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چکیده
روش تحقیق از نظر هدف ،کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده ها ،آمیخته اکتشاااا ی (کیفی و
کمی) میباشااد .جامعه آماری تحقیق شااام  30نفر از مدیران بازاریابی شاارک ها و سااازمانهای
خصوصی و دولتی که از سال  1390تا  1398حامی باشگاههای لیگ برتر وتبال ایران بودند .روش
نمونهگیری در بخش کیفی ،به صااوره هد م د و با روش گلوله بر ی انماش شااد .در بخش کمی
نیز ،روش نمو نهگیری به صاااوره هد م د ان ماش شااااد .پرساااشااا ا مه م قایجاااااه زوجی بی
مشاااارک ک دگان بخش کیفی توزیع شاااد و  15نفر از آن ها جواب دادند .برای تمزیه و تحلی
دادههای بخش کیفی از روش تحلی محتوا اساااتفاده شاااد که با اساااتفاده از روش کدگذاری باز و
محوری مصاحبهها تحلی و دستهب دی شدند .همچ ی برای اولوی ب دی مولفهها در بخش کمی از
روش تحلی ساالجااله مراتبی اسااتفاده شااد .بر اسااای یا تهها  13مقوله و  79مولفه در ارتباط با موانع
ارتباط بل دمده بی با شگاههای لیگ برتر وتبال ایران با شرک ها و سازمانهای حامی ش ا سایی
شااد و شاااخ

ها و مقولههای اقتصااادی ،قانونی و بازاریابی بیشااتری درجه اهمی

را داشاات د .با

ش اسایی ای موانع ،باشگاههای وتبال و شرک ها و سازمانهای حامی میتوان د راهکارهای مت اظر
و مت اسب با آنها را ش اسایی و اتخاذ ک د تا بتوان د به بهتری شک ممک در عرصه اسپانجرشیپ
گاش بردارند و همواره طر ی ارتباط م تفع شده و به اهداف خود از اسپانجرشیپ دس

پیدا ک د.

کلید واژهها :اسپانجرشیپ ،بازارایابی رابطهم د ،حامیان ،لیگ برتر وتبال ایران ،موانع ارتباط
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مقدمه
وت بال یکی از پرطر دارتری و محبوب تری ورزش ها در په ه بی الم ل اسااا  ،تا آن ما که
بجیاری از کشورهای پ ج قاره آن را در ردیف ورزش ملی خود قرار دادهاند .لبریز بودن ورزشگاهها
از تماشاااگران در دیدارهای داخلی ،م طقهای و قارهای و برخورداری از بی دگان چ د صااد میلیونی
پخش تلویزیونی ،وت بال را بهع وان مردمیتری ورزش ج هان معر ی میک د (جلیل یان و خبیری،
 .)1384در جهان امروز ،ورزش از تف صااارف به صااا عتی پررونق تبدی شاااده و حم زیادی از
سرمایهگذاریهای اقت صادی را به خود اخت صاص داده ا س ؛ از ای رو با شگاههای ورز شی نیز به
ب گاههای اقتصااادی معتبری تبدی شاادهاند و نقشاای کامالً متفاوه با گذشااته پیدا کردهاند (آزادان،
ع جکریان و رم ضانینژاد .)1391 ،با شگاههای حر های وتبال ،ب گاههای اقت صادی ص ع
شاامار میروند .بدیهی اسا

وتبال به

توسااعه ای باشااگاهها به طور مجااتقی از دو ج به تماری و ورزشای بر

توسااعه وتبال ت یر خواهد داشاا

( الهی .)1387 ،اسااتفان مورو )2004(1در پژوهشاای که به م ظور

ش ا اسااایی مشااکاله مالی ص ا ع

که نوع

مالکی

وتبال در اسااکاتل د انماش داد به ای نتیمه دس ا

یا

و اداره برخی باشگاههای وتبال اسکاتل د ،مه تری مانع توسعه نظاش باشگاهداری وتبال در

ای کشور اس  .بدیهی اس

ساختار نظاش باشگاهداری حر های وتبال باید به گونهای طراحی شود

که باشاااگاه بتواند با نهادهای دولتی ،غیردولتی ،انتفاعی و غیر انتفاعی تعام برقرار نماید و در ای
میان بیشتری سااود را ،ه از ج به ورزشاای و ه از ج به اقتصااادی ،عاید شااود ( الهی ،ساامادی،
خبیری و ابریشمی.)1389 ،
بررسی نظاش باشگاهداری حر های وتبال ایران حاکی از مالکی
که امروزه مقوله مالکی

گجترده دولتی اس  ،در حالی

دولتی باشاااگاههای حر های وتبال به شاااده غیرمعقول و در بجااایاری از

کشاااور ها از جم له در کشاااور های ارو پایی کامالً غیر قانونی اساااا

( خبیری و الهی.)1384 ،

اسپانجرشیپ یکی از ابزارهای برقراری ارتباط در بازاریابی اس  .در بازارهای امروزی شرک ها به
دنبال روشهای جدید برای عالی های بازاریابی خود هجاات د و سااعی میک د به نحوی خود را از
- Stephan morrow

1
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رقبا متمایز ک د و ساااه بازار و روش خود را ا زایش ده د و بدی م ظور هزی ه های ه گفتی را
صارف ای کار میک د (کاتلر .)1386 ،1شارک های تماری و صااحبان صا ایع مختلف دریا تهاند
که اسپانجرشیپ میتواند به م زله یك ابزار تبلیغاتی قدرتم د برای آنها عم ک د .در واقع یکی از
مه ت ری و مؤ رتری ع ا صری که موجب پیوند رویدادهای ورز شی و اقت صاد شده ا س  ،مو ضوع
اسااپانجاارشاایپ ورزشاای به ع وان یك روش تبلیغاتی برای شاارک های حامی مالی اساا

(محمد

کاظمی .)1381 ،در ای میان باشگاههای حر های وتبال نیز از رص موجود نهای استفاده را برده
و درآمدهای کالنی را از مح حامیان مالی کجاااب مینمای د .طبق آمار دلوی

و تاچ ) 2019(2در

بررسی درآمد پ ج لیگ معتبر اروپایی سه هرکداش از لیگها از اسپانجرشیپ در ص  2017/18را
به ترتیب؛ انگلیس  ،1.473اسپانیا  ،954آلمان  ،872ایتالیا  666و رانجه  342میلیون یورو بوده اس .
در نمودار شااماره  1درآمد کلی ای لیگها از اسااپانجاارشاایپ ،روز مجااابقه و پخش تلویزیونی را
میتوان مالحظه کرد:
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0

