرفتند. روایی صـوري و محتـوایی    ارزشی لیکرت مورد
پرسشنامه قبل از توزیع در بین افراد نمونه آمـاري توسـط اسـاتید و    
خبرگان تأیید شد و پایایی آن نیز در یک مطالعه مقـدماتی بـر روي   

آزمـون آلفـاي   ها بـا اسـتفاده از    نفر از مدیران ورزشی و شرکت 30
کـه نشـان از پایـایی مناسـب ابـزار       بـه دسـت آمـد    93/0کرونباخ 

هـا و بـراي    تحلیـل داده  و  گیري دارد. درنهایت جهت تجزیـه  اندازه
از روش  پژوهشي عاملی ابزار بارهاو  ها عاملشناسایی و استخراج 

تحلیل عاملی اکتشافی با چـرخش متعامـد و از آزمـون همبسـتگی     
افـزار   شـده در نـرم   ابطه بین متغیرهـاي شناسـایی  منظور بررسی ر به

SPSS20  ــرم ــدي در ن ــاملی تأیی ــل ع ــزار  و تحلی  Lisrel8.5اف
 استفاده شد.

 
 هاي پژوهش یافته

در این پژوهش از تحلیل عامل اکتشافی با چرخش متعامد براي 
تعیین و شناسایی عوامل انگیزاننده حمایت ورزشی استفاده شد. 

ارتلت نشان داد که استفاده از تحلیـل  داري آزمون ب سطح معنی
شـده از متغیرهـا داراي    ي سـاخته ها عاملعاملی مناسب بوده و 

را نشـان   کشـف بـین متغیرهـا    د و روابط قابلاعتبار الزم هستن
). عالوه بر ایـن،  χ2= 4.009; df= 528; p≤.001( دهد یم

بـراي   ها نمونهکه تعداد  دهد یمنیز نشان  KMOنتایج آزمون 
 پـژوهش ). در KMO =914/0عـاملی مناسـب اسـت (    تحلیل

تعیـین   40/0سؤال  قبول براي هر حاضر حداقل بار عاملی مورد
کدام از سؤاالت کمتـر از   که بار عاملی هیچ شد و با توجه به این

ــام  40/0 ــود، تم ــا) نب ــار مبن ــل   33 (معی ــش عام ــؤال در ش س
و آمده بر اساس ماهیت سؤاالت و با توجـه بـه ادبیـات     دست به

 پیشینه تحقیق به عوامل محیطی، تبلیغاتی، ساختاري، فرهنگی،
گـذاري شـدند. شـش     نـام  .1تسهیالتی و مدیریتی طبق جدول 

درصـد از واریـانس کـل را تبیـین      60عامل یادشده درمجمـوع  
بارهـاي عـاملی   کند. همچنین، میانگین، انحراف استاندارد و  می

اسـتخراج  گـزارش شـده اسـت. پـس از      .2هر سؤال در جدول 
عوامل انگیزاننده حمایت ورزشی میزان ثبات درونی یـا پایـایی   

از عوامل انگیزاننده حمایت ورزشی با استفاده از آلفـاي   کیهر 
 )..3 جدولکرونباخ محاسبه شد (
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 شده انگیزاننده حمایت ورزشی همراه با مقدار ویژه، درصد واریانس و درصد واریانس تجمعی . عوامل استخراج1جدول 

 فراوانی تجمعی درصد واریانس درصد واریانس مقدار ویژه مقدار ویژه ها عامل ردیف
 79/14 79/14 88/4 ساختاري 1
 13/26 34/11 74/3 تبلیغاتی 2
 37/36 23/10 37/3 تسهیالتی 3
 48/46 11/10 33/3 محیطی 4
 45/53 97/6 3/3 فرهنگی 5
 02/60 57/6 16/2 مدیریتی 6

 

 تحلیل عاملی اکتشافی پرسشنامه عوامل انگیزاننده حمایت ورزشینتایج . 2جدول 

 بارهاي عاملی میانگین ها گویه عوامل

ي
تار

اخ
س

 

