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  انيحام يمال تيبر انقطاع حما مؤثرعوامل  نييتع هدف از پژوهش حاضر،
  برتر فوتبال كشور بود. گيل هاي باشگاه

 6 يط باشگاه  8از  شركت كه مجموعاً 10، پژوهش نيانجام ا جهت
خود را  تيكرده بودند و پس از آن حما تيحما )1396- 1390( سال گذشته

 از تحقيق هاي داده آوريجمع براي اند. هقرار گرفت بررسي مورد اند، نموده قطع
آن به  ييكه رواشد  استفاده الؤس 56 از متشكل ساخته پژوهشگر نامهپرسش

 يبا استفاده از آلفانيز آن  ييايو پا ديرس نهيزم نيتن از متخصصان در ا 8 دييتأ
 يتمام يكرونباخ برا يآلفا بيضرا(د ش دهيسنج يبيترك ييايكرونباخ و پا

 8/0از  شتريعوامل ب يتمام يبرا يبيترك ييايپا بيو ضرا 7/0از  شتريعوامل ب
از  قتحقي متغيرهاي اثر شناسايي و ها داده ليلتح و تجزيه د). برايدست آمهب

- نرم ي لهيوسبه يحداقل مربعات جزئ كرديمعادالت ساختاري با رو يابيمدل

عامل  9 نينشان داد كه از ب جياستفاده شده است. نتا Smart PLS 3 افزار
 مؤثرخود  تيعامل را در قطع حما 5تنها  يحام هاي شده، شركت يسربر
و كادر  كناني(باز يعوامل فن" :شامل ،تياهم بيترتعوامل به نيا دانستند، يم
عوامل " ،"يعوامل اقتصاد" ،"يتيحما هاي مناسب نبودن مشوق"، ")يفن

 بيگفت قر توان يم يطوركل. بهباشند يم "يمذهبي عوامل فرهنگ"و  "يقانون
خود  تياز حما نوعي به اند خود خاتمه داده تيكه به حما هايي  به اتفاق شركت

 انتظارات است نتوانسته نظراز باشگاه مورد  تيحداقل حما اي دان هبود يناراض
  .سازد برآورده را ها آن
  

  ها  واژهكليد 
 فارس. جيبرتر فوتبال، جام خل گيل ،يمال تيانقطاع حما ،يمال تيحما

The purpose of this study was to determining the interruption 
factors of sponsor’s sponsorship from football club of premier 
league in iran  . The statistical population of the study involved  
the sponsors of the Iranian Football League clubs. To carry out 
this research, 10 companies that have supported 8 clubs over 
the past six years and disassociated their support have been 
studied. A researcher-made questionnaire comprising 56 
questions was used to collect the research data. its validity was 
confirmed by 8 experts in this field and its reliability was 
measured using cronbach's alpha and composite reliability, with 
Cronbach " s alpha coefficients for all factors higher than 0/7 
and composite reliability coefficients were obtained for all 
factors more than 0/8. for analyzing the data and determining 
the effect of the variables, structural equation modeling with 
partial least squares approach was used by Smart PLS 3 
software.The results indicated that among the nine factors 
considered, sponsoring companies only demonstrate five 
factors in discharging their support. These factors based on 
importance include technical factors (players and technical 
staff), the inadequacy of supportive incentives, economic 
factors, legal factors, and cultural-religious factors. Advertising 
factors, political factors, the inadequacy of infrastructure and 
management factors have also been studied, which shown not 
to be an effective factor, We conclude that   the majority of 
firms that discharged their sponsorship have been dissatisfied , 
or at least the sponsorship of the club could not satisfy their 
expectations. 
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  همقدم
رود  يبه شمار م يدر جامعه امروز ورزش نمحبوبتري فوتبال

 يورزش ةرشت نيپرطرفدارتر  ). اين ورزش219: 1395(دوستي، 
 شرو،يپ يكه در كشورها شود ميمحسوب در سراسر جهان 

خود اختصاص از كل بازار صنعت ورزش را به يا سهم عمده
  .)25: 1395ايزديار و همكاران، است ( داده

ورزش  نيپرطرفدارتر انفوتبال به گواه شاهد زين رانيدر ا
-ميتعداد هواداران ت يررسميغ يكه طبق آمارهايطوربه ،است
 ونيليم 30از  شيبه ب يورسازاستقالل و تراكت س،يپرسپول يها

شده است و  ليبازار تبد كيرسد. امروزه فوتبال به  ينفر م
. شود ميآن انجام  يبر رو يگذارهيدالر سرما اردهايليم

 يقراردادها ينقل و انتقاالت، امضا يافراط يها نهيهز
ها جهت  جذب ستاره ياسپانسرها برا نيرقابت ب كنان،يباز
و تالش  يا محصوالت خود، مذاكرات حق پخش رسانه جيترو
فوتبال  ياياز دن يگذاران تنها جزئهيجذب سرما يبرا رانيمد

عالوه بر جذب اسپانسر و حق  ايفوتبال دن يها است. باشگاه
فروش البسه،  رينظ يتجار يها تيفعال قياز طر يا پخش رسانه

از موزه باشگاه، صدور مجوزها، استفاده از نشان،  دهايبازد
و  زانيكه م يدرحال ،كنند يو ... كسب درآمد م يحيتفر يتورها

