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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
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چکیده
حمایت مالی ورزشی از شیوههاي مهم سرمایهگذاري در ورزش و از محورهاي اصلی بازاریابی
ورزشی است که در سایه آن رویدادها سازماندهی شده و موردحمایت قرار میگیرند .تحقیق
حاضر در راستاي بررسی راهکارهاي جذب اسپانسرها در والیبال حرفهاي ایران (مطالعه موردي
باشگاه راهیاب ملل مریوان) انجام شد .تحقیق حاضر پیمایشی تحلیلی بوده که جامعه آماري آن
شامل تمامی مدیران باشگاه ورزشی راهیاب ملل مریوان و مدیران اسپانسرهاي باشگاه راهیاب ملل
مریوان بودند با توجه به محدود بودن جامعه آماري از روش کل شمار استفادهشده است .نتایج
یافتهها نشان داد که شاخص ساختاري -مدیریتی ،شاخص شرایط تبلیغاتی ،شاخص بسترسازي
حرفهاي در جذب اسپانسرها در والیبال حرفهاي مؤثر هستند نتایج آماري کاي دو نشان داد شاخص
ساختاري -مدیریتی ( )33/39با سطح معنیداري آن  ،0/004شاخص شرایط تبلیغاتی  35/82با
سطح معنیداري آن  0/001در جذب اسپانسرها براي والیبال حرفهاي اثرگذار هستند .از یافتههاي
بهدستآمده میتوان نتیجه گرفت که موانع راهکارهاي جذب اسپانسر ریشه در ساختار اقتصادي
کشور ،برخی مشکالت حقوقی و قانونی ،مالکیت دولتی باشگاهها ،ساختار و نیروي انسانی دارد.
واژههای کلیدی :تبلیغات ،ساختار مدیریتی ،والیبال ،اسپانسر ،باشگاه راهیاب ملل مریوان
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مقدمه
استراتژيهاي تبلیغاتی دقیق و کارآمد که چالشهاي بزرگی در برابر تیمها و بخصوص مدیران

ورزشی است ،در چند سال اخیر مشاهدهشده است بسیاري از تیمهاي ورزشی به دلیل نبود وضع
مالی خوب و حامیان مالی از شرکت در مسابقات مختلف ملی و بینالمللی بازماندهاند؛ بنابراین،
سرمایهگذاري مؤسسات و شرکتهاي خصوصی در صنعت ورزش بحثی است که سالهاي
متمادي در کانون توجه بوده و بهطور روزافزون به اهمیت آن افزوده میشودYang, Jie ( .

 .)Zhang, Juanjuan Li, Wang,2012بدیهی است که چرخه سرمایه حامیان و ورزش،
درصورتیکه در تعامل مثبت و اصولی در کنار هم قرار گیرند ،باعث رشد و گسترش یکدیگر
میشوند و بهتبع آن موجب درگیر شدن بخشهاي مختلف جامعه و از همه مهمتر باعث رشد
ورزش کشور و عوامل تولید میشوند که درنهایت به اشتغالزایی میانجامد.
()Yazadani,ARaihani, Ismaili, Shabani, Davarzani,2011

نتایج تحقیقات در زمینة اقتصاد ورزش نشان میدهد ورزش بدون حمایـت مالی صنایـع و
اسپانسرها قادر به ادامه حیات نیست جذب اسپانسـرهاي ورزشی از دستاوردهاي بزرگ رویدادهاي
ورزشی است و از مهـمترین منابـع درآمدي بخش ورزش به شمار میرود (.)Jiffer , Ross,2009

حمایت مالی ورزشی از شیوههاي مهم سرمایهگذاري در ورزش و از محورهاي اصلی بازاریابی
ورزشی است که در سایه آن رویدادها سازماندهی شده و موردحمایت قرار میگیرند .خصوص
سازي وسیلهاي براي بهبود عملکرد فعالیتهاي اقتصادي از طریق افزایش نقش نیروهاي بازار است؛
به شرطی که حداقل  50درصد از سهام دولتی به بخش خصوصی واگذار شود ( Babaeian,