 73/0 97/3±04/1 ها درآمدزایی باشگاه
 69/0 66/3±13/1 سازي صنعت ورزش خصوصی

 61/0 85/3±89/0 ها ی باشگاهافتگی سازمانثبات و 
 57/0 99/3±97/0 ن و منظم در ارتباط با حمایت ورزشیي مدوها نامه نییآوجود قوانین و 

 54/0 28/4±01/1 قدردانی) و ها و تسهیالت ویژه براي حامیان (وام، جوایز قهاي مالیاتی، مشو تخصیص معافیت
 42/0 81/3±91/0 پذیري اجتماعی باالي حامی به جامعه (تصویرسازي مثبت از حامیان ورزشی) نمایش مسئولیت

 41/0 73/3±99/0 ي ورزشیها ئتیهها و  هاي بازاریابی در باشگاه ایجاد واحدها و کمیته

تی
یغا

تبل
 

 66/0 85/3±92/0 وجود فضاها و شرایط مناسب براي تبلیغات گسترده حامیان
 62/0 76/3±89/0 هاي منظم در سراسر کشور) صورت لیگ برگزاري مسابقات به( گسترش پوشش جغرافیایی مسابقات

 61/0 84/3±91/0 هاي ورزشی در مسابقات حضور گسترده طرفداران و تماشاچیان رشته
 60/0 23/4±00/1 هاي ورزشی اي زنده براي رشته هاي تلویزیونی و ماهواره اي قوي و افزایش پخش پوشش رسانه

 57/0 88/3±91/0 هاي مختلف در مسابقات استفاده از آرم و عالمت تجاري حامی ورزشی به روش
 52/0 03/4±81/0 هاي گروهی و مطبوعات به ورزش و حمایت ورزشی توجه رسانه

 5/0 71/3±88/0 ها توجه به انتقال قوي پیام تجاري شرکت

تی
یال

سه
ت

 

 8/0 68/3±09/1 هاي حامی در اختیار قرار دادن امکانات ورزشی باشگاه براي کارکنان شرکت
 74/0 71/3±94/0 سایر ابزارهاي ترفیعی و تبلیغاتیز ان اهایی براي استفاده حامی ایجاد فرصت
 74/0 60/3±06/1 درآمد) هاي کوچک و کم گذاري شرکت فراهم بودن شرایط براي سرمایه( هاي حمایتی کاهش هزینه

 67/0 81/3±86/0 ها جهت تبلیغات حامیان توسط باشگاه جذابهاي تبلیغاتی روزآمد و  ایجاد تسهیالت و فناوري
 66/0 76/3±99/0 نوازي هاي مهمان ي تماشاي مسابقات و ایجاد موقعیتبراي حامی ها شرکتدعوت از مدیران 

 58/0 09/4±94/0 المللی در سطح استان با نام و برند حامی برگزاري مسابقات ملی و بین
 45/0 05/4±94/0 ها کتشر هیسرمابرقراري همکاري سالم و ارتباطات شفاف در مسائل مالی و توجه به بازگشت 

طی
حی

م
 

 79/0 04/4±03/1 حضور بازیکنان و مربیان مشهور و پرآوازه، پیشکسوتان و افراد بانفوذ در باشگاه
 71/0 10/4±91/0 هاي ورزشی محبوبیت و شهرت تیم

 54/0 08/4±02/1 هاي استاندارد و اماکن بزرگ ورزشی با امکانات مناسب براي تماشاگران وجود ورزشگاه
 50/0 05/4±97/0 نگرش مثبت مسئولین بلندپایه به ورزش و توجه به رشد آن

 49/0 06/4±89/0 کیفیت مسابقات ورزشیش افزای

گی
رهن

ف
 

 64/0 75/3±89/0 قبول نقش مهم حمایت ورزشی در توسعه و گسترش ورزش
 51/0 16/4±93/0 ي درونی)ها زهیانگبه ورزش (ها  شرکتمندي شخصی مدیران  عالقه