محدود است  اريبس رانيفوتبال ا يها باشگاه يتنوع درآمد
  ).81: 1397و همكاران،  انيزهره وند(

ترين بخش صنعت فوتبال هستند و ادامه ها مهم باشگاه
ترين مهم .آنها استمنوط به ادامه حيات  حيات صنعت فوتبال

باشد تا بتوانند  ها كسب درآمد مي هدف مديران باشگاه
مين كرده و در انتهاي مسابقات أهاي فراوان مسابقات را ت هزينه
آنان  .)21: 1392(نقدي و همكاران،  ها داراي سود باشند باشگاه

و منابع  يابيبازار نينو يها وهياز ش يريگ با بهره توانند يم
هواداران، حق  ،يتجار يها  تيفعال رينظ ،ييمختلف درآمدزا

و  يمال انيدرآمد روز مسابقه، حام غات،يتبل ،يا پخش رسانه
 خود استفاده كنند يمال يازهاين نيمأت برايمنابع  ريسا
  ). 21: 1397سلطاني و همكاران، (

تمام صنايع براي حفظ حيات خود نياز به درآمد دارند كه 
صنعت فوتبال نيز از اين امر مستثني نيست و براي بقا نيازمند 

  باشد. كسب درآمد مي
مين أدرآمد اين صنعت مهم در جهان از سه منبع اصلي ت

 مالي حاميان تلويزيوني، پخش حق شامل ترتيب به گردد كهمي

 حقگي  هنيافت رسميت به توجه با ستا مسابقه روز درآمد و

فوتبال  درآمدي ابع اصليمني از يك عنوان به تلويزيوني پخش
الزم است به  شود و در كشو، اهميت حمايت مالي دو چندان مي

(الهي و  عنوان منبع درآمدي بيشتر بها داده شوداين موضوع به

 از حمايتتوان  را مي ورزش حمايت. )189: 1388همكاران، 

 ورزشي رويداد يك يا و ورزشي سازمان ،خصوصهب ورزش يك
 براي ص حقيقي يا حقوقيشخ توسط كه اين حمايتدانست، 

پذيرد (نقل از  و متقابل انجام مي دوجانبه سود يا منافع كسب
  ). 20: 2004، 1كشكاك

كاربردن  در شرايط كنوني اوضاع صنعت ورزش ايران، به
هاي مالي با هدف  قبيل جذب حمايت هاي بازاريابي ازفعاليت

). 67: 1397 (افشاري، هاي ورزشي ضروري است پيشبرد پروژه
هاي انجام شده در اين زمينه  بيانگر آن است كه در  پژوهش

 از استفاده با جهان سراسر در ورزشي هاي باشگاهقرن حاضر، 

اند  توانسته اينكه بر عالوه هاآن حمايتبا  و قدرتمند اسپانسرهاي
 فرهنگ ترويجرقم بزنند و به  را اي هسابق بي اقتصادي رونق

 خود، هاي هزينه پوشش كنار در اند توانسته بپردازند، ورزش

م فراهخود نيز  حاميان برايرا  مناسبي تبليغاتي هاي موقعيت
  ).123: 1391آورند (آزادكان و همكاران، 

بهره از حمايت حاميان بي نيز فوتبال اي حرفه هاي باشگاه
را  كالني درآمدهاي وبرند  نيستند و از آنها استفاده مناسبي مي

سفانه بايد أنمايند. مت ها نصيب خود مي از طريق حمايت آن
 با مقايسه در فوتبال ورزش، كشور دراعتراف نمود با اينكه 

اما  شود، مي دنبال تر اي حرفه تصوربه ديگر ورزشي هاي رشته
 نامناسبي وضعيت در مالي حمايتشود  با اين حال مشاهده مي

كشور در رابطه با  در شده هاي انجام . نتايج پژوهشدارد قرار
 نهادن پاي با وجود كشور فوتبال دهد كه نشان مي اين موضوع

 مالي حمايت از طور مناسببه است نتوانسته اي حرفه ةعرص به
اين  )،189: 1388الهي و همكاران، (مند شود  بهره اسپانسرها

درآمد حاصل از  فوتبال صاحب كشورهاي در كه در حالي است
 محسوب ديدرآم ابعمن ترينياصلحاميان مالي يكي از 

  .شود مي
مين مالي أها در ت با توجه به اهميت فراوان اسپانسر

هاي ليگ برتر فوتبال، تحقيق حاضر به دنبال يافتن  باشگاه
ال است كه چرا حاميان بعد از مدتي كوتاه به ؤپاسخ اين س

  دهند. حمايت خود خاتمه مي
و  گذاري سرمايه براياظهار نمود كه حاميان مالي بايد 
در نظر دارند، شناخت اين  خود براي را اهدافي فوتبالحمايت از 

 شناسايي با فوتبال ربطذي نهادهاينمايد، زيرا  مهم مي اهداف

 برايطي مناسب محي توانند مي ا،ه شركت اهداف و ها انگيزه

و حفظ آنان گذاري حاميان و همچنين جلب رضايت  سرمايه
  ).189: 1388الهي و همكاران، فراهم آورند (

                                                                      
1. Keshock 
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ته از اهداف را براي دس دو )1997( 2و همكاران رآرتو
ها از  دارند هدف شركت ها متصور هستند و بيان مي شركت