 .)Moradi, Hosseini,2015در دهههاي اخیر از طرفی اغلب دولتها ،حتی در برخی از
کشورهاي پیشرفته با کسري بودجه مواجه بوده و براي مقابله با چنین مشکلی ،اداره بسیاري از
بخشهاي دولتی را به بخش خصوصی واگذار نمودهاند که سرمایهگذاريهاي ورزشی نیز از این
امر مستثنا نیستند .از طرف دیگر نیز هزینه اداره ورزش روزبهروز در حال افزایش بوده و افراد،
باشگاهها و حتی دولتها بهشدت با این مشکل مواجه هستند و ازاینرو به دنبال راه چاره براي آن
میباشند .انتظار میرود حمایت مالی بهعنوان اصلیترین گزینهاي براي رفع این مشکل باشد
(.)Asagba,2009
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باشگاههاي حرفهاي در سراسر جهان براي تأمین مالی و هزینههاي خود از روشهاي مختلفی
همچون حامیان مالی و اسپانسرها استفاده میکنند ( Jaberi, Naderian Hahromi, Absolutely

 .)Swiney,2013وضعیت اقتصادي در ورزش حرفهاي رقابت را براي پول از هر زمان دیگري
فشردهتر کرده است .امروزه حمایت مالی ورزشی بهمانند ابزاري براي اجرا و پیادهسازي استراتژي-
هاي ارتباطی بازاریابی بهسرعت در حال افزایش است ( .)Breuer, Rump, 2011دیگر نمیتوان
به امید سرازیر شدن پول نشست ،باشگاهها میکوشند تا با تدوین سیاستها میزان درآمدزایی خود
را باال ببرند ،سیاستهایی که بتوانند تأمینکنندگان منابع مالی یعنی مردم ،اسپانسرها و مؤسسات
دیگر را متقاعد سازند ( .)Hasni, 2007باشگاههاي حرفهاي در سراسر جهان براي تأمین منابع مالی
و هزینههاي خود از روشهاي مختلفی همچون جذب اسپانسرها ،تبلیغ کاالهاي تجاري،
خریدوفروش بازیکن ،فروش بلیط و محصوالت ورزشی و ارائه خدمات و تسهیالت جانبی استفاده
میکنند (.)Jaberi, Naderian Hahromi, Absolutely Swiney, 2013

شرکتها براي حمایت از بخش ورزش دالیل و اهداف خاص را دنبال میکنند که اگر
مدیران ورزشی زمینه را براي این ورود مهیا کنند ،بخش ورزش با حمایت این شرکتها ،رشد
چشمگیري خواهد داشت ( .)Faed, 2007از سوي دیگر ،شرکتهاي تجاري و صاحبان صنایع
مختلف دریافتهاند که اسپانسر شیب میتواند به منزل یک ابزار تبلیغاتی قدرتمند براي آنها عمل
کند .درواقع ،یکی از مهم ترین عناصري که باعث پیوند رویدادهاي ورزش و اقتصاد شده است،
بحث اسپانسر شیب ورزشی است که بهعنوان یک روش تبلیغاتی براي شرکتهاي اسپانسر ایفاي
نقش میکند .محققان زیادي موضوع حمایت مالی ،اهداف آن ،موانع و راههاي جذب حامیان را از
زوایا و دیدگاههاي مختلف و در سازمانها و رشتههاي ورزشی گوناگون بررسی کردهاند ( Seyed