 51/0 79/3±96/0 هاي بومی و پرطرفدار استان سازي ورزش توجه مسئولین ورزش به غنی
 42/0 86/3±97/0 سازي) وجهه و جذابیت زیاد ورزش در جامعه (فرهنگ

تی
ری

دی
م

 

 73/0 56/3±03/1 ها ها در باشگاه ها و واسطه کاهش حاشیه
 61/0 90/3±90/0 ها عملکرد و نتایج خوب تیم

 60/0 51/3±00/1 ها ي حامیان در مدیریت باشگاهرهنمودهاها و  فاده از نظرات، پیشنهاداست
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 گانه انگیزاننده حمایت ورزشی . پایایی و ثبات درونی عوامل شش3ل جدو

 فرهنگی مدیریتی یطیمح ساختاري تبلیغاتی تسهیالتی عوامل
ثبات 
 کلی

 93/0 67/0 70/0 81/0 81/0 84/0 87/0 آلفاي کرونباخ
 

 گانه انگیزاننده حمایت ورزشی ماتریس همبستگی بین عوامل شش .4 جدول

 7 6 5 4 3 2 1 عوامل

       1 ساختاري
      1 ** 6/0 تبلیغاتی

     1 ** 52/0 ** 47/0 تسهیالتی
    1 ** 41/0 ** 59/0 ** 53/0 محیطی
   1 ** 47/0 ** 52/0 ** 53/0 ** 48/0 فرهنگی
  1 ** 45/0 ** 45/0 ** 47/0 ** 45/0 ** 33/0 مدیریتی

 1 ** 64/0 ** 6/0 ** 72/0 ** 77/0 ** 83/0 ** 77/0 کل
** p < 01/0  

 هاي حمایت ورزشی در استان همدان ه کویی برازش مقیاس انگیزانندیهاي ن مشخصه. 5جدول 

 مشخصه
 برآورد

 مالك
 مرتبه دوم مرتبه اول

 X2/d.f( 49/2 56/2 ≤ 3نسبت مجذور خی به درجه آزادي (
 RMSEA( 07/0 08/0 ≤ 08/0جذر برآورد واریانس خطاي تقریب (

 CFI( 95/0 95/0 ≥ 9/0شاخص برازش تطبیقی (
 IFI( 95/0 95/0 ≥ 9/0(شاخص برازش افزایشی 

 NFI( 92/0 92/0 ≥ 9/0(شاخص برازش هنجار شده 
 NNFI( 94/0 94/0 ≥ 9/0(شاخص برازش هنجار نشده 

 
هـا،   تفاده از آزمون اسپیرمن به دلیل عدم توزیع طبیعی دادهبا اس

همبستگی بین عوامل انگیزاننده حمایت ورزشی در شـهر همـدان بـا    
گانـه انگیزاننـده    آمده بررسی شد که بین عوامل شـش  دست عوامل به

مشـاهده   .4داري طبق جدول  حمایت ورزشی همبستگی مثبت معنی
 ).> p 01/0شود ( می

ز با توجه به اینکه سازه عوامل انگیزاننده حمایت در پایان نی
ورزشی در استان همـدان بـا شـش عامـل زیربنـایی مشـخص       
گردید، تحلیل عاملی تأییدي مرتبه اول و دوم بـا شـش عامـل    

). 2و  1براي متغیرهـاي ایـن مقیـاس صـورت گرفـت (شـکل       
هـاي حمایـت     هاي نیکویی برازش مقیـاس انگیزاننـده   مشخصه

 گزارش شده است. .5ل ورزشی در جدو
) x2/d.fشاخص نسبت مجذور خی دو به درجه آزادي (

در هر دو مرحله کمتر از مقـدار مـالك و مجـذور میـانگین     
) نیـز در هـر دو مرحلـه    RMSEAمربعات خطاي تقریب (

هـاي   کمتر از مقدار مالك اسـت. همچنـین سـایر شـاخص    
ه کیفیت برازش مدل نیز کمتر از مقدار مالك است و با توج

، نـد ) مطرح نمود2000( 5به معیارهایی که گیفن و همکاران
هـاي ایـن    توان نتیجه گرفت که داده لذا می ؛همخوانی دارد

پژوهش با ساختار عاملی این مقیاس برازش مناسبی دارد و 
این بیانگر همسویی سؤاالت با سازه مدل عوامل انگیزاننده 

 حمایت ورزشی است.