 عقالني و هيجاني هاي انگيزه حمايتشان نشات گرفته از

 هاي انگيزهمنظور از  كهدارند  همچنين بيان مي باشد. مي

 عقالني هاي انگيزه از منظور و غيرتجاري هايي انگيزه هيجاني
  باشد. مي شركتي و تجاريهاي  انگيزه

 را عالقه سرگرمي انگيزه) نيز 1998( 3كاروترس و توويتس
 خاص تيم يك يا ورزش به شركت مديران يا مدير دلبستگي و

حاميان براي  يلدالدارند يكي از  آنان اظهار مي دانند مي
 باشد. به ورزش مي ، حمايتشان عالقه شخصي مديران شركت

كنند  دليل ديگري كه آنان براي حمايت از ورزش ذكر مي
 از عمومي ادراك و شناخت باشد كه متشمل مي تجاريداليل 

 ارتباطات بهبود سطح ،از شركت بازار شناخت افزايش ،شركت
 ،شركت فروش افزايش ،آنها  انگيزه افزايش و شركت كاركنان
 افزايش و ها رسانه توجه افزايش بازرگاني، بيشتر ارتباطات

 ترينمهم )2005( 4زاسترالي باشد. مي شركت اجتماعي تعامالت

 برند شركت از آگاهي ايجاد خود، حمايت از ها را اسپانسر هدف

  .داند مي مردم عموم براي
كرده بندي ) نيز دو هدف براي حاميان دسته2006( 5فيل 
 هاي حمايت كننده ، شركتدارد بيان مياو در اين زمينه  .است

بدين  ها آن اول هدف .دارند خود مايتح از متفاوت هدف دو
 و ي مخاطبانوفادار افزايش برند، از آگاهيافزايش  شرح است:

ه هاي حمايت كنند بعدي شركت هدفهمچنين  و برند تقويت
 كاركنان انگيزة افزايشدهد:  از حمايت را چنين شرح مي

 پذيريمسئوليت و دجدي مشتريان و مخاطبان جذب شركت،

 ) نيز2006(6و همكاران كرنويل . در اين رابطهشركت اجتماعي
دارند،  بيان ميرا چنين  مالي حمايت ها از سازمان هدف

ن اين نام شدشناخته وانظار  در نام تجاري شركت قراردادن
  .رويداد مخاطبان توسطتجاري 

هاي انجام گرفته ديگر در داخل و خارج كشور به  پژوهش
اند كه در اين  هاي جذب و حفظ حاميان مالي پرداخته بررسي راه

 و خصوصي هاي شبكه ايجاد مانند عوامليدارند  زمينه بيان مي
 درها  توسط رسانه رويدادها فعال و قوي پوشش، اي ماهواره

هاي  فناوريتكنولوژي و  از نمودن استفاده ،داخل و خارج كشور
 مسابقاترويدادها و  هزند پخش و افزايش كيفيت مدرن

                                                                      
2. Arthur et al 
3. Thwaites & Carruthers  
4. Strelize 
5. Fill  
6. Cornwell et al 

در جذب و حفظ حاميان مالي رويدادها نقش مهم و  توانند مي
 ؛ الهي،1388 ؛ خسرومنش،2001 ،7(الخاجا مثبتي ايفا كند

1386.(  
اند به اين  تحقيقات مشابه ديگر كه به اين امر پرداخته در
 حاميان مالي براي يي ها مشوقكه ت اس شده اشاره موضوع

 ،ها از سوي دولت براي آن ماليات كاهش معافيت يا :مانند
 ايجاد وبراي آنها  سيما و صدا سوي از اي تعرفه هاي تخفيف

 اهداف حداكثري تحقق براي مناسب تسهيالت و محيط

 باشند هايي براي جذب و حفظ حاميان مي راههاي حامي،  شركت
  ).1388 ؛ الهي،2008 ،8باباتوند؛ 2001 (الخاجا،

در پژوهش  ،)2017( 9و همكاران در همين راستا وراندو
 يمال تيارزش حمادارد،  خود در ستايش حمايت مالي بيان مي

 ينه تنها با حجم بزرگ نظر ،طور مداوم ثابت شده استبه
بلكه تعداد  توان اين ارزش را ثابت كرد مي شده در منطقه ديتول

ي غاتيتبل  تيفعال نيدر ا يگذارهيسرما يها روزافزون شركت
  باشد. گواه آن مي

) در رابطه 2018( 10و همكاران در تحقيقات ديگر نيز ديز
از برند اغلب  يگاهدارند كه آ بيان مي با اهداف حاميان چنين 

 يمال تيكه در حما ييها شركت يبرا يهدف اصل كيعنوان به
ابزاري براي  به عنوان  از آن و اغلب باشد ميكنند  يم مشاركت

 نمايند. مياستفاده  يتيحما ياثربخش يريگاندازه

 وجود بابا توجه به تحقيقات صورت گرفته بايد بيان داشت 
 ها باشگاه مالي  تأمين براي منابع ترينمهم از مالي حمايت اينكه

ي داخلي ها پژوهش اكثر امارود،  در سراسر جهان به شمار مي
داليل  به كمتر و بوده متمركز حمايت اهداف بر در اين زمينه

