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Abstract 

Sports sponsorship is one of the most important ways to invest in sports and one 

of the main axes of sports marketing, in the shadow of which events are 

organized and supported. Sports sponsorship is one of the most important ways 

of investing in sports and one of the main axes of sports marketing, in the 

shadow of which events are organized and supported. In recent decades, most 

governments, even in some Developed countries are facing budget deficits and 

to address such a problem, they have outsourced the management of many 

public sectors to the private sector, and sports investments are no exception. 

Professional clubs around the world use a variety of methods to raise funds and 

expenses, such as attracting sponsors, promoting commercial goods, buying and 

selling players, selling tickets and sports products, and providing ancillary 

services and facilities. On the other hand, businesses and industry owners have 

found that slope sponsorship can be a powerful home advertising tool for them. 

In fact, one of the most important elements that has linked sporting events and 

economics is the issue of sports slope sponsorship, which acts as an advertising 

method for sponsoring companies. The survival of reputable clubs and teams in 

the current situation is not possible without financial and economic support; 

because sport, like any other national plan, needs financial resources to achieve 

its planned goals. These funds are currently provided through various methods 

such as allocating government funds in the form of various budgets, but this 

amount of budget compared to other government activities accounts for a very 

small percentage of resources. In fact, one of the most important and effective 
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elements that has linked sporting events and economics is advertising in the 

sense of inducing a thought or idea that is developed and disseminated in the 

individual or the general public, and sponsors try to use all the potential in sport 

for Use to communicate with sports audiences. Or make it possible for sponsors 

to use match tickets for advertising, make it possible for sponsors to make better 

use of stadiums and training grounds for advertising, make it possible for 

sponsors to use press conferences for advertising, create active and strong 

websites for clubs, create marketing committees and use clubs Marketing experts 

have been identified as variables in this factor that encourages sponsors to 

invest. Many researchers have studied the issue of financial support, its goals, 

obstacles and ways to attract sponsors from different angles and perspectives and 

in various organizations and sports, the existence of human talents and abilities 

in Iranian volleyball. In particular, volleyball in Marivan, on the one hand, and 

creating balance and responding to the needs of the community and volleyball 

enthusiasts, is not possible with the amount of public sector investment in annual 

budgets, and the logical and useful solution experienced in many countries is 

And it has been their encouragement and encouragement in this field that has led 

to a reduction in the financial burden of the devices. On the other hand, the 

unhealthy situation and the low desire of companies and the lack of desire of the 

private sector in the sports sector of Marivan also show the need to provide 

solutions for the development of the private sector in volleyball in the city; 

Therefore, the present study considers the necessity of the importance of 

strategies to attract sponsors and the private sector in volleyball as a completely 

"fundamental", useful and noteworthy thing; Because if we hope for growth and 

development in volleyball, and if we have a short-term and long-term 

development plan for success on volleyball courts, the participation of the 

private sector should not be neglected in any way. Also, in any way possible, in 

order to promote the participation of the private sector in volleyball, through 

research and investigation, followed by taking executive and practical measures, 

continuous and continuous steps should be taken. The method of this research is 

applied in terms of purpose and survey in terms of type. Based on this, the 

statistical population of this research includes all specialized sports managers, 

managers of Rahyab Melal Marivan Sports Club and sponsors managers of 

Rahyab Melal Marivan Club; According to the official statistics of this club, the 

number of sports managers of the recent period of Marivan Rahyab Melal Club 

is 15. Due to the limited statistical population, the sample of this research was 

selected as a total number. A questionnaire was used to collect research data. 

This questionnaire has 17 items, of which the index (structural-management 7 

questions), the index (¬ advertising conditions 6 questions), the index 
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(professional bedding 5 questions) and the media index 1 question. It is graded 

using the Likert 5 value range from strongly disagree = 1 to strongly agree = 5. 

The validity of this questionnaire was formal so that it was approved by 10 

professors in the field of sports management and its content validity in the 

research of Azadan et al. (2011) was 0.84%. In this study, using Cronbach's 

alpha method, the reliability of the questionnaire was 0.89%. In order to analyze 

the collected data, exploratory factor analysis method and in order to study the 

strategies of attracting sponsors in professional volleyball, chi-square statistics 

have been used. Bartlett KMO test was performed to evaluate the 

appropriateness of the application of factor analysis method. . The results 

showed that structural-managerial index, advertising conditions index, 

professional bedding index are effective in attracting sponsors in professional 

volleyball. Sponsors in volleyball are significant at the error level of 0.05; 

therefore, the research hypothesis is confirmed. The value of Chi-square statistic 

is 144.04 with a degree of freedom of 850 and a significance of 0.000. Also, the 

RMSE index of the model is equal to 0.056, which shows that the model has a 

good fit (in the optimal fit of this criterion is less than 0.1 ). Chi-square statistical 

results showed that structural-managerial index (33.39) with its significance 

level of 0.004, advertising conditions index of 35.82 with its significance level 

of 0.001 are effective in attracting sponsors for professional volleyball. From the 

obtained findings, it can be concluded that the obstacles to attracting sponsors 

are rooted in the economic structure of the country, some legal problems, state 

ownership of clubs, structure and manpower. 