5 - Gefen & et al 
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 ی تأییدي مرتبه اول و ارتباط عواملنتایج تحلیل عامل .1شکل 



 85 تحلیل عوامل انگیزاننده حمایت ورزشی در استان همدان: و همکاران حشمت اله مرادي شرف 

 
 ها نتایج تحلیل عاملی تأییدي مرتبه دوم با بار عامل .2شکل 
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 گیري بحث و نتیجه
 ي،ساختاربا استفاده از نتایج تحلیل عاملی اکتشافی شش عامل 

عنـوان   ی بـه تیریمـد  ی وفرهنگـ  ،یطیمحتسهیالتی، ، یغاتیتبل
گاه کلیــه مــدیران عوامــل انگیزاننــده حمایــت ورزشــی از دیــد

درصد از  60و ورزشی) مشخص شدند که درمجموع  ها شرکت(
هاي حمایـت ورزشـی در اسـتان     واریانس کل عوامل انگیزاننده

کردنـد. عـالوه بـر ایـن، نتـایج مـاتریس        همدان را تبیـین مـی  
گانـه نشـان داد کـه عوامـل انگیزاننـده       همبستگی عوامل شش

 ).>01/0pشند (با حمایت ورزشی با یکدیگر همبسته می
عنوان اولـین عامـل انگیزاننـده حمایـت      عامل ساختاري به

سـازي   ورزشی مشـخص شـد کـه بـر ایـن اسـاس، خصوصـی       
تـرین  طورکلی مهم ها به ت در آنهاي ورزشی و ایجاد ثبا باشگاه

متغیر انگیزاننده حمایت ورزشی است که نشان از اهمیت باالي 
 6ارد. اوسـاگبا ها بـه حمایـت ورزشـی د    آن براي ترغیب شرکت

از طریـق بـه رسـمیت شـناختن و      کـه  نیز معتقد است) 2009(
 هـا را بـه   تـوان شـرکت   ها می یاتمالتقدیر از حامیان و کاهش 

گذاري در ورزش و رویدادهاي ورزشی تشویق کـرد. بـه    سرمایه
سـازي در   کـه توسـعه و بهبـود فرآینـد خصوصـی      رسد یمنظر 

در جهت افزایش کـارایی  تواند  ي ورزشی کشور نیز میها باشگاه
ي ورزشی (حامی و حمایت شـونده) مـؤثر   ها ستمیسي ور بهرهو 

هـاي پـژوهش مشـابه همخـوانی دارد      باشد. این عامل با یافتـه 
)Azadan & et al, 2012: 123-136, Moradi 

Chaleshtari & et al, 2013: 129-147 , Askarian 
& Azadan, 2013: 123-136, Huda, 2001: 111-

123). 
عامل تبلیغاتی، دومین متغیر باارزش بـراي جـذب حامیـان    
مالی در ورزش استان همدان بود. ماهیت و هـدف نهـایی ایـن    
عامل در جهت شناسایی و باال بردن درجه آگاهی مخاطبـان از  
مدیریت، محصول، خدمات، نشان تجاري و یـا نشـان سـازمان    

بی بـراي  کننده است. فراهم بودن این موارد سکوي پرتا حمایت
بهبود موقعیت، ارتقاء و کسب وجهه و اعتبار براي حامی اسـت.  