فرانسه
791

ایتالیا
1294

آلمان
1248

اسپانیا
1609

انگلیس
3210

پخش تلویزیونی

342

666

872

954

1473

اسپانسرشیپ

191

257

538

510

757

روز مسابقه

روز مسابقه

اسپانسرشیپ

پخش تلویزیونی

نمودار  :1درآمد کلی  5لیگ معتبر اروپایی از اسپانجرشیپ ،روز مجابقه و پخش تلویزیونی ،دلوی و تاچ2019 ،

- Kotler 1
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علیرغ اهمی

اسپانجرها در بخش ورزش؛ به نظر میرسد که در ایران از نقش اسپانجرها در

پیشبرد وتبال کشور به اندازه کا ی بهرهبرداری نشده اس  .وجه بارز وتبال در جهان امروز پول-
سازی اس ؛ در حالی که باشگاههای وتبال در ایران راههای محدودی برای کجب درآمد
دارند(محتشمی .)1387 ،بجیاری از تی ها از جمله باشگاههای لیگ برتر وتبال ایران در توجیه دالی
شکج

خود به عواملی همچون کمبود اعتباراه و بودجه مالی ،کمبود امکاناه اردویی و تغذیهای

اشاره میک د .به ع وان مثال تی استقالل که قرار بود اردوی پیش ص خود در ص  98-99را در
کمپ تمری ی اسپایر قطر برگزار ک د به دلی مشکاله مالی و عدش تامی بودجه کا ی از برگزاری
ای اردو بازماند و اردوی خود را در داخ ایران برگزار کرد .همچ ی تی پرسپولیس که ب ا بود
اردوی پیش ص خود را برای لیگ نوزده در کانادا برگزار ک د به عل مشکاله مالی از سفر به
آنما بازماند و ممبور به برگزاری اردو در ترکیه شد .تی تراکتورسازی تبریز از دیگر تی های حاضر
در ای رقاب ها ،به دلی کمبود م ابع مالی و عدش تو یق در پرداخ

قرارداد برخی از بازیک ان از

استاندار آذربایمان شرقی ،نمای دگان مملس و هواداران خود تقاضای کمك مالی نمود(آزادان،
.)1389
از جمله عمده مشکاله دیگری که در ارتباط با اوضاع مالی باشگاههای لیگ برتر وتبال ایران
وجود دارد؛ میتوان به دس های بجته باشگاهها در به خدم
حتی در آسیا را اشاره کرد .ای موضوع در حالی اس

گر ت بازیک ان و مربیان سطح باال

که درآمد عمدهی باشگاهها به طور کلی به

سه بخش :روز مجابقاه ،اسپانجرها و حق پخش تلویزیونی محدود میشود .در ای میان ،جذب
اسپانجر به صوره یك بخش الی فك درآمدزایی برای باشگاهها اس (محتشمی .)1387 ،در واقع
یکی از مه تری ع اصری که موجب پیوند رویدادهای ورزشی و اقتصاد شده اس

حمای

مالی

ورزشی در تبلیغاه برای شرک های حامی اس ( احجانی و همکاران .)1387 ،موضوع اسپانجرشیپ
به دلی ت یراه بجزایی که در توسعه اقتصادی ص ع ورزش به همراه داشته اس همواره مورد توجه
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محققان بوده اس  .جی یونگ کو )2004(1به شرایط و نظاش اقتصادی کشورها به ع وان عاملی مه
در جذب حامیان مالی اشاره می ک د .به ع وان مثال ،وی وجود ساختار رقابتی در اقتصاد کشورها را
به ع وان یك عام محرک برای توسعه اسپانجرشیپ از ورزش میداند .از سوی دیگر یا تههای
پژوهشی هودا )2001(2بیانگرآن اس

که اص انتظار سود حاص از سرمایهگذاری مه تری عام

جذب سرمایهگذاری اسپانجرها در ورزش اس  .وی چ ی نتیمهگیری میک د که حامیان مالی
ه گامی متقاعد به سرمایهگذاری در ورزش میشوندکه تا حدی اطمی ان یاب د در صوره قرار دادن
سرمایه خود در یك ورزش خاص بیش از سایر گزی ههای قاب انتخاب سود خواه د برد .بر اسای
گفته یوکم  ) 2004(3اگر با هرکداش از چهار حامی حاضر در یك سرمایهگذاری صحب ک ید ،در
مییابید که اگرچه آنها سرمایهگذاری مشترکی دارند ،اما هر یك از حمای

خود جه

رسیدن به

اهداف متفاوتی استفاده مینمای د .برای مثال ممک اس بانكها به اکتجاب مشتری جدید و تماره
در مقاب تماره ( 4)B2Bعالقه م د باش د ،در حالی که حامیان خودروساز ممک اس
عرضه مدلهای جدید و راح

به دنبال

در ترا یكها باش د.

با در نظر گر ت موارد مذکور و همچ ی نقش غیر قاب انکار پژوهش در ای باره ،مطالعه حاضر
به ش اسایی موانع ارتباط بل دمده بی باشگاههای لیگ برتر وتبال ایران با شرک ها و سازمانهای
حامی پرداخته اس  .طی سالهای اخیر باشگاههای لیگ برتر وتبال ایران همواره با مشکاله و
مجائ مالی راوانی روبرو بودند و به نظر میرسد که اکثر ای مشکاله میتواند ناشی از عدش یك
رای د اسپانجرشیپ دو طر ه و مفید بوده اس  .با نگاهی به اس اد دو باشگاه استقالل و پرسپولیس از
سال  1390تا ک ون  25اسپانجر متفاوه مشاهده میشود که میتوان دریا

ای تی ها از داشت یك

ارتباط اسپانجرشیپ مو ر و مو ق عاجز بوده و همواره در تالش برای ایماد یك ارتباط بهتر و مو رتر
بودند .همچ ی تی تراکتورسازی ،دیگر تی پرطر دار لیگ برتر وتبال ایران از سال  1390تا ک ون
1

- Gi Yong Koo
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3
- Ukman
4
- Business to business
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 10اسپانجر متفاوه داشته اس  .ذکر ای مثالها نمونه بارز عدش یك ارتباط بل دمده بی تی های
وتبال لیگ برتر و شرک ها و سازمانهای حامی هجت د که به نظر میرسد ش اخ

موانع و بحث و

بررسی در مورد آنها بتواند م شاء تغییر از وضعی موجود که مشکاله مالی راوان گریبانگیر اکثر

باشگاههای لیگ برتر شده اس ؛ به وضعی مطلوب باشد.
روششناسی
در مطالعه حاضر ،به م ظور پاسخگویی به سوال اصلی تحقیق از روش پژوهش آمیخته کیفی-
کمی استفاده شد .پس از مرور مبانی نظری و پیشی ه تحقیق و همی طور بررسی وضعی