Keywords: Advertising, Management Structure, Volleyball, Sponsor, Marivan 

Nations Guide Club 

 

 

 



52  مطالعه ایران ایحرفه والیبال در اسپانسرها جذب راهکارهای 
  

 مطالعه ایران ایحرفه والیبال در اسپانسرها جذب راهکارهای

 (مریوان ملل راهیاب باشگاه موردی

 *2 مهرداد محرم زاده، 1محمد سیوان نوری

 چکیده
 بازاریابی اصلی محورهاي از و ورزش در گذاريسرمایه مهم هايشیوه از ورزشی مالی حمایت

تحقیق . گیرندمی قرار تیموردحما و شده یدهسازمان رویدادها آن سایه در که است ورزشی

 موردي مطالعه)ایران  ايحرفه والیبال در اسپانسرها جذب راهکارهاي حاضر در راستاي بررسی

آن  آماري جامعه انجام شد. تحقیق حاضر پیمایشی تحلیلی بوده که (مریوان ملل راهیاب باشگاه

 ملل راهیاب باشگاه اسپانسرهاي مدیران و مریوان ملل راهیاب باشگاه ورزشی مدیران تمامی شامل

نتایج  .است شدهاستفاده کل شماربودند با توجه به محدود بودن جامعه آماري از روش  مریوان

 بسترسازي شاخص تبلیغاتی، شرایط شاخص مدیریتی، -ساختاري ها نشان داد که شاخصیافته

 شاخص داد نشان دو کاي آماري هستند نتایج مؤثر ايحرفه والیبال در اسپانسرها اي در جذبحرفه

 با 82/35 تبلیغاتی شرایط شاخص ،004/0آن  يداریمعن سطح با( 39/33) یتیریمد -ساختاري

 هايیافته از .هستند اثرگذار ايحرفه والیبال براي اسپانسرها جذب در 001/0 آن يداریمعن سطح

 اقتصادي ساختار در ریشه اسپانسر جذب اهکارهاير موانع که گرفت نتیجه توانمیآمده دستبه

 .دارد انسانی نیروي و ساختار ها،باشگاه دولتی مالکیت قانونی، و حقوقی مشکالت برخی کشور،

 مریوان ملل راهیاب باشگاه اسپانسر، والیبال، مدیریتی، ساختار تبلیغات، :های کلیدیواژه     

 

                                                      

 رانیا ل،یاردب ،یلیدانشگاه محقق اردب ،یورزش تیریاستاد گروه مد .1

 Email: moharramzadeh@yahoo.com                         نویسنده مسئول: *

 رانیا وان،یمر ،یدانشگاه آزاد اسالم واحد مریوان، ،یورزش تیریگروه مد اریاستاد .2
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 مقدمه
 مدیران بخصوص و هاتیم برابر در بزرگی هايچالش که ارآمدک و دقیق تبلیغاتی هاياستراتژي

 وضع نبود دلیل به ورزشی هايتیم از بسیاريشده است مشاهده اخیر سال چند در است، ورزشی

 بنابراین،؛ اندبازمانده المللیینب و ملی مختلف مسابقات در شرکت از مالی حامیان و خوب مالی

 هايسال که است بحثی ورزش صنعت در خصوصی يهاشرکت و مؤسسات گذاريسرمایه

 Yang, Jie) .شودمی افزوده آن اهمیت به روزافزونطور به و بوده توجه کانون در متمادي

Zhang, Juanjuan Li, Wang,2012) .ورزش، و چرخه سرمایه حامیان که است بدیهی 

 یکدیگر گسترش و رشد باعث گیرند، قرار هم کنار در اصولی و مثبت تعامل در کهیدرصورت

 رشد باعث ترمهم همه از و جامعه مختلف هايشدن بخش درگیر موجب آنتبع به و شوندمی

 .انجامدمی زاییاشتغال به درنهایت که شوندمی تولید عوامل و کشور ورزش

(Yazadani,ARaihani, Ismaili, Shabani, Davarzani,2011) 

و  صنایـع مالی حمایـت بدون ورزش دهدمی نشان ورزش اقتصاد زمینة در تحقیقات نتایج

 بزرگ رویدادهاي دستاوردهاي از ورزشی اسپانسـرهاي جذب نیست حیاتادامه  به قادر اسپانسرها

 (.Jiffer , Ross,2009) رودمی شمار به ورزش بخش درآمدي منابـع ترینمهـم از و است ورزشی

اري در ورزش و از محورهاي اصلی بازاریابی گذهاي مهم سرمایهحمایت مالی ورزشی از شیوه

 خصوص گیرند.قرار می یتشده و موردحما یدهآن رویدادها سازمان ورزشی است که در سایه

افزایش نقش نیروهاي بازار است؛  یقهاي اقتصادي از طراي براي بهبود عملکرد فعالیتسازي وسیله

 ,Babaeian) خصوصی واگذار شوددرصد از سهام دولتی به بخش  50شرطی که حداقل  به

Moradi, Hosseini,2015.) ها، حتی در برخی از هاي اخیر از طرفی اغلب دولتدر دهه

کشورهاي پیشرفته با کسري بودجه مواجه بوده و براي مقابله با چنین مشکلی، اداره بسیاري از 

ي ورزشی نیز از این هاگذارياند که سرمایههاي دولتی را به بخش خصوصی واگذار نمودهبخش

روز در حال افزایش بوده و افراد، امر مستثنا نیستند. از طرف دیگر نیز هزینه اداره ورزش روزبه

به دنبال راه چاره براي آن  روینشدت با این مشکل مواجه هستند و ازاها بهها و حتی دولتباشگاه

 باشد مشکل این رفع براي ايزینهگ تریناصلیعنوان به مالی حمایت رودمی انتظار باشند.می

(Asagba,2009.) 
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تلفی خهاي مهاي خود از روشمالی و هزینه یناي در سراسر جهان براي تأمهاي حرفهباشگاه

 Jaberi, Naderian Hahromi, Absolutely) کننداستفاده می همچون حامیان مالی و اسپانسرها

Swiney,2013.) رقابت را براي پول از هر زمان دیگري  ايوضعیت اقتصادي در ورزش حرفه

-سازي استراتژيمانند ابزاري براي اجرا و پیادهتر کرده است. امروزه حمایت مالی ورزشی بهفشرده

توان دیگر نمی(. Breuer, Rump, 2011) سرعت در حال افزایش استهاي ارتباطی بازاریابی به