گیري از  با بهره توان یه م) معتقدند ک1388عامري و همکاران (
ی غـات یو اماکن و امکانات مناسب تبل غاتیتبل ي وا پوشش رسانه

مناسب  طیشرا ی،ورزش یمال انیرفع موانع جذب حام يراستا در
ـ در ا يشـتر یب نـان یبا اطم انیحام تا دکر جادیرا ا يا نهیو به  نی

که متولیان  رسد یمبنابراین به نظر  ؛کنند يگذار صنعت سرمایه
با اسـتفاده بیشـتر از نـام و نشـان حامیـان در      د توانن یمورزش 

چه بیشتر حامی، محصوالت و خدماتش مفید واقع  شناسایی هر
بـه  زیـرا توجـه    را فراهم آورنـد؛  ها آنشده و موجبات انگیزش 

6- Asagba 

تکرار نام و استفاده از تبلیغات مختلف بـراي حامیـان ارزشـمند    
. ایـن عامـل نیـز در نتـایج تحقیقـات مشـابه       شود یممحسوب 

یزدانی،  ؛176-161: 1391گزارش شده است (بنار و همکاران، 
الهــی و  ؛126-107: 1391رمضــانی نــژاد و همکــاران،  ؛1389

 ).1390ابدالی،  ؛202-189: 1388همکاران، 
عنوان سـومین    حاضر عامل تسهیالتی را به پژوهشایج نت

یـدادهاي ورزشـی   روعامل انگیزاننده حمایت ورزشی نشان داد. 
عالقه حامیان بوده که بسیاري  مهم از موضوعات حمایتی مورد

افزایش آگـاهی  ت ابزار ارتباطی جه عنوان  از آن به ها شرکتاز 
یـدادهاي  روزمینـه،  . در ایـن  کنند یم استفادهاز نام تجاري خود 

المللی اغلب به دلیل جذب تماشاگران زیاد از  ینبورزشی مهم و 
گـذاري   یهسـرما جوامع مختلف بیشتر باعث ترغیب حامیان بـه  

). پیشــنهاد Lantto, 2003: 94-100شــود ( یمــحمــایتی 
شود که مسئولین شـرایط مناسـبی را بـراي حامیـان جهـت       می

در مسـابقات ورزشـی فـراهم     ي تبلیغاتیابزارهااستفاده از سایر 
سازند. به همین دلیـل، بایـد فضـا و محـیط مناسـبی را بـراي       

ي ارتبـاطی فـراهم آورد و   ابزارهااستفاده بیشتر حامیان از سایر 
جذب طراحـان  ( ي تبلیغاتیها يفناوري تسهیالت و ریکارگ بهبا 

رایـت و اجـراي حـق     ، تأکید بر قانون کپیها باشگاهتبلیغاتی در 
به اصـل همکـاري و ارتبـاط متقابـل در بـین      ) يا نهرساپخش 

طرفین قرارداد در جهت ارتقاي نام و نشان حـامی تأکیـد کـرد.    
هـاي مشـابه    عامل تسهیالتی در این پژوهش با نتایج پـژوهش 

 , Azadan & et al, 2012: 123-136همخـوانی دارد ( 
Moradi Chaleshtari & et al, 2013: 129-147 , 

Huang, 2006: 349-358 .( 
اسـت کـه    زاننـده یانگامل محیطی یکی دیگر از عوامـل  ع

در شـود.   منظور حمایت از ورزش مـی  به ها شرکتباعث ترغیب 
 حامیان از طریق انتقـال شـهرت و محبوبیـت تـیمِ    امروز  يایدن

به اهداف خـود برسـند.    توانند یمنظر به شرکت خود بهتر  مورد
ــان    ــان و مربی ــور بازیکن ــر، حض ــم دیگ ــالك مه ــهور،  م مش

است که این متغیـر نیـز    ها باشگاهپیشکسوتان و افراد بانفوذ در 
 ؛شـود  یمـ نظـر   باعث افزایش محبوبیت و شهرت باشگاه مورد

شـود کـه مسـئولین مسـابقات و مـدیران       بنابراین پیشنهاد مـی 
ورزشی بهتر است بـراي افـزایش کیفیـت برگـزاري مسـابقات      

ـ وسیله براي   تالش کنند و بدین ي ورزشـی  هـا  رشـته  و هـا  میت
از ایـن طریـق    هـا  آناعتبار و شهرت کسـب کننـد. همچنـین    