اسپانجرشیپ

در لیگ ایران و سایر کشورها؛ هرستی از اهداف و موانع تهیه شد .سپس سوااله مصاحبه طراحی
و آماده شد .سوااله مصاحبه به صوره نیمه ساختاریا ته طراحی شد .برای پی بردن به روایی
مصاحبهها از روش ارزیابی لی کل و گوبا استفاده گردید .بدی م ظور و بر پایه ای روش ،چهار معیار
مو ق بودن و اعتبار(باورپذیری) ،انتقال پذیری ،اطمی انپذیری و تاییدپذیری جه

ارزیابی در نظر

گر ته شده اس  .به م ظور ب اطالعاه حاص از مصاحبهها عالوه بر نکتهبرداری ،از دستگاه ضبط
صدا نیز استفاده شد .شایان ذکر اس که به م ظور رعای مجائ اخالقی قب از شروع مصاحبه جه
ضبط صدا از مصاحبه شونده اجازه ضبط گر ته میشد .مده زمان مصاحبهها بجته به رآی د مصاحبه
متغیر بود .به صوره کلی میانگی زمان مصاحبهها  35دقیقه بود .مکان انماش مصاحبهها نیز طبق
خواسته مصاحبه شونده ت ظی شد .جه

انماش مصاحبهها ،مدیران شرک ها و سازمانهای حامی،

مدیران بازاریابی باشگاه ها و همچ ی دراسیون وتبال و خبرگان در ای زمی ه به ع وان جامعه آماری
ش اسایی شدند .در بخش کیفی ،نمونهگیری به صوره هد م د و به روش گلوله بر ی انماش شد که
پس از انماش حدود  30مصاحبه به اشباع نظری رسیدی و مصاحبهها متوقف شد .مصاحبه با مدیران
بازاریابی دراسیون وتبال و باشگاههای لیگ برتر وتبال و همچ ی مدیران عام و بازاریابی و
اعضای هیاه مدیره شرک ها و سازمانهایی که از سال  90تا ک ون حامی تی های استقالل و
پرسپولیس بودهاند ،همچ ی صاحب نظران دانشگاهی و تمربی در زمی ه وتبال ،مارکتی گ و
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 .در بخش کیفی بعد از انماش مصاحبهها و ویرایش مصاحبه ،نظراه

اسپانجرشیپ صوره گر

مختلف در گروههای مفهومی یکجان ،طبقهب دی و کدگذاری شد و سپس دادهها با استفاده از نرش-
ا زار سوپر دسیژن تحلی شدند .در بخش کمی نیز ،روش نمونهگیری به صوره هد م د انماش شد
که که پرسش امه بی مشارک ک دگان بخش کیفی توزیع شد و  15نفر از آنها جواب دادند .ت یید
روایی صوری و محتوای پرسش امهها توسط  8نفر از خبرگان دانشگاهی مدیری
برای ساخ

ورزشی انماش شد.

پرسش امه مقایجاه زوجی از کدهایی که از بخش کیفی و مصاحبهها استخراج شد؛

استفاده گردید .شاخ

ت یید پایایی پرسش امههای بخش کمی ،نرخ سازگاری بود که با توجه به

پایی تر بودن آن از  0/1برای تماش پرسش امهها مورد ت یید قرار گر

.

یافتهها
یافتههای بخش کیفی
پس از تحلی دادهها تعداد  79مانع در قالب  13مقوله در برابر ارتباط بل دمده بی باشگاههای
لیگ برتر وتبال ایران و شرک ها و سازمانهای حامی ش اسایی شد .ابتدا موانع در سه دسته باشگاهها،
حامیان و محیط طبقه ب دی شدند و سپس کدگذاری محوری در هر یك از ای سه دسته انماش شد.
جدول  1موانع مرتبط با باشگاه را بر اسای مقولهها نشان میدهد:
جدول :1مقولهها و موانع مرتبط با باشگاهها
مقولهها

موانع

ردیف
مدیری

1

بی باتی مدیریتی

2

پیگیری نکردن قوانی کپی رای

3

مدیریتی

س تی در باشگاهها

4

عدش آگاهی مدیران

5

کاریزما نبودن مدیران انتخاب شده

6

ساختار نام اسب کمیته اسپانجرشیپ

7

مشخ

نبودن شخ

مذاکره ک ده و پیگیر قراردادها

  8موانع ارتباط بلندمدت بین باشگاههای لیگ برتر فوتبال ایران با شرکتها و سازمانهای حامی

8
9
10

برنامه محور نبودن جذب اسپانجر

11

متعهد نبودن باشگاه به تعهداه مصوب

13

زیرساختی
حقوقی
اقتصادی

بازاریابی

سوء مدیری

تقدش م ا ع ردی بر م ا ع سازمانی

12

ره گی -نگرشی

در برنامه مرتبط با اسپانجر

عدش شفا ی
عدش صداق

انتظاراه باشگاهها
در قبال اسپانجر

14

عدش احتراش به اسپانجر

15

حر های نبودن باشگاهها در برقراری ارتباط

16

حر های نبودن باشگاه و بازیک ان در برخورد با قراردادها

17

عدش دید همراه و پارت ر

18

عدش وجود نگرش حر های در باشگاهها

19

انتظاراه نامعقول از اسپانجرها

20

عدش نگاه برد -برد

21

خلف وعده باشگاهها

22

نگاه کوتاه مده به برنامههای اسپانجرشیپ

23

نبود ورزشگاه اختصاصی

24

محیط اوری و تک ولوژیك حاضر در استادیوشها

25

مشکاله بتی باشگاهها

26

ساختار حقوقی باشگاهها

27

عدش شفا ی تراز مالی باشگاهها

28

روابط اقتصادی پش

پرده

29

عدش نگاه باشگاه به هوادار به ع وان مشتری

30

انتظاراه صر ا مادی

31

قدم باشگاهها

32

عدش برنامه بازاریابی بل ده

33

برنامه محور نبودن جذب اسپانجر

34

نبود گزارشهای م ا ع و دستاوردها
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کیفی

ی تی

35

برنامهریزی تك رویداد

36

ارزش برند

37

قدره رسانهای

38

ضعف پیاش رسانی

39

نبود بازیک ان و مربیان ستاره

همچ ی موانع مرتبط با شرک های حامی در جدول  2نمایش داده میشود:
جدول  :2مقولهها و موانع مرتبط با شرک های حامی
مقولهها

ردیف

موانع

قانونی

1

خصوصی نبودن

2

عدش دید بل دمده

3

برنامه تك رویداد

4

هدف

برنامهریزی

اقتصادی

ر تاری

عدش شفا ی

5

نبود استراتژی بازاریابی

6

مه نبودن م ا ع تی ها برای حامیان

7

عدش بودجه کا ی

8

هزی ه اسپانجرشیپ

9

برآورده نشدن انتظاراه

10

پولشویی

11

ران و ارتباطاه شخصی

12

ه سطح نبودن با تی مورد نظر

13

ورود ناسال به عرصه اسپانجرشیپ

جدول  3نیز موانع مرتبط با محیط را نمایش میدهد:
جدول  :3مقولهها و موانع مرتبط با محیط
مقولهها
سیاسی