 .)Amiri, Muharramzadeh, Bashiri, Hadi, 2009نشان دادند که در عاملهاي عدم
بهرهگیري از مزایاي معافیتهاي مالیاتی ناشی از تبلیغات ورزشی؛ نبود اماکن و امکانات مناسب
تبلیغاتی در محل رویدادهاي ورزشی؛ عدم وجود استانداردهاي مالی و کاري؛ انتقال ضعیف پیام
تجاري شرکت؛ وقتگیر بودن؛ عدم اطمینان حامیان در سرمایهگذاري در صنعت ورزش به دلیل
مشخص نبودن آینده سرمایهگذاري و عدم بهرهگیري از مدیران متخصص ورزشی ،بین دیدگاههاي
مدیران شرکتهاي خصوصی و مدیران ورزشی در رابطه با موانع حمایت مالی ورزشی تفاوت
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معنیداري وجود دارد ( .)Azadan, Askarian, Ramezani Nejad, 2011نشان دادند که تدوین
یا اصالح شش عامل ساختاري  -مدیریتی ،شرایط تبلیغاتی ،مشوقهاي حمایتی ،بسترسازي
حرفهاي ،رسانهها و خصوصیسازي رسانهها را بهعنوان راهکارهاي جذب اسپانسرها اي ایران در
فوتبال حرفهاي آشکار ساخت .نتایج حاصل از برخی تحقیقات ،موانع ساختار-مدیریتی موجود در
بخشهاي مختلف در داخل ورزش را بهعنوان یکی از موانع جذب اسپانسرها معرفی میکند
( .)Izadi, 2005طبق نتایج پژوهشهاي متعدد داخلی و خارجی بخش خصوصی به دلیل مزایاي
حاکم بر آن شامل عوامل مدیریتی و سازمانی قوي ( Afshari, Fattah Pour Marandi,

 .)Mirsafian, 2018ورود فناوريهاي جدید ،مشتري مداري و سرعت انجام پروژه
( .)Taheri,2014تفاوت محیط سرمایهگذاري در ورزش و جاذبههاي متمایز آن با سایر محیطهاي
صنعتی و اقتصادي ،بهمثابه تابلوي بزرگ تبلیغاتی وزنده ،جذب سرمایه هواداران و فروش سهام
( .)Crompton,2014تخصص گرایی ،صرفهجویی در مقیاس ،استفاده از تجربیات گذشته ،ساختار
عملکرد گرا ،انعطافپذیري و سرعت در تصمیمگیريها ( .)Keshock, 2016توانایی توسعه
روابط بر اساس اعتماد و سود متقابل ،ساختارهاي تخت و مؤثر ،برخورداري از سیستم ارزیابی
عملکرد براي ارتقاي کیفیت و توانایی تخصیص منابع و مدیریت ریسک ،به ایجاد همافزاییهاي
مؤثر و مثبت در اقتصاد میانجامد(.)Sajjadi, Arabic, Fallahi, 2013

اهداف اصلی خصوصیسازي در تمام کشورها؛ یعنـی ارتقـاي بهـرهوري بنگـاههـاي اقتصـادي،
ایجاد محیط رقابتی ،کاهش انحصار دولتی ،جذب سرمایههاي خارجی و افـراد متخصـص ،افـزایش
مشارکت مردم و درنهایت ،ایجاد اقتصاد باز ،میتوانند بسـیار مـؤثر عمـل کننـد ( Soltanhoseini,