. ماهيت مقطعي و كوتاه اند پرداختهاجتناب و انقطاع حمايت 
هاي فوتبال ايران و قطع حمايت بعد از  مدت حمايت در باشگاه

مدتي كوتاه شايد يكي از داليل مهم عدم شكوفايي اين صنعت 
 بامتر به آن پرداخته شده است. رود كه ك شمار ميدر كشور به

عدم استفاده مناسب از حاميان و منابعي كه آنها در  به توجه
 موجود در پتانسيل دهند و با توجه به ها قرار مي اختيار باشگاه

 از حاصل درآمديمشهود  تفاوت وبرتر فوتبال ايران  ليگ

اي دنيا تحقيق حاضر در  هاي حرفه باشگاه با مقايسه در حمايت
ش است داليل مقطعي و كوتاه مدت بودن حمايت و قطع تال

سي قرار رهاي فوتبال كشور را مورد بر حمايت، حاميان از باشگاه
  دهد.

                                                                      
7. Al-Khaja 
8. Babatunde  
9. Vrondou et al  
10. Deez et al 
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  پژوهش يشناس روش
 شدبا مي تحليلي توصيفي مطالعات نوع از حاضر پژوهشروش 

 6هايي كه در شركت كه به روش ميداني انجام گرفته است.
هاي  باشگاه مالي حامي عنوانبه فوتبال برتر ليگاخير ة دور
 اند. تهگرف قرار بررسي مورد پژوهش اين دراند  برتري بوده ليگ

مديران ارشد و كارشناسان بازاريابي  نيز را پژوهشنمونه آماري 
 1396 تا 1390 هايطي سال هايي كه عمومي شركت و روابط

پس اند و  برتر فوتبال ايران بوده هاي ليگ حامي يكي از باشگاه
در اين  دادند. اند تشكيل مي از آن حمايت خود را قطع نموده

هاي حامي كه در تهران واقع شده بودند  تحقيق از تمام شركت
  يا دفتر مركزيشان در تهران واقع شده بود استفاده شد.

 پژوهشگراي  هنامپرسش ها، داده آوريجمع جهت همچنين
 .گرديد طراحيال سؤ 56شامل  تحقيق هپيشين براساس ساخته

ارزشي)  از خيلي  5ال نيز مطابق طيف ليكرت (ؤامتياز هر س
 كرد. كم تا خيلي زياد تغيير مي

 و اساتيد از تن 8 تأييد به آن ظاهري و محتوا روايي
 با كه رسيد اين زمينه ن نام آشناي كشوري درمتخصصا

 عالوه ،گرفت قرار ارزيابي مورد تأييدي عاملي تحليل از استفاده
كرونباخ و پايايي  آلفاي از استفاده با نامهپرسش پايايي اين، بر

تركيبي سنجيده شد كه ضرايب آلفاي كرونباخ براي تمامي 
و ضرايب پايايي تركيبي براي تمامي  7/0عوامل بيشتر از 

-آمد كه بدين ترتيب پايايي پرسشدستهب 8/0عوامل بيشتر از 

 اثر سنجش و تحليلتجزيه و  ييد گشت و برايأنامه نيز ت
 رويكرد با ساختاري معادالت يابي مدل از متغيرهاي تحقيق

 استفاده SmartPLS3 افزار نرم ةوسيلبه جزئي مربعات حداقل
  گرديد. 

   
  هاي پژوهش يافته

 قيكننده در تحق شركت يها نمونه يشناخت تيجمع يها يژگيو
ارائه  شماره يكدر جدول  التيتحصو ميزان  سن كيبه تفك

نامه دهندگان به پرسش ، همچنين از ميان اين پاسخشده است
  اند. درصد مرد بوده 8/68درصد زن و  3/31

  
هاي شركت كننده در  سن و ميزان تحصيالت نمونه .1جدول

 تحقيق

  درصد  تحصيالت  درصد  سن
  1/28  كارشناسي 1/3  سال 24- 20
  6/65  كارشناسي ارشد 5/12 سال 29- 25
  3/6  دكتري 5/37  سال 34- 30
     1/28  سال 39- 35
     8/18  سال به باال 40

دهندگان به  از لحاظ سمت در سازمان حامي از ميان پاسخ
درصد مدير  8/18درصد مدير روابط عمومي،  8/18نامه پرسش

درصد  8/18درصد كارشناس روابط عمومي و  8/43بازاريابي، 
  اند.  كارشناس بازاريابي بوده

طور كه گفته شد براي آزمون صحت مدل نظري همان
يابي معادالت  تحقيق و محاسبه ضرايب تأثير از روش مدل

 استفاده شده است. SmartPLS3ساختاري به وسيله نرم افزار 

ها، از  از سوي ديگر براي اطمينان از مناسب بودن داده
 ةكه در هم KMOبا توجه به عدد آزمون بارتلت استفاده شد 

آزمون بارتلت  يعدد معنادار از وآمد دستبه 7/0رگتر عوامل بز
 يعامل ليتحل ياجرا براي ها كه داده اين نتيجه حاصل شد

 يعامل ليتحل ياجرا يبرا ازيمورد ن طيو از شرا هستندمناسب 
ها كه  گويهعاملي بارِبه با توجه همچنين  .دنباش يبرخوردار م
به  ها هيگو گشت كهيافت  در بود 4/0باالتر از ها  همگي آن