ردیف

موانع

1

سفارشی بودن

2

پشتوانه دولتی دو باشگاه
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رسانهای

اقتصادی

3

وابجتگی تی ها به تغییراه سیاسی

4

ج اح ب دی سیاسی

5

حفظ باشگاه توسط دول

6

مشکاله ضای رسانهای

7

جذابی

8

ارزانتر بودن تبلیغاه در تلویزیون

9

تورش و نواساناه ارز

10

بازاریابی کمی

11

بهرهوری بیشتر سایر روشهای تبلیغاه

12

بازاریابی تهاجمی

13

قانونی

ره گی

ماهی
حمای مالی

بخشهای دیگر تبلیغاتی

عدش رقاب

بازار داخلی

14

چالش قیم ها

15

عدش قوانی محک و مدون

16

نبود قوانی مبارزه با بازاریابی کمی

17

شکاف قانونی در ب قراردادها

18

دخال نهادهای اطالعاتی در قراردادهای م عقد شده

19

وجود واسطه ودالل

20

عدش ج به قانونی

21

بی نظمی در وتبال

22

تك بعدی بودن تبلیغاه

23

تا یر اندک تبلیغاه

24

کاهش ماندگاری

25

وق

گیر بودن

26

بولد و محو شدن محصول خاصی در یك بازه زمانی

27

عدش انعطافپذیری
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یافتههای بخش کمی
جه

کمیسازی و محاسبه وزن کدها و مولفههای ش اسایی شده که از مصاحبهها استخراج

شدند؛ پرسش امه مقایجاه زوجی تهیه و در اختیار  15نفر از مشارک
گر

ک دگان بخش کیفی قرار

 .سپس هر یك از موانع ش اسایی شده که شام ممموعهای از مفاهی میباش د جه

انماش

محاسباه در نرشا زار سوپر دسیژن کدب دی شدند.
اهمیت ،وزن و اولویتبندی موانع مرتبط با باشگاهها ،اسپانسرها و محیط
بعد از جمعآوری نظراه خبرگان و مدیران در ای زمی ه ،ماتریس تصمی گیری نهایی مطابق
جدول  4برای موانع مرتبط با باشگاهها ،اسپانجرها و محیط تشکی و نتایج زیر حاص شد:
جدول  :4ماتریس مقایجاه زوجی موانع مرتبط با باشگاهها ،اسپانجرها و محیط
محیط

اسپانجر

باشگاه

2.381

2.67

1

2.439

1

باشگاه
اسپانجر
محیط

1

نمودار  1نشان ده ده نتایج تحلی بدس آمده در جدول  4اس

که اولوی ب دی م اظر سه گانه

موانع ارتباط را نشان میدهد:
محیط

0.159

اسپانسر

0.533

باشگاه ها

0.308
0.6

0.5

0.4

0.3

0.2

0.1

0

نمودار  :2اولوی ب دی م اظر مرتبط با موانع

نرخ ناسازگاری ماتریس ترکیبی بر اسای خروجی نرشا زار  0/0989بدس
ای که کمتر از  0/1میباشد قاب قبول اس .

آمد که با توجه به
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همانطور که در نمودار  2خروجی نرشا زار نشان میدهد موانع مرتبط با اسپانجرها با وزن  0/533از
اهمی بیشتری در دلی عدش ارتباط بل دمده بی باشگاههای لیگ برتر وتبال و شرک ها و سازمان-
های حامی برخوردار اس  .پس از آن به ترتیب موانع مرتبط با تی ها و محیط به ترتیب با  0/308و
 0/159در رتبههای بعدی قرار دارند.
اهمیت ،وزن و اولویتبندی مقولههای موانع مرتبط با باشگاهها
و وزن هر کداش از مقولههای موانع مرتبط با باشگاهها را نشان میدهد:

جدول  5اهمی

جدول  :5ماتریس مقایجاه زوجی مقولههای موانع مرتبط با باشگاهها
بازاریابی

اقتصادی

حقوقی

زیرساختی

نگرشی -ره گی

مدیریتی

ی تی

کیفی

2.88

3.030

1.099

2.631

2.222

3.24

1

1.44

4.761

4

2

2.381

1

2.18

1.758

1.43

1.05

1

4.17

1.408

2.67

1

3.33

1.818

1

3.72

1

مدیریتی
نگرشی -ره گی
زیرساختی
حقوقی
اقتصادی
بازاریابی
کیفی

1

ی تی

در نمودار  3میتوان اولوی ب دی هر کداش از مقولههای موانع مرتبط با باشگاهها را مشاهده مرد:
کیفیت فنی تیم

0.0505

بازاریابی

0.261

اقتصادی

0.137

حقوقی

0.211

زیرساختی

0.168

نگرشی -فرهنگی

0.059

مدیریت

0.111
0.3

0.25

0.2

0.15

0.1

0.05

نمودار  :3اولوی ب دی مقولههای موانع مرتبط با باشگاهها

0
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نرخ ناسازگاری ماتریس ترکیبی بر اسای خروجی نرشا زار  0/0392بدس

آمد که بر اسای

ای که کمتر از  0/1میباشد ،قاب قبول اس .
همانطور که در نمودار  3خروجی نرشا زار مشاهده میشود عام بازاریابی با وزن  0/261از
بیشتری اهمی در بی موانع ارتباط بل دمده بی باشگاهها و شرک های حامی برخوردار اس  .بعد
از آن به ترتیب عوام حقوقی ،زیرساختی ،اقتصادی ،مدیریتی ،نگرشی -ره گی و کیفی

ی تی

میباشد.
اهمیت ،وزن و اولویتبندی مقولههای موانع مرتبط با اسپانسرها
جدول  6اهمی

و وزن هر یك از مقولههای موانع ارتباط که از جانب اسپانجرها اس

را نشان می-

دهد:
جدول  :6ماتریس مقایجاه زوجی مقولههای موانع مرتبط با اسپانجرها
ر تاری

اقتصادی

برنامهریزی

قانونی

1.52

1.923

2.94

1

1.94

4

1

3.98

1

قانونی
برنامهریزی
اقتصادی
ر تاری

1

همچ ی اولوی ب دی مقولههای چهارگانه موانع مرتبط با اسپانجرها در نمودار  4قاب مالحظه
اس :
رفتاری

0.115

اقتصادی

0.482

برنامه ریزی

0.137

قانونی

0.263
0.6

0.5

0.4

0.3

0.2

0.1

نمودار  :4اولوی ب دی مقولههای موانع مرتبط با اسپانجرها

0
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نرخ ناسازگاری ماتریس ترکیبی مقایجاه موانع مرتبط با اسپانجرها بر اسای خروجی نرشا زار
برابر با  0/0580که چون کمتر از  0/1میباشد ناسازگاری چ دانی وجود ندارد.
همانگونه که در نمودار  4خروجی نرشا زار نشان میدهد ،عام اقتصادی با وزن  0/482از بیشتری
اهمی در بی عوام مرتبط با اسپانجرها برخوردار اس