ي گروهـی را بیشـتر بـه    ها رسانهمندان و  توجه عالقه توانند یم
خود جذب و بسـتر حضـور حامیـان را فـراهم کننـد. در همـین       

کنـد کـه بـراي     ) پیشـنهاد مـی  1391( زمینه، بنـار و همکـاران  
حفـظ حامیـان در بـاالتر     هاي حمـایتی و  رضایتمندي از فعالیت

هاي ورزشی تالش  بردن کیفیت مسابقات و شرایط محیطی تیم
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هاي مشابه نیز مشاهده  بیشتري شود. عامل محیطی در پژوهش
 ).1388و همکاران،  یاله ؛1391 ،یزدانشده است (ی

عامل فرهنگی از دیدگاه مدیران ورزشی و مدیران صـنعتی  
. این مالك در انتخـاب  شود یمپنجمین عامل انگیزاننده قلمداد 

تیم ورزشی باالترین کاربرد را داشـته اسـت (بنـار و همکـاران،     
 ،مثابه یـک محصـول   به ورزش هرچقدر رسد یم). به نظر 1391

 منــدان عالقــهداراي کیفیــت و ارزش بــاالتري باشــد و بتوانــد 
بیشتري را به خود جذب کنـد، جـذابیت الزم را بـراي افـزایش     

 کنـد؛  تخاب حمایـت ورزشـی فـراهم مـی    عالیق مدیریت در ان
ي ورزشی باید تالش ها ئتیهو  ها ونیفدراس، ها باشگاهبنابراین 

ي مدیران داشته باشند و بـا ارائـه   مند عالقهبیشتري در افزایش 
ي حمایتی مناسب و در نظر گرفتن تسهیالت و شـرایط  ها طرح

ي در عرصـه حمایـت ترغیـب    گـذار  هیسرمارا به  ها آن ،مناسب
 هـا  سازماننهایی، مدیران و صاحبان  رندگانیگ میتصمزیرا  ؛کند
و ماهیـت   تیوضـع نتیجـه بررسـی    هستند کـه در  ها شرکتو 

محصول ورزش کشور تصمیم بـه قبـول یـا رد طـرح حمـایتی      
کــه  ) معتقدنــد2010( 7. همچنــین زینگـر و اوریلــی رنــدیگ یمـ 

توانـد بـر    یمـ هـا   ها و عالیق شخصی مؤسسان شـرکت  نگرش
 ,Zinger & O'Reilly( اي حمایتی تأثیرگذار باشنده فعالیت

2010: 283-301, Speed & Thompson, 2000: 
226-238(. 

در ادامه عامل مـدیریتی در رده ششـم عوامـل انگیزاننـده     
که عالوه بر شهرت  رسد یمحمایت ورزشی قرار گرفت. به نظر 

 نیز در جـذب حامیـان   ها میت، عملکرد و نتایج ها میتو محبوبیت 
 کـه تـیمِ   شـود  یمـ مالی مؤثر است. عملکرد و نتایج تیم باعث 

قرار گیرد و حامی احسـاس   ها رسانهنظر بیشتر در معرض  مورد
بـه اهـداف    توانـد  یمصورت حمایت از این تیم بهتر در کند که 

) کیفیـت  2011ي خـود نائـل آیـد. هنسـلر و همکـاران (     ا رسانه
کـرده و نشـان    ي حمایت ورزشی معرفیها شاخصرا از ه باشگا

توانـد بـا توجـه بـه      یمکه مجموعه حمایتی پیشنهادشده  ندداد
به این مفهوم کـه رتبـه بـاالتر در     ؛کیفیت باشگاه متفاوت باشد

جذب بیشـتر حامیـان   ث مسابقاتی که تیم در آن حضور دارد باع
) در 1995( 8دان و ادیـپ  همچنـین، هـم  . شـود  یمبه سمت آن 

که جریان حمایت مالی با سـطح   ندتحقیقی به این نتیجه رسید
در  هـا  باشـگاه ها و  یمتها، سطح عملکرد بازیکنان،  یمتقهرمانی 