  باشند. را ميرا دا يمفهوم مورد بررس يريگ اندازه ييتوانا يخوب
) CR( يبيترك ييايكرونباخ، پا ياز آلفا ييايپا يبررس يبرا
 ييروا يبررس يو برا ديگرداستفاده  يعامل يها بار بيو ضرا
 انسيارو نيانگي(م AVE ارياز مع قيمدل تحق يهمگرا

 .شد استخراج شده) بهره گرفته 

نتايج پايايي و روايي همگراي مدل پژوهش در جدول 
  قابل مشاهده است. 2شماره 
  

  پايايي و روايي همگراي مدل پژوهش. 2جدول

  متغيرها
 روايي  مدل ييايپا

  مدل همگراي
ضريب 
آلفاي 
  كرونباخ

ضريب 
پايايي 
  تركيبي

 نيانگيم
 انسيوار

  ياستخراج
 639/0  813/0876/0  زيرساختي
 636/0  912/0  887/0  قانوني

 660/0  920/0  896/0  هاي حمايتي مشوق
 692/0  900/0  854/0  مديريتي
 758/0  926/0  896/0  سياسي
 629/0  871/0  805/0  اقتصادي

 587/0  850/0  774/0  مذهبي-فرهنگي
 650/0  902/0  864/0  تبليغاتي
 600/0  881/0  831/0  فني

 588/0  651/0809/0  انقطاع حمايت

 
 و كرونباخ آلفاي بيم مقدار در ميا 2با مشاهده جدول شماره 

 توان مي بنابراين است، شده گزارش 7/0 از بيشتر تركيبي پايايي
 با و نمود تأييد را مدل پژوهش پايايي وضعيت بودن مناسب
 است، شده گزارش 5/0 از بيشتر AVE مقدار اينكه به توجه
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 شود از اين رو برازش مي تأييد پژوهش نيز مدل همگراي روايي
  گردد. ييد ميأگيري پژوهش ت اندازه مدل

زاي درون  براي سازه R2، مقدار 1همچنين مطابق با شكل 
توان مناسب بودن برازش  دست آمده است كه ميبه 664/0پژوهش

دست آمده همدل ساختاري را تأييد ساخت و نيز با توجه به مقدار ب
 شود برازش قوي مدل كلي تأييد مي 524/0به ميزان  GOFبراي 

 نيز قابل مشاهده است. 3كه در جدول شماره 

  

  يبرازش مدل كل جينتا .3جدول
communalityR2  GOF 

4145/0  664/0 524/0  
 

مستقيم و ضرايب معناداري فرضيات رابطةنتايج همچنين  
قابل  4و جدول شماره  2پژوهش، در شكل شماره  مدل

  باشد. مشاهده مي
  

  
  مدل اصالح شده ساختاري تحقيق همراه با ضرايب استاندرد .1شكل

  

  
 مدل اصالح شده ساختاري تحقيق همراه با ضرايب معناداري .2شكل
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  پژوهش معناداري فرضيات مدلمستقيم و ضرايب رابطة نتايج  .4جدول 

 )β(ضريب مسير  پژوهش روابط علي بين متغيرهاي  فرضيه
  معنا داري

)T-Value(  نتيجه آزمون 

 رد 442/0-043/0انقطاع حمايت  زيرساختها    1
 قبول 407/0393/2انقطاع حمايت    قانون  2
 قبول 455/0175/3انقطاع حمايت   ها مناسب نبودن مشوق  3
 رد 005/0023/0انقطاع حمايت   مديريت   4
 رد 223/0-057/0انقطاع حمايت   سياست   5
 قبول 351/0425/2انقطاع حمايت   اقتصاد   6
 قبول 284/0988/1انقطاع حمايت   فرهنگ و مذهب   7
 رد 296/0-090/0انقطاع حمايت   تبليغات   8
 قبول 457/0694/3  انقطاع حمايت   عوامل فني   9

  
 گيري بحث و نتيجه

گذار در انقطاع  كه عوامل اثر بود آن بر سعي پژوهش اين در
شود.  برتر ايران تعيين هاي فوتبال ليگ حاميان مالي باشگاهحمايت 

عامل مورد بررسي قرار گرفته شده،  9كه از بين  داد نشان نتايج
 مؤثرعامل را در انقطاع حمايت خود  5هاي حامي تنها  شركت

به ترتيب اهميت شامل عوامل فني  دانستند، اين عوامل مي
هاي حمايتي، عوامل  (بازيكنان و كادر فني)، مناسب نبودن مشوق

شند. با مذهبي مي- فرهنگي قانوني و عوامل اقتصادي، عوامل
سياسي، مناسب نبودن زيرساختها  تبليغاتي، عوامل ضعف در عوامل

اند، كه حاميان آنها را  و عوامل مديريتي نيز مورد بررسي قرار گرفته
  دانستند. در تصميم خود مبني بر انقطاع حمايت نمي مؤثر

ها و نتايج حاصل از آن دريافت شد عوامل  براساس داده
برتر  در انقطاع حمايت حاميان ليگفني (بازيكنان و كادر فني) 

فوتبال اثر معناداري داشته است. اين نتايج با نتايج تحقيقات 
و  وستبرگ )،2007( 11بال و همكارانمشابه همخواني دارد 