که بعد از آن ،عوام قانونی ،برنامهریزی و

ر تاری قرار دارند.
اهمیت ،وزن و اولویتبندی مقولههای موانع مرتبط با محیط
در جدول  7وزن هر کداش از مقولههای مرتبط با محیط قاب مالحظه اس :
جدول  :7ماتریس مقایجاه زوجی مقولههای موانع مرتبط با محیط
ماهی

ره گی

قانونی

اقتصادی

رسانهای

سیاسی

اسپانجرشیپ
4.13

1.35

3.225

1.724

1.91

2.439

1.99

5.555

1.639

1

3.72

2.58

1.111

1

5.48

4.85

1

1.449

1

1

1

سیاسی
رسانهای
اقتصادی
قانونی
ره گی
ماهی
اسپانجرشیپ
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نمودار  5اولوی ب دی هر کداش از مقولههای مرتبط با اسپانجرها را به نمایش میگذارد:
ماهیت اسپانسرشیپ

0.252

فرهنگی

0.07

قانونی

0.373

اقتصادی

0.227

رسانه ای

0.084

سیاسی

0.157
0.4

0.35

0.25

0.3

0.2

0.1

0.15

0

0.05

نمودار  :5اولوی ب دی مقولههای موانع مرتبط با محیط

نرخ ناسازگاری ماتریس ترکیبی طبق خروجی نرشا زار  0/0770بدس
از  0/1میباشد قاب قبول اس

آمده به دلی ای که کمتر

و ناسازگاری چ دانی وجود ندارد.

در بی موانع مرتبط با محیط ،مانع قانونی با وزن  0/373از بیشتری اهمی برخوردار اس  .بعد از
آن عوام ماهی

اسپانجرشیپ  ،اقتصادی ،سیاسی ،رسانهای و ره گی قرار دارند .به صوره کلی

اولوی ب دی مقولههای موانع ارتباط بی باشگاههای لیگ برتر وتبال ایران با شرک ها و سازمانهای
حامی به تفکیك باشگاهها  ،اسپانجرها و محیط بر اسای درجه اهمی

و وزن هر کداش از عوام که

از خروجی نرشا زار سوپر دسیژن بدس آمد در جدول  8نشان داده میشود:
جدول  .8اولوی ب دی مقولههای موانع
اولوی

مقوله

وزن

م ظر

1

اقتصادی

0/482

اسپانجرها

10

2

قانونی

0/371

محیط

11

برنامهریزی

3

قانونی

0/263

اسپانجرها

12

ر تاری

0/115

4

بازاریابی

0/261

باشگاهها

13

مدیریتی

0/111

باشگاهها

0/252

محیط

14

رسانهای

0/084

محیط

0/227

محیط

15

ره گی

0/07

محیط

5
6

ماهی

اسپانجرشیپ
اقتصادی

اولوی

مقوله

وزن

م ظر

اقتصادی

0/137

باشگاهها

0/137

اسپانجرها
اسپانجرها
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7

حقوقی

0/211

باشگاهها

16

8

زیرساختی

0/168

باشگاهها

17

9

سیاسی

0/157

محیط

نگرشی-

0/059

باشگاهها

ره گی
کیفی

ی تی

0/050

باشگاهها

بحث و نتیجهگیری
در ای پژوهش و در بخش کیفی ،مقولهها و مولفههای موانع ارتباط بل دمده بی باشگاههای
لیگ برتر وتبال ایران و شک ها و سازمانهای حامی ش اسایی شد .ای موانع در قالب  13مقوله و
 79مولفه دستهب دی شدند.
بر اسای تحلی یا تههای تحقیق موانع ارتباط بل دمده بی باشگاهها و شرک ها و سازمانهای
حامی در قالب  3دسته شاخ
و طبق بررسیها شاخ

مختلف مرتبط با باشگاهها ،اسپانجرها و محیط قاب تقجی ب دی اس

های قانونی ،اقتصادی و بازاریابی بیشتری نقش را در ارتباط با موانع پیش

روی ای ارتباط داشت د .طبق ای یا تهها شاخ
درجه اهمی
محیط و شاخ

هجت د ،شاخ

هایی که از دیدگاه پاسخ ده دگان دارای بیشتری

های اقتصادی مرتبط با اسپانجرها ،شاخ

قانونی مرتبط با اسپانجرها و

بازاریابی مرتبط با باشگاهها اس  .از ای رو مه نبودن م ا ع اسپانجرها برای باشگاه-

ها ،پولشویی از طریق وتبال ،عدش بودجه کا ی ،هزی ه اسپانجرشیپ و برآورده نشدن انتظاراه و
دولتی بودن شرک های حامی در ارتباط با اسپانجرها و عدش قوانی محک و مدون در زمی ه
اسپانجرشیپ ،عدش ج به قانونی و همچ ی نبود قوانی مبارزه با بازاریابی کمی در ارتباط با موانع
مرتبط با محیط و همچ ی عدش برنامه بازاریابی بل دمده ،برنامه محور نبودن جذب اسپانجر ،نبود
گزارشهای م ا ع و دستاوردها ،ارزش برند و قدره رسانهای مفاهیمی هجت د که در ارتباط با شاخ
بازاریابی تی ها به ع وان موانع ارتباط بل دمده بی آنها و شرک های حامی ش اخته میشوند.
شاخ

دیگری که از موانع ش اسایی شده از درجه اهمی

باالیی برخوردار اس

ماهی
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اسپانجرشیپ در ارتباط با محیط اس که مولفههایی چون تا یر اندک تبلیغاه ،عدش انعطافپذیری،
گیر بودن و کاهش ماندگاری را در بر میگیرد.