ها میزان درآمدزایی خود ند تا با تدوین سیاستکوشها میشدن پول نشست، باشگاهسرازیر به امید 

منابع مالی یعنی مردم، اسپانسرها و مؤسسات  کنندگانینهایی که بتوانند تأمرا باال ببرند، سیاست

منابع مالی  یناي در سراسر جهان براي تأمهاي حرفهباشگاه (.Hasni, 2007) دیگر را متقاعد سازند

تلفی همچون جذب اسپانسرها، تبلیغ کاالهاي تجاري، هاي مخهاي خود از روشهزینه و

بازیکن، فروش بلیط و محصوالت ورزشی و ارائه خدمات و تسهیالت جانبی استفاده  یدوفروشخر

 (.Jaberi, Naderian Hahromi, Absolutely Swiney, 2013) کنندمی

که اگر  کنندها براي حمایت از بخش ورزش دالیل و اهداف خاص را دنبال میشرکت 

ها، رشد مدیران ورزشی زمینه را براي این ورود مهیا کنند، بخش ورزش با حمایت این شرکت

هاي تجاري و صاحبان صنایع از سوي دیگر، شرکت(. Faed, 2007خواهد داشت ) چشمگیري

 ها عملتواند به منزل یک ابزار تبلیغاتی قدرتمند براي آنمی یباند که اسپانسر شمختلف دریافته

ترین عناصري که باعث پیوند رویدادهاي ورزش و اقتصاد شده است، کند. درواقع، یکی از مهم

هاي اسپانسر ایفاي عنوان یک روش تبلیغاتی براي شرکتورزشی است که به یببحث اسپانسر ش

هاي جذب حامیان را از محققان زیادي موضوع حمایت مالی، اهداف آن، موانع و راه. کندنقش می

 Seyed) اندهاي ورزشی گوناگون بررسی کردهها و رشتهندر سازما هاي مختلف ودگاها و دیزوای

Amiri, Muharramzadeh, Bashiri, Hadi, 2009.) عدم هايعامل در که دادند نشان 

 مناسب امکانات و اماکن نبود ورزشی؛ تبلیغات از ناشی مالیاتی هايمعافیت مزایاي از گیريبهره

 پیام ضعیف انتقال کاري؛ و مالی استانداردهاي وجود عدم ورزشی؛ رویدادهاي محل در تبلیغاتی

 دلیل به ورزش صنعت در گذاريسرمایه در حامیان اطمینان عدم بودن؛ گیروقت شرکت؛ تجاري

 هايدیدگاه بین ورزشی، متخصص مدیران از گیريبهره عدم و گذاريسرمایه آینده نبودن مشخص

 تفاوت ورزشی مالی حمایت موانع با رابطه در ورزشی مدیران و خصوصی يهاشرکت مدیران



  55 1400دوره دوم، شماره دوم ، تابستان                         فصلنامه علمی مطالعات بازاریابی ورزشی

 تدوین نشان دادند که(. Azadan, Askarian, Ramezani Nejad, 2011) دارد وجود داريمعنی

 بسترسازي حمایتی، هايمشوق تبلیغاتی، شرایط مدیریتی، - ساختاري عامل شش اصالح یا

 در ایران اي اسپانسرها جذب راهکارهاي عنوانبه را هاسانهر سازيو خصوصی هارسانه اي،حرفه

مدیریتی موجود در -نتایج حاصل از برخی تحقیقات، موانع ساختار .ساخت اي آشکارحرفه فوتبال

 کندیکی از موانع جذب اسپانسرها معرفی می عنوانبههاي مختلف در داخل ورزش را بخش

(Izadi, 2005.) به دلیل مزایاي و خارجی بخش خصوصی  تعدد داخلیهاي مطبق نتایج پژوهش

 ,Afshari, Fattah Pour Marandi) حاکم بر آن شامل عوامل مدیریتی و سازمانی قوي

Mirsafian, 2018.) هاي جدید، مشتري مداري و سرعت انجام پروژهورود فناوري 

(Taheri,2014.) هايمحیط آن با سایر متمایز هايدر ورزش و جاذبه گذاريسرمایه محیط تفاوت 

 مهواداران و فروش سهاه سرمایوزنده، جذب تابلوي بزرگ تبلیغاتی  مثابهبهصنعتی و اقتصادي، 

(Crompton,2014.) جویی در مقیاس، استفاده از تجربیات گذشته، ساختار گرایی، صرفه تخصص

 توسعهانایی تو (.Keshock, 2016) هاگیريپذیري و سرعت در تصمیم، انعطافگرا عملکرد

اعتماد و سود متقابل، ساختارهاي تخت و مؤثر، برخورداري از سیستم ارزیابی  اساس برروابط 

هاي افزاییعملکرد براي ارتقاي کیفیت و توانایی تخصیص منابع و مدیریت ریسک، به ایجاد هم

  (.Sajjadi, Arabic, Fallahi, 2013)انجامدمؤثر و مثبت در اقتصاد می

هـاي اقتصـادي، وري بنگـاهسازي در تمام کشورها؛ یعنـی ارتقـاي بهـرهی خصوصیاهداف اصل

هاي خارجی و افـراد متخصـص، افـزایش ایجاد محیط رقابتی، کاهش انحصار دولتی، جذب سرمایه

 ,Soltanhoseini) کننـدعمـل  توانند بسـیار مـؤثرمشارکت مردم و درنهایت، ایجاد اقتصاد باز، می

Razavi, Salimi, 2017.) هاي دولتی به بخش ورزش و نبـود فراینـدي بـراي کاهش شدید کمک

 تناسـب (.Roger, & Palmer, 2004) هـاي ورزشـیجذب مشارکت بخش خصوصی در سـازمان

ــرمایه ــزان س ــتن می ــیان ورزشنداش ــت و متقاض ــد جمعی ــا رش ــش ورزش ب ــت در بخ ــذاري دول  گ