عنـوان عـاملی انگیزاننـده در     ارتباط است. عامـل مـدیریتی بـه   
ها در این زمینه همخوانی  حمایت ورزشی با نتایج سایر پژوهش

7- Zinger & O'Reilly 
8- Hamdan & Adeep 

 Azadan & et al, 2012: 123-136, Askarian( دارد
& Azadan, 2013: 123-136, Barros, 2006: 96-

104 .( 
 منـابع  و دولـت  را ورزش از مالی حمایت ترینبیش ما، در کشور

 بـراي  دولـت  سـرمایه  کاهش دلیل به که دارد عهده بر دولتی مالی
 در. نیسـت  کشـور  ورزش نیـاز  پاسخگوي ورزش، در گذاري سرمایه
 بـر  را کشـور  ورزش امـر  مسـئولیت  که مختلف هاي سازمان نتیجه،
 را خـود  نیازهـاي  بودجه دولتـی  به اتکا با تا نیستند قادر دارند،  عهده
 از بسـیاري  شده  مشاهده اخیر سال چند در که طوري به. کنند تأمین

 از مـالی  حامیـان  نـامطلوب  مـالی  وضـع  دلیـل  به ورزشی هاي تیم
 انـد  بازمانـده  المللـی  بـین  و کشـوري  مختلـف  مسـابقات  در شرکت

ورزش  حـال،  درعـین . )164-147: 1388(سیدعامري و همکـاران،  
در  يگـذار  بـه سـرمایه   یبخش خصوصـ  لیعدم تما لیکشور به دل

در  يگــذار هیبــه ســرما شــتریبنســبتاً  شیو گــرا هیــپا يهــا ورزش
 يگـذار  سـرمایه  یتیحما نیفقدان قوان ،و درآمدزا یحیتفر يها رشته
  ي مـالی مردمـی، عـدم   ها کمکجذب  نحوهی، عدم شفافیت خارج

صـنعت ورزش کشـور، ناکـافی بـودن تسـهیالت       توسعهاز حمایت 
ي هـا  نـه یهزي در ورزش، نـاچیز بـودن   گـذار  هیسـرما بانکی بـراي  

ورزشی سبد مصرف خـانوار و اتـالف منـابع مـالی بـر اثـر فقـدان        
ورزش در کشور با تهدیدهاي بزرگـی روبروسـت.    کپارچهمدیریت ی

ي رهنمودهـا و  هـا  با استفاده از نظرات، پیشنهاد توان یممجموع  در
مدیران صنعتی در مدیریت باشگاه و برگـزاري جلسـاتی بـا حضـور     
افراد کلیدي و مهم از دیـدگاه آنـان، شـرایط مناسـب و جدیـدي را      
براي برقراري ارتباطات اجتماعی فراهم کرده و موجب بهبود روابـط  

هـا شـد. در ایـن پـژوهش، شـش عامـل        کاري و تجاري با شرکت
ی شناسایی شـدند و بـا اسـتفاده از تحلیـل     انگیزاننده حمایت ورزش

منظـور بررسـی عوامـل     عاملی اکتشافی و تأییدي ابزار مناسـبی بـه  
 تواننـد  یمبنابراین محققان  ؛انگیزاننده در حمایت ورزشی ساخته شد

ي حمایـت  ها زانندهیانگي را بر اساس اهداف حمایت و ا ژهیوالگوي 
 .دهنورزشی با استفاده از این پرسشنامه ارائه د

 
 منابع

در  یورزش تیو مضرات حما دیفوا یبررس .)1390( دیتوح ،یابدال −
و  یبدن تیارشد ترب یکارشناس نامهنایپا .یشرق جانیاستان آذربا

 ،يســجاد ؛رضــایعل ،یالهــ##.النیدانشــگاه گــ. یعلــوم ورزشــ
موانع موجود «. )1388( دیحم ،یشمیابر ؛محمد ،يریخب؛ نصراهللا

صل از حمایت مالی در صنعت فوتبـال  در توسعه جذب درآمد حا
ص صـ ، 1شـماره   .مـدیریت ورزشـی   .»جمهوري اسالمی ایران