وق

همانگونه که در جدول  8در مورد اولوی ب دی موانع ش اسایی شده قاب مشاهده اس  ،عوام
قانونی و اقتصادی و بازاریابی در صدر ای اولوی ب دی قرار دارند .ای موانع به ترتیب در ارتباط با
محیط ،اسپانجرها و باشگاهها میباش د .یکی از موانع قانونی که از درجه اهمی

زیادی در ارتباط با

شرک های حامی وجود دارد مالکی دولتی آنهاس  .ای مولفه در تحقیق سید باقری و همکاران
( )1396نیز مورد ت یید قرار گر ته اس  .آنها مالکی

دولتی اکثر شرک های تماری و در نتیمه

قدان ساختار رقابتی در بجیاری از ص ایع کشور را مه تری عام ش اسایی شده در عدش حمای
مالی شرک های خصوصی از ورزش قهرمانی میدان د.
یکی از موانع اقتصادی ش اسایی شده در تحقیق حاضر که در رابطه با محیط اس  ،نوساناه
اقتصادی در کشور اس  .هیگ  )2019(1در تحقیق خود در ارتباط با موانع گجترش ورزش هاکی
در نروژ از عدش حمای
حمای

مالی از ای رشته به دلی مشکاله اقتصادی و نرسیدن به نقطه سر به سر در

از آن یاد میک د .در تحقیق حمتی و همکاران ( ،)1394به ای مولفه تح

ع وان عام

شرایط اقتصادی متغیر در یك کشور اشاره شده اس  .نوساناه اقتصادی در کشور میتواند برگر ته
و مت ر از تحری های اعمال شده از جانب کشورهای دیگر ،تورش و سایر شرایط حاک بر اقتصاد
کشور باشد .ججمانی ،رشید لمیر ،قرهخانی و قهفرخی ( )1397در تحقیق خود ،بر موانع اقتصادی به
ع وان مه تری مانع توسعه حمای

مالی از ورزش قهرمانی ت کید دارند .یا تههای تحقیق آزادان

( )1389در مورد موانع جذب اسپانجر در وتبال حر های ایران نیز ای مولفه را ت یید میک د .به عالوه
موانع دیگری که در ای اولوی ب دی قرار دارند و در ارتباط با محیط هجت د موانع قانونی و سیاسی
هجت د که در تحقیق الهی و همکاران ( )1388درمورد موانع موجود در توسعه جذب درآمد توسط
حمای

مالی در ص ع

وتبال جمهوری اسالمی ایران نیز به آن اشاره شده اس  .از جمله موانع

- Hagen, S

1
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قانونی میتوان به شکاف های قانونی در ب

قراردادها ،عدش قوانی مبارزه با بازاریابی کمی و

همچ ی وجود واسطه و دالل اشاره کرد که از مه تری عوام قانونی به شمار میروند .تفاوتی که
در تحقیق حاضر با تحقیق آزادان وجود دارد در ارتباط با نحوه اولوی ب دی ای موانع اس

که در

تحقیق ایشان به صوره کلی طبقهب دی صوره گر ته ولی در تحقیق حاضر سعی بر آن شده تا هر
کداش از موانع در قالب مقولهها و مولفههای جداگانهای اولوی ب دی شوند.
مولفه دیگری که حائز اهمی

اس

دولتی بودن باشگاههاس

که تح

ع وان مقوله سیاسی در

تحقیق حاضر ش اسایی شده اس  .الهی ( )1387نیز در تحقیق خود به پشتوانه دولتی باشگاهها به ع وان
یك مانع اشاره کرده اس .
یکی دیگر از مولفههایی که ش اسایی شده اس  ،عدش رعای

حق کپی رای

اس

که تح

ع وان مقوله مدیریتی ع وان شده اس  .تا زمانی که ای قانون اجرایی نشود باشگاهها نمیتوان د از
مالکی

محصواله و خدماه خود م تفع گردند و کجب درآمد داشته باش د .ای مولفه در تحقیق

الهی ( )1387نیز مورد تایید قرار گر ته و همچ ی آزادان ( )1389به ای مانع تح

ع وان مشکاله

حقوقی و رسانهای اشاره کرده اس .
مانع ش اسایی شده دیگر در تحقیق حاضر عدش شفا ی
که تح

در اطالعاه و تراز مالی باشگاههاس

ع وان مقوله اقتصادی مرتبط با باشگاهها دستهب دی شده اس  .در تحقیق الهی (،)1385

آزادان ( ،)1389کشاک ،)2004( 1میچی و آگتون )2005( 2و آلیجون و مارتا )2007( 3نیز به ای
مولفه اشاره شده اس .
ه سطح و مرتبط نبودن اسپانجرها با باشگاههای مورد نظر یکی دیگر از مولفههای موانع ش اسایی
شده اس

که تح

ع وان مقوله ر تاری طبقهب دی شده اس  .به ع وان مثال نقش بجت یکی از

برندهای تولید ذغال بر روی لبای دو تی استقالل و پرسپولیس در دربی  89از نکاتی بود که به

1

- Keshock
- Michie & Oughton
3
- Alison & Martha
2
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صوره گجترده مورد انتقاد قرار گر

 .ماندا ،ابراه و می گیون )2020(1به ای مولفه تح

ع وان

ارتباط بی اسپانجر و رویداد اشاره کرده اس  .همچ ی گ زالز و همکاران )2020(2با اشاره به حمای
شرک های مواد الکلی و ج

ودها از باشگاههای ورزشی که تی های جوان شرک

ک ده در

رقاب های ورزشی دارند؛ آن را یك راه نادرس

برای کجب درآمد میدان د و بر ای نکته ت کید

دارند که باید بی اسپانجر و رویداد و تی حمای

شونده ت اسب و ارتباط وجود داشته باشد .چمبرز

تی  )2020(3نیز در ارتباط با اسپانجرشیپ مشروباه الکلی در ورزش بیان میک د که میلیونها نفر از
بچهها و جوانان میتوان د در خطر وابجتگی مخرب به مشروباه الکلی قرار بگیرند و از ای رو اقداش
در مقاب آن میتواند باعث ایماد محدودی هایی در اسپانجرشیپ مشروباه الکلی شود .به عالوه
ای مولفه در تحقیق حمتی و همکاران ( )1394تح

ع وان ت اسب حامیان مالی و باشگاه مورد نظر

ش اسایی شده اس  .دیکجون و همکاران )2018(4بیان میک د که اگر محصول شرک
جه

سالمتی جامعه باشد بیشتر باعث پیشر

حامی در

اسپانجرشیپ در آن زمی ه میشود تا ای که شرکتی

بخواهد نوشیدنیها و غذاهای ناسال را از طریق ورزش به معرض نمایش بگذارد.
پایی بودن هزی ه تبلیغاه در تلویزیون برای کاالهای ایرانی مانع دیگریج که شرک ها ترجیح
می ده د به جای اسپانجر شدن در زمی ه وتبال به تبلیغاه در تلویزیون روی بیاورند .ای عام تح
ع وان رسانهای در شاخ

های ش اسایی شده جای دارد .یکی دیگر از موانع مهمی که در در رابطه

با ارتباط بل دمده بی شرک های حامی و باشگاههای لیگ برتر وتبال ایران ش اسایی شد عام
زیرساختی باشگاهها بود .به ای مع ی که بجیاری از ای باشگاهها ورزشگاه اختصاصی ندارند که
بتوان د برنامههای تبلیغاتی و اسپانجرشیپ خود را به نحو احج انماش ده د .در ای باره روو و
همکاران )2019(5بیان میک د که استادیوشهای باشگاهها باید ضای تبلیغی کا ی و مورد نیاز برای
نمایش و ارائه برند و محصول شرک حامی را قب  ،حی و بعد از بازی داشته باش د.
1