(Razavi,2004.) ت الیتی تولیـد و توزیـع، نبـود تشـکیمالی و آموزشی، نبود قوانین حما مشکالت

و  اطالعـاتیموانـع اقتصـادي،  (.Qadiri Alamdari, 2015) جوانان وتخصصی در وزارت ورزش 

 سیاســیســرمایه، مــدیریتی، قــانونی و حقــوقی، فرهنگــی و اجتمــاعی، حمــایتی و تشــویقی و  بــازار

(Farahani, Alidostqahfarokhi, Shahshandeh, 2015.) ـــا ـــمانت م ـــود ض ـــراي نب لی ب
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تجهیزات فیزیکی موردنیاز، نبـود قـانون  هگذاري بخش خصوصی، گرانی زمین و مشکل تهیسرمایه

خاص براي واگذاري زمـین،  هاينامهآیینهاي جدید، نبود خاص براي ایجاد باشگاه هاينامهآئینو 

ود هـا و مراکـز ورزشـی، کمبـصـدور مجـوز بـراي باشـگاه مشکالتها، همکاري نکردن شهرداري

هـا، نیروي انسانی متخصص موردنیاز، کمبود امکانات آموزشی ضمن خدمت بـراي مـدیران باشـگاه

هـاي حمـایتی از هـاي بخـش خصوصـی، نبـود برنامـهباشگاه ادارههاي مناسب نبود مدیریت و روش

هـاي بلندمـدت نشـدن وامء بـانکی، اعطـا تسـهیالت مـورد دربخش خصوصی، نبود قانون متناسـب 

 کاالهـاينکردن از تولیدکنندگان  هاي مالیاتی و گمرکی، حمایتنیافتن معافیت ختصاص، ابهرهکم

هـاي خـدماتی ازجملـه ورزش، تعـدد مراکـز ت اعطـایی بـه بخـشالورزشی، نرخ زیاد سـود تسـهی

کـردن در امـور  مـردم بـراي هزینـه میلـیبیهاي مرتبط، م بین سازماناگیري و نبود تعامل الزتصمیم

 سـختگیرانمناسـب در مطبوعـات و صداوسـیما و قـوانین  سـازيفرهنگلیغات و ورزشی، ضعف تب

تـرین کشاورز، فراهـانی و ازجملـه مهـم(.Ahmadi, Amirtash, Safania, 2018) دولتینهادهاي 

بیـان نمودنـد کـه اند. شـدهمعرفیها و موانع ورود بخش خصوصی بـه صـنعت ورزش کشـور چالش

تـر و هـا مهـمدهند و هرچه رقابـتت و رویدادها حساسیت نشان میشدت به نوع مسابقااسپانسرها به

تحقیقـات  کـهیدهنـد. درحالگـذاري نشـان مـیتر باشد اسپانسرها میل بیشتري براي سـرمایهحساس

هـا اشـاره هاي تکینیکـی در باشـگاهها و نیز کمبود جنبـهاي باشگاهدیگري به پایین بودن سطح حرفه

ها در سـطوح اند که عدم موفقیت باشگاهچندین تحقیق به این نتیجه رسیدهدارند که در همین راستا، 

 ,Barros,2004, Elahi) ها بــوده اســتالمللــی بــه باشــگاهالمللــی مــانع ورود اسپانســرهاي بینبین

Sajjadi, Khabiri, 2008, ، Szymanski, S., & Zimbalist,2016.) 

هاي خته بودند عنوان کردند که محدودیتدر تحقیقی به بررسی رابطه ورزش و اقتصاد پردا

براي ایجاد جذابیت باال باید حامیان مالی  ینبه سزایی در جذابیت ورزش دارد؛ بنابرا یراقتصادي تأث

 (Szymanski, S., & Zimbalist, 2016, Zafar, Nawaz,2017) را وارد چرخه ورزش کرد

مردان به حوزه ورزش و قوانین و قه دولتفقدان تکنولوژي، نیروي انسانی ناکارآمد، عدم عال یزن

توسعه اقتصادي صنعت ورزش در ورود حامیان مالی براي موانع  ینترمقررات دولتی را، مهم

هاي انسانی در وجود استعدادها و توانمندي (.Zafar, Nawaz, 2017) پاکستان عنوان کردند

ایجاد تعادل و پاسخگویی به  طرف ویکازوالیبال ایران و بخصوص والیبال شهرستان مریوان 
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بخش دولتی در  گذاري، با میزان سرمایهمندان به والیبالو عالقههاي اقشار جامعه نیازمندي

است،  شدهتجربهمنطقی و مفیدي که در بسیاري از کشورها  حلراهمیسر نیست و ساالنه هاي بودجه

زمینه بوده است این  درشویق آنان هاي غیردولتی و ترغیب و تگذاري بخشاجراي مکانیسم سرمایه

بودن تمایل  و پایین نابسامان، وضعیت طرفی از .ها کاهش یابدکه منجر شده است بار مالی دستگاه

 کارهايه راهنیز ضرورت ارائ مریواننداشتن بخش خصوصی در بخش ورزش  ها و رغبتشرکت

کنند؛ بنابراین، پژوهش حاضر نمایان می ازپیشبیشرا  شهرستان والیبالبخش خصوصی در  توسعه

بنیادي، « کامالا را امري والیبال بخش خصوصی در  کارهاي جذب اسپانسر وراهضرورت اهمیت 

 توسعه برنامهپیشرفت داریم و اگر  امید به رشد و والیبالاگر در  زیراداند؛ سودمند و شایان توجه می

، از مشارکت بخش خصوصی راداریممیادین والیبال و بلندمدتی براي موفقیت در  مدتکوتاه

نباید غافل شد. همچنین، به هر نحو ممکن باید درراستاي ارتقاي مشارکت بخش  وجههیچبه

هاي اجرایی و عملی دادن اقدام دنبال آن، انجام ، با پژوهش و تفحص و بهوالیبالخصوصی در 