توصیف عوامل مـؤثر بـر   )، 1383ایزدي، علیرضا (##.202-189
 .اي ایـران  اسپانسر فوتبال حرفه يها شیپ شرکت جذب اسپانسر
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دانشـگاه  . پایان نامه کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی
 انـدام،  ؛رحـیم ، رمضانی نـژاد ؛ نوشین، بنار##.تهرانتربیت معلم 

طراحـی  « .)1391( میرکاظمی، سیده عذرا ؛فاطمهرضا؛ محدث، 
مطالعـات   .»مدل تصمیم گیري حمایـت مـالی در ورزش ایـران   

؛ نوشـین ، بنـار ##.13-23، صـص  14شـماره   .مدیریت ورزشـی 
میرکـاظمی،   ؛فاطمـه رضـا؛ محـدث،    اندام، ؛رحیم، رمضانی نژاد

هاي بررسی اهداف حمایت ورزشی در لیگ« .)1391( عذرا سیده
-176صـــص، 14شـــماره. حرکـــت هینشـــر .»برتـــر ایـــران

اهــداف « .)1390( ، محمــداحســانی، خــاطره؛ جماعــت##.161
پژوهش  .»مستقیم و غیرمستقیم حمایت مالی از ورزش در ایران

 ان،یدیجمشـ ##.57 – 72صـص  ، 10شـماره   ،در علوم ورزشـی 
موجود و  تیوضع سهیمقا« .)1389( احمدریام دیس ،يمظفر ؛الیل

 .یپـژوهش در علـوم ورزشـ    .»رانیدر ا یورزش یابیمطلوب بازار
ــد حســ دیســ ،يرضــو##.13-26، صــص 29شــماره   نیمحم

 رانیمـد  شـه یو توسعه ورزش در اند يساز یخصوص« .)1385(
، 3شـماره   .یپـژوهش نامـه علـوم ورزشـ     .»کشـور  یبدن تیترب

د، رحـیم؛ بنـار، نوشـین؛ خبیـري،     نـژا  رمضـانی ##.11-21صص

 .)1391محمد؛ کاظم نژاد، انوشیروان؛ ملک اخـالق، اسـماعیل (  
 یریتمد .»یورزش تیحما يریگ میعوامل مؤثر در تصم یبررس«

 ریــم ،يعــامر دیســ##.107-126، صــص: 12شــماره  .شیورز
حمـداهللا   ،يهـاد  ؛يبشـیري، مهـد  ؛ محرم زاده، مهـرداد  ؛حسن

ذب حامیـان مـالی در صـنعت ورزش    بررسی موانع ج« .)1388(
، صـص  10شـماره  . فراسوي مدیریت .»استان آذربایجان شرقی

ـ فر س،یتندنو ؛رضا ،یمحمدکاظم##.164-147  ،يریـ خب ؛دونی
 یابیبازار ختهیاز عناصر آم متیعنصر ق یبررس« .)1387محمد (

موجـود   تیوضع سهیو مقا رانیفوتبال ا يا حرفه گیدر ل یورزش
ـ  هینشر .»و ژاپن ینوبکره ج يها گیبا ل  .و ورزش یعلوم حرکت

ـ ی##.121 – 132صص  ،12، شماره 6سال  ـ  ،یزدان اصـغر   یعل
و  یهـا (خصوصـ    شـرکت  یورزش تیموانع حما یبررس .)1389(

ـ پا .ی) در استان خراسان شمالیدولت ارشـد   یکارشناسـ  نامـه نای
 ؛یوسـفی، بهـرام  ##دانشـگاه شـمال.   .یو علوم ورزش یبدن تیترب

بررســی وضــعیت « .)1386شــجاعی، وحیــد (؛ یدرضــاطــاهري، حم
پـژوهش  . »p4بازاریابی ورزشی از طریق اینترنت در ایران با تأکید بر 

 ##.81-95، صص 15شماره  .در علوم ورزشی
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