- Maanda, P. M., Abratt, R., & Mingione, M
- Gonzalez, S
3
- Chambers, Tim
4
- Helen Dixon
5
- Rowe, W. J., Moore, M. E., & Zemanek Jr, J. E
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همچ ی امکاناه و تک ولوژی برتری که بتوان د تبلیغاه را با جدیدتری و به روزتری شیوههای
روز دنیا انماش ده د در محیط ورزشگاههای موجود باشگاهها وجود ندارد .وقتی هر تی ورزشگاه
اختصاصی و جداگانهای داشته باشد میتواند با مدیری

ضاهای تبلیغاتی موجود اسپانجر را قانع ک د

که به اندازه کا ی دیده خواهد شد و وقتی ای دیده شدن با استفاده از بروزتری ابزارهای تبلیغاتی
صوره بگیرد اسپانجر مشتاق خواهد بود که با باشگاه مورد نظر بیشتر همکاری داشته باشد .برآورده
نشدن انتظاراه مالی حامیان و سودآور نبودن اسپانجرشیپ مولفههایی بودند که تح ع وان شاخ
اقتصادی مرتبط با شرک های حامی ش اسایی شد .تحقیق مالنوری ( )1395نیز تحقیق خود تح
ع وان دالی عدش حمای

حامیان مالی از ورزش یزد از دیدگاه مدیران شرک های خصوصی به

مولفه برآورده نشدن انتظاراه مالی حامیان اشاره کرده اس  .کیفی
آنها شاخ

ی تی ها و سطح حر هایگری

دیگری بود که توسط پاسخ ده دگان مطرح و ش اسایی شد .نحوه برخورد باشگاهها

در قبال قرارداد امضا شده و همچ ی برخورد بازیک ان در برنامههای تبلیغی اسپانجرها شاخ

هایی

هجت د که به ع وان موانعی در ارتباط با عدش ماندگاری اسپانجرها ش اسایی شدند .یا تههای تحقیق
اودگبامی )2000(1در مورد وتبال نیمریه ای مولفه را ت یید میک د.
آزادان ( )1389در تحقیق خود در مورد موانع جذب اسپانجر در وتبال حر های ایران شش عام
 -1ساختار -مدیریتی  -2عدش تو یق اسپانجرها در رای د اسپانجرشیپ  -3عدش استفاده از اصول
بازاریابی  -4سطح پایی حر های وتبال ایران  -5مشکاله حقوقی و رسانهای  -6قدان ج بههای
تک یکی در باشگاهها را ش اسایی کرد.در تحقیق حاضر نیز به تمامی ای مولفهها اشاره شده و هرکداش
از ای مولفهها شام مفاهیمی میشوند که در تحقیق آزادان به آن اشاره شده اس  .تفاوههایی که
وجود دارد در مورد ناشگذاری مولفهها می باشد .برای مثال مولفه شماره شش تحقیق آزادان تح
ع وان قدان ج بههای تک یکی در باشگاهها ناشگذاری شده که شام مفاهیمی همچون قدان
بازیک ان ستاره و سرش ای در باشگاهها اس  .کما ای که همی مقوله در تحقیق حاضر تح

ع وان

- Odegbami

1
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ی ناشگذاری شده و شام مفهوش دیگری تح

کیفی

ع وان ضعف باشگاهها در نتیمهگیری نیز

میباشد .در تحقیق حاضر سعی بر آن شده تا عوام و مفاهی به ترتیب اولوی ب دی شوند؛ به همی
م ظور به جای ای که مفاهی متعدد را در قالب یك عام کلی بیان ک ی  ،آنها را به صوره جداگانه
و تح
تح

ع وان یك عام مجتق ناشگذاری کردی  .گرایشاه سیاسی در وتبال در تحقیق حاضر
ع وان مقوله سیاسی و در ارتباط با محیط ناشگذاری شده اس  .نتایج تحقیق الهی و همکاران

( ) 1388در مورد موانع موجود در توسعه جذب درآمد توسط اسپانجرشیپ در ص ع

وتبال

جمهوری اسالمی ایران اشاره به موانع مدیریتی و محیط خارجی دارد .محیط خارجی در تحقیق ایشان
شام ساختار اقتصادی کشور ،مشکاله حقوقی و قانونی ،مالکی
بازاریابی ،امکاناه و تجهیاله ص ع

دولتی باشگاهها ،مدیری

وتبال دارد .نقطه اشتراک تحقیق حاضر با تحقیق الهی در

ش اسایی موانع موجود در بحث اسپانجرشیپ میباشد.
شاخ

دولتی بودن باشگاهها که توسط پاسخ ده دگان ش اسایی شد و با تحقیق الهی ( )1387و

آزادان ( )1389همخوانی دارد در تحقیق استفان مورو )2004( 1در مورد بحران مالی در وتبال
اسکاتل د نیز مورد ت یید قرار گر ته اس  .در ارتباط با محیط شاخ
ش اسایی شدند با تحقیق جماع

های اقتصادی و قانونی که

( )1393در مورد موانع حمای مالی از ورزش در شرک های شهر

ص عتی کاوه انماش داد و موانع را به دو دسته محیط داخلی و خارجی تقجی کرد همخوان اس .
در ممموع و با توجه به موانع ش اسایی شده در مطالعه حاضر ،پیش هاد میشود که مدیران باشگاه-
ها ،مجئوالن دراسیون و سازمان لیگ وتبال و همچ ی مدیران شرک ها و سازمانهای حامی ،ت م
و تعمقی جدی در ارتباط با موانع موجود در ارتباط بل دمده روابط اسپانجرشیپ بی باشگاهها و
اسپانجرها داشته باش د و با اتخاذ راهکارهای اجرایی مت اسب و بر اسای برنامههای مدون در راه
پیشر

و بهبود اسپانجرشیپ گاش بردارند.