المللی و وجود ز بینشهرستان مریوان با دارا بودن مرهاي متمادي و مستمري برداشت. گام

بخش  حمایت رسد که در حوزهنظر می ، بههاي بازرگانی و بازرگانان و تجار داخلیشرکت

براي ورود این بخش به  الزمهنوز جایگاه درخور توجهی ندارد و بسترهاي  از ورزش خصوصی

فعالیت  شود و کمبود یا نبودبارزي مشاهده می طوربهورزش مساعد نیست. همچنین، این مسئله 

هاي خصوصی و مردمی نکردن ارگان و همکاري والیبال عرصهبخش خصوصی در ه مؤثر و سازند

نداشته  ايروندهپیشسیر  بایدوشاید کهچنانآن تنهانهاند که این صنعت صنعت، باعث شده این در

 جهتازاین اي نامطلوب نیز پیش رو داشته باشد. پژوهش حاضرکه آینده رسدمینظر  باشد، بلکه به

دنبال موانع مشارکت  هاي قبلی بیشتر بههاي قبلی مرتبط متفاوت است که پژوهشاز سایر پژوهش

هاي مختلف بخش خصوصی بخش خصوصی، مزایا و معایب بخش خصوصی و نیز اثرها و نقش

 هاي قبلی است، اماراستاي پژوهش در بااینکهاصلی پژوهش حاضر،  مسئلهاند؛ اما در ورزش بوده

و  ايجذب اسپانسرها در والیبال حرفه يکارهابررسی راهو  دنبال شناسایی به بسیار جامع صورتبه

 توسعهبراي  کارهاییراهاست تا بررسی کند که چه  طور خاص باشگاه والیبال راهیاب ملل مریوانبه

 اینکه این عوامل از چه اولویتی برخوردارند؟ و ؛وجود دارند ورزش پرطرفداراین 
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 پژوهش شناسیروش

بر این مبنا جامعه آماري این . است نوع پیمایشی ازلحاظهدف کاربردي و  ازلحاظروش این تحقیق 

تحقیق شامل تمامی مدیران ورزشی متخصص، مدیران باشگاه ورزشی راهیاب ملل مریوان و 

ي د دورهتعداد مدیران ورزشی چن ؛ کهباشدمریوان می ملل راهیاب باشگاه مدیران اسپانسرهاي

باشد می نفر 15با توجه به آمار رسمی این باشگاه  هاآنمریوان که تعداد  ملل راهیاب اخیر باشگاه

 کل شمار انتخاب شد. صورتبهي این تحقیق نمونهکه با توجه به محدود بودن جامعه آماري، 

 17داراي نامه است این پرسش شدهاستفادهنامه هاي تحقیق از پرسشبراي گردآوري داده 

سوال(  6شرایط تبلیغاتی  شاخص )( سوال 7مدیریت  -باشد که شاخص )ساختاريگویه می

 5 طیف از استفاده با سوال دارد. 1( و شاخص رسانه هم سوال 5اي ي حرفهبسترسازشاخص )

 باشد. روایی اینمی 5 =موافق  کامالاتا  1=مخالف  کامالاکه از  است شدهيبنددرجهلیکرت  ارزشی

 قرارگرفتهمدیریت ورزشی  ید حوزهاساتنفر از  10ید تائکه مورد يطوربهصوري بوده  نامهپرسش

است.  آمدهدستبهدرصد  84/0( 1390همکاران )است و روایی محتوایی آن در تحقیق آزادان و 

آمد. درصد به دست  89/0نامه در این تحقیق با استفاده از روش آلفاي کرونباخ میزان پایایی پرسش

بررسی  منظوربهشده از روش تحلیل عاملی اکتشافی و يگردآورهاي وتحلیل دادهیهتجز منظوربه

( chi-Squareي کاي اسکوایر )اي از آمارهحرفه والیبال در اسپانسرها ي جذبکارهاراه

 بارتلت KMOآزمون  عاملی، تحلیل روش کاربرد بودن مناسب ارزیابی است. براي شدهاستفاده

 شد. جامان
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 نتایج
 مدیریتی -هاي شاخص ساختاريبررسی گویه

مدل  بودن مناسب مدیریتی و بررسی ارزیابی -ساختاري هاي مربوط به شاخصبراي بررسی گویه

است که نتایج و مقادیر آن در جدول زیر  شدهاستفاده KMO آزمون عاملی، تحلیل روش از

 است. شدهارائه

 
 مدیریتی -ساختاری شاخص ویژه مقادیر ی و درصد واریانس و. میزان همبستگ1جدول 

یمیزان همبستگ گویه ها                   ردیف درصد  

 واریانس

مقادیر 

 ویژه

 417/0 هاباشگاه مدیریتی ساختار اصالح 1

80/16  

 

  619/0 والیبال در علمی مدیریت رویکرد از استفاده 2

3 
 در بازاریابی یعملیات و راهبردي هايطرح اجراي

 والیبال مختلف سطوح
314/0  

 30/5 294/0 مسابقات در بانوان حضور امکان آوردن فراهم 4

  280/0 باشگاه اقتصادي و مالی اطالعات يسازشفاف 5

6 
 در بازاریابی متخصصان بازاریابی یتهکم ایجاد

 ايحرفه لیگ سازمان
516/0  

  420/0 باشگاه طتوس هاورزشگاه مدتیاجاره طوالن 7

 

 80/16( که 30/5مدیریتی برابر با ) -اول یعنی ساختاري عامل یژهو مقدار ،1 جدول به توجه با

مدیریتی هفت گویه بارگذاري  -ساختاري دهد. همچنین در عاملدرصد واریانس را پوشش می

بیشترین بار  "لیبالوا در علمی مدیریت رویکرد از استفاده "گویه  هاي موجوداند در بین گویهشده

 عاملی یا همان میزان همبستگی را داراست.
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 تبلیغاتی شرایط شاخص هایگویه بررسی

 روش از مدل بودن مناسب ارزیابی و تبلیغاتی شرایط شاخص به مربوط هايگویه بررسی براي

ه شدارائه زیر جدول در آن مقادیر و نتایج که استشده استفاده KMO عاملی، آزمون تحلیل

 است.