به  ،)1396همچنين فالحي و همكاران ()، 2011( 12همكاران
خوب  مفاهيم كهترتيبي  هماناين نتيجه دست يافتند كه به 

 تواند توسط مخاطبان آن رويداد مي رويداد يك از درك شده

بد  مفاهيم كند، مثبت رويداد آن حامي به آنان را نسبت گرايش
 حامي به افراد گرايشتواند  مانند رفتار نادرست بازيكنان نيز مي

 رفتارهاي احتماالًد. آنان چنين بيان داشتند كه نماي منفي را

 يا و مسابقهطول  در ورزشي غير رفتارهايهمچون  ناپسند

 بهرا  مناسبنا تصوير اين، بازيكنان توسط دخانيات استفاده از

مايت كننده ح به نسبت نگرش اين دهد كه انتقال مي حامي
 ،باشد مي بازيكنان نامناسب رفتارهايت يافته از أرويداد كه نش

  نمايد.تخريب  ان آن رويداد را حامي وجهة تواند مي
                                                                      
11. Bal et al 
12. Westberg et al  

) در تحقيقات خود 2018( 13همچنين دودس و همكاران
 يها رسانه ،فساد مترادف ورزش شده استدارند امروزه  بيان مي

ها  خشونت ريو سا نگيدرباره رشوه، دوپ ييها با داستان يورزش
 يورزش يحام كيممكن است به  يفساد ورزش ،پر شده است

 يحام ينام تجار رياثر ممكن است به تصو نيالطمه وارد كند 
 ديقصد خر يرو يمنف ريثأبرساند و منجر به ت بيآس يمال

  .شودآنان محصول 
توان  بر اين اساس و با توجه به نتايج تحقيق حاضر مي
اند از  بيان داشت حامياني كه از ادامه حمايت خود انصراف داده

بروز رفتار نامطلوب بازيكنان و كادر فني باشگاه حمايت شونده 
تعهد نبودن عوامل فني تيم ناخرسند بودند. آنها همچنين از م

اند  (بازيكنان، مربيان و كادر فني) به برند حامي نيز ناراضي بوده
و همچنين عدم موفقيت باشگاه حمايت شونده را در سطح ملي 

بر تصميم خود مبني بر قطع  مؤثرو فرا ملي عاملي مهم و 
  دانستند. حمايت خود مي

و مذهبي  دست آمده اثر عوامل فرهنگيبراساس نتايج به
-نيز بر انقطاع حمايت حاميان مالي معنا دار بوده است. نتايج به

باشد. او بيان  سو مي هم) 1382مده با تحقيقات رحمتي (آدست 
هاي مختلفي با  بخش شود مشاهده مي كهاينبا وجود  دارد مي

فعاليت ورزش  فرهنگي  گوناگون در حيطه هاي متفاوت و عنوان
فعال عنوان باشگاه فرهنگي و ورزشي  بانيز  اههو باشگا دارند
رفتار   نحوهرابطه با در  سفانه تا به امروزأاما مت ،باشند مي

حركت جدي و ي فوتبال ها ورزشگاهدر تماشاگران  و طرفداران
  واژه اين رسد نظر ميچنين بهو  نگرفته استصورت  مناسبي
ايفا  را در ورزشتزئيني  و تنها نقش شعاري "فرهنگي"يعني 
  .كند مي

                                                                      
13. Dodds et al 



 71  ايرانبرتر فوتبال   ليگ هاي باشگاه حاميان انقطاع حمايت مالي بر مؤثر عوامل تعيين: و همكاران پور قادي رضا حسن  

 

آمده تحقيق حاضر همچنين با پژوهش دستنتايج به
باشد. آنان به اين نتيجه  همسو مي ،)1397( افشاري و همكاران
جذب در  مؤثر يو فرهنگ يعوامل اجتماعدست يافتند كه 

  باشد.  مي يورزش يها پروژه يبرا هيسرما
توان گفت حاميان مالي از  براساس نتايج تحقيق مي

رفتارهاي نامناسب و خشونت آميز هواداران و جو نامناسب 
هاي كشور  طور كل از فرهنگ رايج در ورزشگاهها به ورزشگاه

در تصميم خود مبني بر  مؤثركنند و آن را  رضايتي مي احساس نا
  اند.  انقطاع حمايت خود دانسته

قطع حمايت نتايج تحقيق نشان داد بين عامل اقتصادي و 
ها  اين يافتهدارد، مثبت و معناداري وجود  طةرابنيز  مالي حاميان

الهي و  .تحقيقات ديگر محققان همخواني دارد هاي يافتهبا 
 ندنشان داد ،)2011( 14و سان همچنين انور ،)1388همكاران (

گذاري رابطة مثبت و  بين عامل اقتصادي و جذب سرمايه
شايد . با توجه به نتايج تحقيق حاضر معناداري وجود دارد

توان گفت حاميان مالي مشكالت اقتصادي موجود در كشور  مي
سسه خود را ؤو همچنين مشكالت پيش آمده براي شركت و م

  اند. دليل اثرگذاري براي قطع حمايت خود دانسته
نتايج همچنين حاكي از آن بود كه اثر عوامل زيرساختي بر 

نيست. برتر معنادار  هاي ليگ قطع حمايت حاميان مالي باشگاه
؛ 1388 ؛ خسرو منش،1387 تحقيقات (الهي، نتايج با نتيجه اين