- Stephan Morrow

1

  22موانع ارتباط بلندمدت بین باشگاههای لیگ برتر فوتبال ایران با شرکتها و سازمانهای حامی

منابع
 .1احجانی ،محمد؛ ابودردا ،زی ب؛ اقبالی ،مجعود .)1387( .بررسی عل عدش حمای

اسپانجرها از ورزش

حر های بانوان شهر اصفهان .نشریه علوش حرکتی و ورزش ،سال شش  ،شماره  ،12ص

.111 -120

 .2آزادان ،مهدی؛ عجکریان ،ریبا؛ رمضانینژاد ،رحی  .)1391( .بررسی راهکارهای جذب اسپانجرها در
وتبال حر های ایران ،دو ماه امه مطالعاه مدیری ورزشی ،شماره  ،13ص

.123-136

 .3آزادان ،مهدی .)1389(.بررسی موانع جذب اسپانجرها در وتبال حر های ایران و ارائه راهکارهای
م اسب ،پایان نامه کارش اسی ارشد مدیری ورزشی ،دانشگاه تبریز.
 .4جلیلیان ،غالمرضا؛ خبیری ،محمد ( .)1384توصیف وضعی

باشگاههای لیگ برتر وتبال ایران و

مقایجه آن با باشگاههای لیگهای برتر کشورهای چی  ،مالزی و انگلجتان .نشریه علوش حرکتی و
ورزش ،شماره  ،5ص

.41 -54

 .5جماع  ،خاطره .)1393( .موانع حمای مالی از ورزش در شرک های شهر ص عتی کاوه ،پژوهشنامه
مدیری ورزشی و ر تار حرکتی ،شماره بیج و سوش ،ص

.53 -64

 .6حمتی ،علی؛ رشیدزاده ،حامد؛ لطفینژاد ،هیمه؛ وحیدی ،حجی ( .)1394ارزیابی معیارهای تصمی -
گیری حامیان مالی از تی های ورزشی با رویکرد تحلی سلجله مراتبی ،صل امه مدیری
ورزش ،ص

و توسعه

.118 -103

 .7سید باقری ،سید مهدی؛ شریفیان ،اسماعی ( .)1396ش اسایی و اولوی ب دی موانع حمای
شرک های خصوصی از ورزش قهرمانی ،صل امه پژوهش در مدیری

مالی

ورزشی ور تار حرکتی ،سال

هفت  ،شماره .13
 .8گلعلیپور ،اطمه .)1394( .بررسی موانع حمای های مالی شرک های خصوصی در خصوص ورزش
حر های بانوان استان گلجتان .پایان نامه کارش اسی ارشد ،.دانشگاه آزاد اسالمی واحد گرگان.

دوره اول ،شماره سوم ،پاییز 23  1399

فصلنامه علمی پژوهشهای حامیگری ...

 .9محتشمی ،عبای .)1387( .نقش اسپانجرشیپ در وتبال .روزنامه مردش ساالری به نشانی
.www.mardomsalari.com
 .10مالنوری شمجی ،محمد ،)1395( .دالی عدش حمای مالی حامیان مالی از ورزش یزد از دیدگاه مدیران
شرک های خصوصی ،پایاننامه کارش اسی ارشد ،دانشگاه تهران.
 .11الهی ،علیرضا ( .)1383بررسی عملکرد سازمان لیگ حر های وتبال ایران و مقایجه آن با سازمان لیگ
ژاپ  ،پایان نامه کارش اسی ارشد تربی بدنی و علوش ورزشی ،دانشگاه تهران.
 .12الهی ،علیرضا .)1387 (.بررسی موانع و راهکارهای توسعه اقتصادی ص ع

وتبال در ایران .رساله

دکتری ،دانشکده تربی بدنی و علوش ورزشی ،دانشگاه تهران.
 .13الهی ،علیرضا؛ سمادی ،نصراهلل؛ خبیری ،محمد؛ ابریشمی ،حمید ( " .)1388موانع موجود در توسعه
جذب درآمد حاص از حمای

مالی در ص ع

وتبال جمهوری اسالمی ایران" .نشریه مدیری

ورزشی،شماره  ،1ص ص .189 -202
 .14ججمانی ،مرجان؛ رشیدلمیر ،امی ؛ قرهخانی ،حج ؛ دهقان قهفرخی ،امی  .)1397( .ش اسایی و اولوی -
ب دی موانع اقتصادی و مدیریتی حمای مالی از ورزش قهرمانی استان زنمان .پژوهشهای یزیولوژی
و مدیری در ورزش ،دوره  ،10شماره  ،4ص

.101-110

15. Alison Doherty and Martha Murray (2007). “The strategic sponsorship
process in a non-profit sport organization”. Sport Marketing Quarterly,
16(1), PP:45-59.
16. Chambers, T. (2020). Alcohol sponsorship and esports: reinforcing the
need for legislative restrictions on alcohol sponsorship. Alcohol and
alcoholism.
17. Deloitte, Touche. (2019). Annual review of football finance. Europe`s
premier
league.
Retrieved
from
https://www2.deloitte.com/global/en/pages/aboutdeloitte/articles/annual-review-of-football-finance.html.

 موانع ارتباط بلندمدت بین باشگاههای لیگ برتر فوتبال ایران با شرکتها و سازمانهای حامی 24

18. Dixon, H., Scully, M., Wakefield, M., Kelly, B., & Pettigrew, S. (2018).
Community junior sport sponsorship: an online experiment assessing
children’s responses to unhealthy food v. pro-health sponsorship
options. Public health nutrition, 21(6), 1176-1185.
19. Gi- Yong ko ( 2004 ). " Sport sponsorship match-up effect on consumer
based brand equity: an application of the schematic information process",
unpublished

doctoral

degree

dissertation,

department

of

sport

management, Recreation Management and Physical Education, Florida
State University.
20. Gonzalez, S., Kingsland, M., Hall, A., Clinton‐McHarg, T., Lecathelinais,
C., Zukowski, N., ... & Brooke, D. (2020). Alcohol and fast food
sponsorship in sporting clubs with junior teams participating in the ‘Good
Sports’ program: a cross‐sectional study. Australian and New Zealand
Journal of Public Health.
21. Hagen, S. (2019). Professionalization of the sport in Norway-the barriers
of expanding ice hockey in Norway (Master's thesis, Høgskolen i MoldeVitenskapelig høgskole i logistikk).
22. Huda. H Al- Khaja ( 2001). " Investors opinions about sports marketing
in Bahrain", The sport journal, 4 (4), www. The sport journal. org/ 2001
journal/ vol4_no4.
23. Keshock, Christopher. M. (2004)."The effect of economic impact
information on the attitudes of potential sports sponsors operating in midsize and small college communities", unpublished doctoral degree
dissertation, department of sport management, Recreation Management
and Physical Education, Florida State University.
24. Maanda, P. M., Abratt, R., & Mingione, M. (2020). The Influence of Sport
Sponsorship on Brand Equity in South Africa. Journal of Promotion
Management, 1-24.

25  1399  پاییز، شماره سوم،دوره اول

... فصلنامه علمی پژوهشهای حامیگری

25. Michie, J, and Oughton, C. (2005). "The corporate governance of
professional Football clubs in England", Corporate governance: An
international review, 13(4), PP: 517- 531.
26. Odegbami, S. 2000. Nigeria Football, 1960 – 1990. Lagos: Worldwide
Sports Limited.
27. Rowe, W. J., Moore, M. E., & Zemanek Jr, J. E. (2019). Three-tiered
sponsorship: a study of decision heuristics across multiple levels of sport
sponsorship. Innovative Marketing, 9(2).
28. Stephen Morrow (1999)."The new business of Football", Mc Milan Press
LTD, first published.