 
 تبلیغاتی شرایط شاخص ویژه مقادیر و واریانس درصد و . همبستگی2جدول  میزان .2جدول 

 

 گویه ها ردیف
میزان 

 همبستگی

درصد 

 واریانس
 مقادیر ویژه

1 
 مسابقات هايیتبل از اسپانسرها استفاده امکان ایجاد

 تبلیغ براي
725/0   

2 
 هايزمین از اسپانسرهاتر مناسب استفاده امکان

 تبلیغ براي تمرین
528/0 

76/12 

 

 

3 
 کنفرانس هايسالن از اسپانسرها استفاده امکان

 تبلیغ براي مطبوعاتی
420/0 40/2 

  394/0 باشگاه براي قوي و فعال هايسایت وب ایجاد 4

5 
 از استفاده و باشگاه در بازاریابی هايکمیته ایجاد

 بازاریابی متخصصان
236/0  

 
 

 76/12( که 40/2تبلیغاتی برابر با ) عامل دوم یعنی شرایط یژهو مقدار ،2 جدول هب توجه با

اند تبلیغاتی پنج گویه بارگذاري شده شرایط دهد. همچنین در عاملدرصد واریانس را پوشش می

 "تبلیغ  براي مسابقات هايیتبل از اسپانسرها استفاده امکان ایجاد "گویه  هاي موجوددر بین گویه

 رین بار عاملی یا همان میزان همبستگی را داراست.بیشت
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 ایحرفه یبسترسازهای شاخص بررسی گویه

 مدل از بودن مناسب اي و بررسی ارزیابیحرفه يبسترساز هاي مربوط به شاخصبراي بررسی گویه

است که نتایج و مقادیر آن در جدول زیر  شدهاستفاده KMO آزمون عاملی، تحلیل روش

 است. شدهارائه
 ایحرفه یبسترساز شاخص ویژه مقادیر و واریانس درصد و همبستگی میزان .3جدول 

 هاگویه ردیف
میزان 

 همبستگی

درصد 

 واریانس
 مقادیر ویژه

1 
 مربیان و بازیکنان حضور شرایط آوردن فراهم

 باشگاه در خارجی سرشناس
425/0 

37/9 

 

 

2 
 و آسیایی معتبر مسابقات براي میزبانیدرخواست 

 المللیینب
325/0 3/06 

  760/0 باشگاه سازيیخصوص 3

  481/0 باشگاه به بورس ورود امکان ایجاد 4

  221/0 جامعه در مؤلف حق قانون اجراي و تصویب 5      

 

 37/9( که 06/3اي برابر با )حرفه يبسترسازعامل دوم یعنی  یژهو مقدار ،3 جدول به توجه با

اي پنج گویه بارگذاري حرفه يبسترساز دهد. همچنین در عاملشش میدرصد واریانس را پو

بیشترین بار عاملی یا همان میزان  "باشگاه  سازيیخصوص "گویه  هاي موجوداند در بین گویهشده

 همبستگی را داراست.

 ايحرفه والیبال در اسپانسرها جذب يکارهاراهیر تأثبررسی 

اي از آزمون کاي اسکوایر حرفه والیبال در اسپانسرها جذب يکارهاراهیر تأثبراي بررسی 

(chi-Square) است. شدهارائهاست که نتایج آن در زیر  شدهاستفاده 

 ایحرفه والیبال در اسپانسرها جذب یکارهاراه . آماره خی دو بررسی۴ جدول

 (Sig) (df) (Chi-Square) متغیر

 004/0 15 39/33 مدیریتی -ساختاري

 001/0 11 82/35 تبلیغاتی شرایط

 146/0 6 52/9 ايحرفه يبسترساز
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استفاده آماره خی دو از  ايحرفه والیبال در اسپانسرها جذب يکارهاراه یرتأث پاسخ به بررسیبراي 

و سطح  39/33مدیریتی  -ي شاخص ساختاريبراآماره خی دو که  نگاره فوق نشان دادشد نتایج 

و شاخص  001/0داري آن یمعنو سطح  82/35رایط تبلیغاتی ، شاخص ش004/0آن داري یمعن

داري یمعنبا توجه به سطح  ؛ کهباشدمی 146/0داري آن یمعنو  52/9اي ي حرفهبسترساز

توانند راهکارهاي مدیریتی، شرایط تبلیغاتی می -هاي ساختاريتوان گفت شاخصمی آمدهدستبه

 .اي باشندحرفه والیبال در اسپانسرهاجذب 

 والیبال در اسپانسرها جذب تحلیل عاملی تأییدی راهکارهای

گزاره منظور شده است. نتایج تحلیل  17در پرسشنامه پژوهش حاضر، براي ارزیابی این مؤلفه 

، 1-3از نمودار  آمدهدستبهنتایج  بر اساسصورت جدول زیر است. ي این متغیر بهدییتأعاملی 

باشند و دار میمعنی 05/0والیبال در سطح  در اسپانسرها جذب کلیه مسیرهاي مربوط به راهکارهاي

، به شدهدادههاي مدل عاملی برازش نبوده و حذف نخواهند شد. شاخص معنادار ریغي اگزارههیچ 

 است. یافته برازش ساختاري مدل بودن قبولقابل دهندهنشان شوند. نتایجارائه می شرح جدول زیر