همخواني با توجه به  ) همخواني ندارد. دليل اين نا2001 ،الخاجا
هاي حامي با  تحصيالت نامرتبط تصميم گيرندگان شركت

آشنا نبودن آنان از  مديريت ورزشي و بازاريابي ورزشي، احتماالً
هاي فوتبال روز دنيا در  زيرساختثير تكنولوژي مدرن أسطح ت

باشد  باشد. گواه اين امر اين مي شكوفايي برند شركت حامي مي
 عواملي د،ندار كه پژوهشگران مذكور در اين زمينه بيان مي

 و يملّ حسط در رويدادها قوي و فعال اي رسانه پوشش همچون
 ، افزايش كيفيتمدرن فناوريتكنولوژي و  از استفاده ،يفرا ملّ

 و خصوصي هاي شبكه ايجاد و مسابقات تلويزيوني هزند شپخ
در  توانند مي مسابقات و رويدادها زندة پخش براي اي ماهواره

  جذب و حفظ حاميان مالي نقش بسزايي ايفا كند. 
هاي تحقيق در رابطه با اثر عوامل قانوني بر قطع يافته

 هاي ليگ برتر حاكي بر معنادار حمايت حاميان مالي باشگاه
باشد. اين نتايج با نتايج ديگر تحقيقات انجام  بوده اين عامل مي

 ؛1392 ي،مرادي چالشترشده در اين زمينه همخواني دارد (
بدين ترتيب بايد بيان  ).2006 ،15هانگ ؛1381 ،پورگيالني

                                                                      
14. Anwar & Sun 
15. Huang 

داشت حاميان از قوانين دست و پاگير و بوروكراسي زياد حاكم 
مچنين آنها از مناسب نبودن اند، ه در قوانين كشور ناراضي بوده

- اند و از آن به هاي مالياتي نيز ناراضي بوده قوانين براي معافيت

  اند.  نوان دليلي براي عدم ادامه همكاري خود نام بردهع
هاي تحقيق نشان داد كه اثر مناسب نبودن  يافته
هاي حمايتي نيز بر انقطاع حمايت مالي حاميان  مشوق
ادار است. كه اين نتيجه با نتايج برتر معن هاي ليگ باشگاه

در اين رابطه  ،)2006هانگ (تحقيقات مشابه همخواني دارد. 
 ورزش صنعتدر  اقتصاد ارتقاي هاي راه از كه يكي داشت بيان

 شده گرفته نظر در هاي مشوق و تسهيالت افزون نمودن چين،

  باشد. مي در اين صنعت گذارانسرمايه براي دولت سوي از
ها، نتايج نشان داد اثر عوامل مديريتي و  با توجه به داده

همچنين اثر عوامل تبليغاتي بر انقطاع حمايت حاميان مالي 
 حاضر پژوهشه نتيجبرتر معنا دار نبوده است.  هاي ليگ باشگاه

 شگران ديگر در اين رابطهپژوهتحقيقات  هنتيج با در اين بخش

در تحقيق خود به اين  ،)2018. ديز و همكاران (دارد تناقض
 غاتيدر تبل LED و دئويكه انتخاب ونتيجه دست يافتند 

 شيفعال شدن در محل، منجر به افزا نيو همچن ومياستاد
  .شود ي ميمال انيحام يبرا ينام تجار يآگاه

(آزادگان و  شده همچنين با تحقيقات  نتيجه يافت
نتايج ) متفاوت است. شايد دليل تناقض در 1391 همكاران،

تحقيقات مشابه و تحقيق حاضر نيز عدم تناسب مدرك 
هاي حامي با مديريت و  گيرندگان شركتتحصيلي تصميم

هاي تحقيق صددرصد  باشد. طبق يافته بازاريابي ورزشي مي
هاي حامي كه در  سسات و شركتؤگيرنده در معوامل تصميم

اند را متخصصان غير ورزشي  اين پژوهش همكاري نموده
رسد، آنها از سطح  نظر ميرو طبيعي بهاند از اين داده تشكيل

ثير متدهاي نوين تبليغات ورزشي و مديريتي در شكوفايي أت
برند خود مطلع نباشند و به تبع آن از وضع موجود نيز نارضايتي 

  نداشته باشند.
نتايج تحقيق همچنين نشان داد اثر عوامل سياسي بر قطع 

در اين رابطه  ،)1386( رهبر است. حمايت حاميان معنادار نبوده
كه  اند سياست طوري باهم پيوند خورده و دارد، ورزش بيان مي

 قابل مشاهده است، او تاريخ سراسر در هم تنيدگيشان در
 دخالت از هاي توان نشانه مي راحتيبهدارد  همچنين بيان مي

 سياست جدا شدن ورزش و را مشاهده نمود. ورزش در ها دولت

 رسد. در عصر حاضر ورزش نظر مي معني به بي يگر امروزه د

 سياست به گذشته از بيشتر را خود توانسته در ابعاد مختلف،

 به سياست و دولت ورزش، سراسر جهان در كند. امروزه متصل

 يك عنوان به ورزش از توان نحوي پيوستگي دارند كه مي
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هاي  يافتهبرد. بر اين اساس و بر طبق  نام اجتماعي مهم عامل
هاي سياسي  توان گفت كه اگر هم حاميان از دخالت تحقيق مي