هاي تناسب مدل در جدول زیر آورده شده ار پایین و مناسبی است. سایر شاخصمقد میزان

است.  056/0برابر  RMSEAباشد. شاخص می 05/0کمتر از مقدار  P-VALUEاست: شاخص 

 است. 89/0نیز برابر  AGFIاست. شاخص  شدهمحاسبه 96/0برابر  GFIشاخص 

 پژوهش یریگاندازه مدل برازش بودن های مناسبشاخص .5جدول 

AGFI GFI RMSEA P-VALUE DF CHI-SQUARE 

89/0 96/0 056/0 000/0 850 04/145 
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 پژوهش یریگاندازه مدل برازش بودن های مناسبشاخص .1نمودار 

 

 داری. بررسی ضرایب استاندارد و معنی6جدول 

 .Estimate -Value P C.R والیبال در اسپانسرها جذب راهکارهای

 71/4 000/0 187/0 ايراهکارهاي حرفه --->لیغاتی راهکارهاي تب

 17/3 000/0 136/0 راهکارهاي تبلیغاتی --->مدیریتی  –ساختاري 
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ي هامؤلفه( تأثیر Value P-دهد با توجه به مقدار معناداري )نتایج برازش مدل نشان می

ابراین فرضیه پژوهش بن؛ معنادار است 05/0در سطح خطاي  والیبال در اسپانسرها جذب راهکارهاي

 000/0و معناداري  850درجه آزادي  با 04/145مورد تائید است. مقدار آماره کاي اسکوائر نیز 

دهد مدل از شده است که نشان میارائه 056/0مدل برابر  RMSEشده است همچنین شاخص ارائه

 .است( 1/0برازش مطلوبی برخوردار است )در برازش مطلوب این معیار کمتر از 

 گیریبحث و نتیجه

 واگذاري به مالی، هايبحران و بودجه کسري توجه به با هادولت اغلب اخیر، هايدهه در

 اساسیقانون  44 اصل طبق نیز، ایران کشور در. اندکرده اقدام خصوصی بخش به دولتی هايبخش

 خصوصی بخش به را خود هايشرکت و هاسازمان است موظف دولت توسعه، چهارم برنامه و

 اقتصادي و مالی پشتوانه بدون کنونی اوضاع در معتبر هايتیم و هاباشگاه حیات ادامه .کند واگذار

 شدهیزيربرنامه اهداف به رسیدن جهت دیگر ملی طرح هر مانند نیز زیرا ورزش نیست؛ پذیرامکان

 تخصیص نظیر لفمخت هايروش از حال حاضر در مالی منابع این. دارد نیاز مالی منابع به خود

 دیگر مقایسه با در بودجه میزان این اما شود،می تهیّه مختلف هايبودجهدر قالب  دولت اعتبارات

 ,Memari) دهدمی اختصاص خود به را منابع از ناچیزي بسیار درصد دولتی هايفعالیت

 صنعت انایر در رایتیکپ قانون اجرا نشدن به توجه با که کندمی ( بیان1384) یزديا(2007

 باید مهم موضوع این هرچند سازد، برآورده یخوببه را مالی حامیان اهداف ورزش نخواهد توانست

معتقد  Razavi(2004)دببر کافی بهره ورزش تا صنعت شودوفصل حل کشور کالن سطح در

 در غیررقابتی و وابسته ،محوردولت ساختاري تا است شده باعث هاباشگاه دولتی است مالکیت

 کشورها، از بسیاري در را ورزش هاي صنعتزیرساخت به وجود آید، ازآنجاکه ورزش عتصن

 کنند،عمل می اقتصادي هايبنگاه و تولیدي هايکارخانهمثابه به که دهندمی تشکیل هاییباشگاه

 و فنی دانش متخصص، و ماهر انسانی نیروي امکانات، و تجهیزات از گیريبهره با هاباشگاه این

 که است مردم عموم نفع به مالی بنابراین حمایت؛ اندساخته درآمدزا ورزش صنعتی از روز، وريفنا

 اقتصادي توجیه شاید که آوردمی فراهم را هاییفعالیت و وقایع گسترش و پخش یا استقرار امکان

 -ساختاري موانع» دهد عواملی همچونمی نشان زمینه این در مطالعات باشند، مرور نداشته هم

 پایینسطح  بازاریابی، اصول از استفاده عدم اسپانسرشیپ، فرایند در اسپانسرها توفیق عدم مدیریتی،
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فقدان  ها،باشگاه در تکنیکی هايجنبه فقدان اي،رسانه و حقوقی موانع ایران، فوتبال ايحرفه

 اي ایرانحرفه فوتبال در اسپانسرها جذب موانععنوان بهالمللی بین اسپانسرهاي جذب بسـترهاي

توجه  گیريتصمیم عوامل بهتاکنون  ورزشی مالی حامیان مورد در قبلی تحقیقات به توجه هستند. با

 طوربه عوامل این و است مهم بسیار گیريتصمیم عوامل از صحیح درک کهیدرصورت است نشده

 شوند.می مربوط اهداف به رسیدن براي ايوسیلهعنوان به ورزشی حامیان کلی اهداف به مستقیم

مدیریتی نشان داد که بیشترین میزان همبستگی  -هاي ساختارينتایج تحلیل عاملی شاخص

 باشد این یافته با نتایج تحقیقاتوالیبال می در علمی مدیریت رویکرد از مربوط به استفاده

Khosrowizadeh(2014) شرایط باشد. همچنین در بررسی شاخصسو و هم نتیجه میهم 

 بار بیشترین " تبلیغ براي مسابقات هايبلیت از اسپانسرها استفاده امکان ایجاد"ي اتی گویهتبلیغ

 که عناصري مؤثرترین و ترینمهم از یکیدرواقع  داراست. را همبستگی میزان همان یا عاملی

 ايایده یا فکر القاي روش مفهوم به است، تبلیغ شده اقتصاد و ورزشی رویدادهاي پیوند موجب

 سعـی اسپانسـرها و گیردمی مردم صورت عموم یا فرد در آن گسترش و توسعهمنظور به که ستا

. کنند استفاده ورزش مخاطبان با برقراري ارتباط براي ورزش در موجود هايپتانسیل تمامی از دارند

 ترمناسبده استفا امکان ایجاد تبلیغ، براي مسابقات هايبلیت از اسپانسرهااستفاده  امکان ایجاد یا

 هايسالن از اسپانسرهااستفاده  امکان ایجاد براي تبلیغ، تمرین هايزمین و هاورزشگاه از اسپانسرها

 هايایجاد کمیته ها،باشگاه براي قوي و فعال يهاتیساوبایجاد  تبلیغ، براي مطبوعاتی کنفرانس

 عامل این در موجود متغیرهايوان عنبهبازاریابی  از متخصصان استفاده و هاباشگاه در بازاریابی

نتایج این شاخص با نتایج  ؛ کهکندمی ترغیب يگذارهیسرمابه  را اسپانسرها که اندشدهیمعرف

با توجه به  ؛ کهباشدسو و هم نتیجه میهم Migi&Baton (2005) ؛ و Strlaiz (2005) تحقیق

یونی و تبلیغات براي تیم در سطح هاي اطالعاتی و نمایش تلویزتوان گفت شفافیتاین نتایج می

 بین در اندشده بارگذاري گویه پنج ايحرفه يبسترساززیادي دارد. در بررسی شاخص  ریتأثملی 

 را همبستگی میزان همان یا عاملی بار بیشترین " باشگاه يسازیخصوص " گویه موجود هايگویه

 ايحرفه هايتقد بودند باشگاهمع که Michi & Agnon (2005) با نتایج تحقیقات ؛ کهداراست

 عائد حامیان مالی سوي از را بیشتري سود خود مالی و مدیریتی اطالعات افشاسازي با توانندمی

 هاکردن باشگاه خارجبنابراین ؛ خوانی داردهم (1395) يباقرسازند و نتایج تحقیق شریفیان و  خود
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افراد  يجابه متخصص مدیران زا استفاده نیز وها آن سازيیخصوص و دولت نظارت از

 ,Mathieu, Christopher, Michel) است مؤثربسیار  اسپانسرها مؤثر جذب در غیرمتخصص

 هايدارایی از ايفزاینده درکها آن ذینفعان هم و ورزشی هايسازمان نشان دادند هم (.2016

 دهد. بسته( ارائه CSR) يمشترمدیریت ارتباط  به توجه با تواندمی ورزش که دارند؛ ارزشمندي

 محیطی،یستز و اجتماعی يهاها باارزشآن نزدیکی شامل هاییبرداشت چنین هاویژگی نوع به

 مالی ین مبنا حمایتبر همشود. مربوط می شدهارائهورزشی و شناسایی موارد  هايرسانه قدرت

است،  متقابل فعمنا براي ورزشی دارایی یک و اسپانسر یک بین استراتژیک رابطه یک شامل

 روي بر آن تأثیر مالی، حمایت اهداف تریناصلی از یکی که استشده داده نشان کههاست مدت

 به ورزشی امالک تجاري برند مثبت تصویر از تصویر انتقال طریق از که است اسپانسرها تجاري نام

  .شودمی حاصل خودشان

 & ,Abreu Novais) ستنده تئوري تحوالت معرض در هنوز تصویر انتقال هايمدل

Arcodia, 2013) بنابراین ارتباط ؛CSR حامیان بین مشارکت به تواننمی را ورزش به مربوط 

 دولتی مقامات مانند نیز دیگر متقاضی افراد از بسیاري زیرا داد، کاهش ورزشی هايویژگی و مالی

 حسگر ایجاد دیدگاه که یمکنمی استدالل ما بنابراین،؛ هستند درگیرنهاد مردم هايسازمان و

-S سمت به پیشرفتمنظور به ذینفع چند ادراک کشف براي ثمر مثمر نظري مبناي یک تواندمی

CSR باشد ذینفعان توسط شدهیفتعر Azadan (2010) تبلیغاتی، شرایط مدیریتی، نشان داد 

 راهکارهايعنوان هب را هارسانه سازيیخصوصو  هارسانه اي،حرفه بسترسازي حمایتی، هايمشوق

( نشان دادند که 194زاده )ساخت خسروي  حرفه آشکار فوتبال در ایران اي اسپانسرها جذب

 (141/0) هایمت به نسبت حامیان مالی تعهدات میزان (144/0) یمال حمایت تناسب همچون عواملی

 در مالی حامیان انتخاب و گیريتصمیم در اول عامل سهعنوان به (126/0) ینزم در تیم عملکرد و

 انتخاب و جذب در اثرگذار عاملیعنوان به تواندمی موضوع این؛ که شدند شناسایی کشورمان

 ایران موجود در کشور شرایط به توجه با تواندمی یجه این تحقیقدرنت شود. معرفی مالی حامیان

 تا کند معرفی ها(سازمان و هاباشگاه) ورزشی مدیران به را مالی حامی جذب براي جدیدي رویکرد

 ببرند. با کار را به خود تدابیر مالی حامیان انتخاب درمؤثر  عوامل اهمیت به توجه با بتوانند مدیران

 رفع جهت قهرمانی ورزش و مالی حامیان براي هایینامهو آیین قوانین تدوین تحقیق نتایج به توجه
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 فراهم با مسئوالن ضرورت است. دارد زیادي اهمیت قهرمانی ورزش در حامیان حضور موانع

 قوانین تدوین با هاشرکت برند از سوءاستفاده کنندگان با برخورد و تبلیغاتی امکانات آوردن

 ايتازه جان مالی حامیان حضور با قهرمانی ورزش تا کنند عرضه ورزش به ايکمک ویژه مستحکم

 بگیرد.
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