در ورزش كشور ناراضي بوده باشند آن را دليلي براي انقطاع 
آنها نيز اين امر را  اند زيرا احتماالً كرده حمايت خود تلقي نمي

  دانستند. امري طبيعي و اجتناب ناپذير در عرصه ورزش مي
 كه هايي شركت اتفاق به ريبق گفت توان مي كليرطوبه

 ناراضي خود حمايت از نوعيبه اند را خاتمه داده خود حمايت

 است نتوانسته مورد نظر باشگاه از حمايت حداقل اند. يا  بوده

ها نيز دليل قطع  برخي شركت .ورده كندآبر آنها را انتظارات
دليل اين امر را از دست  دانسته و رضايتي نمي حمايت خود را نا

دادن فرصت حمايت از باشگاه مدنظر در رقابت حمايتي با رقيب 
   كردند. تجاري خود بيان مي

در ادامه پيشنهاداتي براي حفظ و توسعه حمايت مالي 
  شود. برخواسته از نتايج تحقيق بيان مي

با توجه به اينكه حاميان عوامل فرهنگي و مذهبي را در 
سازوكاري  ؛شود اد مياند پيشنه دانسته مي مؤثرقطع حمايت خود 

ها با رعايت شئونات اسالمي و  براي ورود بانوان به ورزشگاه
هايي براي جلوگيري از پرخاشگري و  همچنين ايجاد زيرساخت
ها كه خود نيز عاملي براي عدم حضور  الفاظ ركيك در ورزشگاه

توان  باشد ايجاد شود. براي اين امر مي ها مي بانوان در ورزشگاه
هاي با شماره و مختص به هر فرد، دريافت كارت   از صندلي

ها، تخصيص قستمي از  شناسايي براي ورود به ورزشگاه
ها،  ورزشگاه به بانوان، تخصيص بخشي از ورزشگاه به خانواده

ها،  ها در ورزشگاه ايجاد محيط امن براي بانوان و خانواده
فرهنگسازي  وهاي توجيهي براي ليدرها  برگذاري كالس

 استفاده نمود. ها در رسانه گسترده

(بازيكنان و  همچنين بنابر معنادار بودن اثر عوامل فني
هايي  شود كالس كادر) بر قطع حمايت حاميان، پيشنهاد مي

توجيهي براي بازيكنان و كادر فني در ابتداي فصول تشكيل 
ي مطلع كنند عشود و آنان را از موارد منع شده قانوني و اجتما

ف بازيكنان و كادر فني به وجهه برند حامي تا با كاهش تخل
توان در قراردادهاي اسپانسرها  لطمه وارد نشود. همچنين مي

طور دقيق براي هر تخلف از مفاد قرارداد جرايمي وضع شود به

تا حاميان براي اشتباهات انجام گرفته از سوي بازيكنان و كادر 
  متضرر نشوند.
قطع حمايت حاميان بودن عوامل قانوني بر  مؤثربراساس 

شود فدراسيون فوتبال با رايزني مجلس شوراي  نيز پيشنهاد مي
اسالمي در صدد وضع قوانين قابل اجرا براي جلوگيري از كپي 
رايت و مصون ماندن مالكيت معنوي و تجاري در صنعت 

شود از قوانين دست و  فوتبال كوشا باشند، همچنين پيشنهاد مي
ه براي حضور اسپانسرها جلوگيري رويپاگير و بوروكراسي بي

 شود.  

هاي  همچنين بنابر معنادار بودن اثر مناسب نبودن مشوق
شود فدراسيون و  حمايتي در قطع حمايت حاميان، پيشنهاد مي

تي براي سازمان ليگ در صدد بهبود قوانين معافيت ماليا
و سيما نيز  د. همچنين صدانيبرتر برآ حاميان مالي ليگ

برتر در نظر  هاي حامي ليگ براي تبليغ برند شركتتخفيفاتي 
هاي رايگان و  ها نيز بليط شود باشگاه گيرد. پيشنهاد مي

هاي ويژه خود را به خانواده حاميان اختصاص دهند و  جايگاه
ها تجليل و  هايشان از آنها و جشنهمچنين در همايش

  عمل آورند.قدرداني به
اهداف مهم اسپانسرها همچنين با توجه به اينكه يكي از 

باشد و  برند آنان توسط مشتريانشان مي نبراي حمايت ديده شد
خصوص هها ب با توجه به اينكه اين امر به بهترين نحو در رسانه

شود فدراسيون و  شود، پيشنهاد مي در تلويزيون محقق مي
هاي سازمان ليگ مذاكراتي مبني بر نمايش بيشتر بازي

ن دو تيم محبوب پايتختي انجام هاي شهرستاني همچو تيم
  دهند.

اميد است نتايج تحقيق حاضر بتواند به توسعه حمايت مالي  
طور خاص ورزش فوتبال منجر شود تا در ادامه در ورزش به

موجب شكوفايي اين صنعت در كشور گردد و گامي در راستاي 
هاي  تعالي جامعه ايران باشد. در انتها از تمامي عوامل شركت

همچنين تمامي متخصصين و افرادي كه در پيشبرد  حامي و
عمل اند كمال تقدير و تشكر را به اين تحقيق ياريمان نموده

   مياوريم.
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