 .)Razavi, Salimi, 2017کاهش شدید کمکهاي دولتی به بخش ورزش و نبـود فراینـدي بـراي
جذب مشارکت بخش خصوصی در سـازمانهـاي ورزشـی ( .)Roger, & Palmer, 2004تناسـب
نداشــتن میــزان ســرمایهگــذاري دولــت در بخــش ورزش بــا رشــد جمعیــت و متقاضــیان ورزش
( .)Razavi,2004مشکالت مالی و آموزشی ،نبود قوانین حمایتی تولیـد و توزیـع ،نبـود تشـکیالت
تخصصی در وزارت ورزش و جوانان ( .)Qadiri Alamdari, 2015موانـع اقتصـادي ،اطالعـاتی و
بــازار ســرمایه ،مــدیریتی ،قــانونی و حقــوقی ،فرهنگــی و اجتمــاعی ،حمــایتی و تشــویقی و سیاســی
( .)Farahani, Alidostqahfarokhi, Shahshandeh, 2015نبـــود ضـــمانت مـــالی بـــراي
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سرمایهگذاري بخش خصوصی ،گرانی زمین و مشکل تهیه تجهیزات فیزیکی موردنیاز ،نبـود قـانون
و آئیننامههاي خاص براي ایجاد باشگاههاي جدید ،نبود آییننامههاي خاص براي واگذاري زمـین،
همکاري نکردن شهرداريها ،مشکالت صـدور مجـوز بـراي باشـگاههـا و مراکـز ورزشـی ،کمبـود
نیروي انسانی متخصص موردنیاز ،کمبود امکانات آموزشی ضمن خدمت بـراي مـدیران باشـگاههـا،
نبود مدیریت و روشهاي مناسب اداره باشگاههـاي بخـش خصوصـی ،نبـود برنامـههـاي حمـایتی از
بخش خصوصی ،نبود قانون متناسـب در مـورد تسـهیالت بـانکی ،اعطـاء نشـدن وامهـاي بلندمـدت
کمبهره ،اختصاص نیافتن معافیتهاي مالیاتی و گمرکی ،حمایت نکردن از تولیدکنندگان کاالهـاي
ورزشی ،نرخ زیاد سـود تسـهیالت اعطـایی بـه بخـشهـاي خـدماتی ازجملـه ورزش ،تعـدد مراکـز
تصمیمگیري و نبود تعامل الزام بین سازمانهاي مرتبط ،بیمیلـی مـردم بـراي هزینـه کـردن در امـور
ورزشی ،ضعف تبلیغات و فرهنگسـازي مناسـب در مطبوعـات و صداوسـیما و قـوانین سـختگیران
نهادهاي دولتی (.)Ahmadi, Amirtash, Safania, 2018کشاورز ،فراهـانی و ازجملـه مهـمتـرین
چالشها و موانع ورود بخش خصوصی بـه صـنعت ورزش کشـور معرفیشـدهاند .بیـان نمودنـد کـه
اسپانسرها بهشدت به نوع مسابقات و رویدادها حساسیت نشان میدهند و هرچه رقابـتهـا مهـمتـر و
حساستر باشد اسپانسرها میل بیشتري براي سـرمایهگـذاري نشـان مـیدهنـد .درحالیکـه تحقیقـات
دیگري به پایین بودن سطح حرفهاي باشگاهها و نیز کمبود جنبـههاي تکینیکـی در باشـگاههـا اشـاره
دارند که در همین راستا ،چندین تحقیق به این نتیجه رسیدهاند که عدم موفقیت باشگاهها در سـطوح
بینالمللــی مــانع ورود اسپانســرهاي بینالمللــی بــه باشــگاهها بــوده اســت ( Barros,2004, Elahi,
.)Szymanski, S., & Zimbalist,2016 ، Sajjadi, Khabiri, 2008,

در تحقیقی به بررسی رابطه ورزش و اقتصاد پرداخته بودند عنوان کردند که محدودیتهاي
اقتصادي تأثیر به سزایی در جذابیت ورزش دارد؛ بنابراین براي ایجاد جذابیت باال باید حامیان مالی
را وارد چرخه ورزش کرد ()Szymanski, S., & Zimbalist, 2016, Zafar, Nawaz,2017

نیز فقدان تکنولوژي ،نیروي انسانی ناکارآمد ،عدم عالقه دولتمردان به حوزه ورزش و قوانین و
مقررات دولتی را ،مهمترین موانع ورود حامیان مالی براي توسعه اقتصادي صنعت ورزش در
پاکستان عنوان کردند ( .)Zafar, Nawaz, 2017وجود استعدادها و توانمنديهاي انسانی در
والیبال ایران و بخصوص والیبال شهرستان مریوان ازیکطرف و ایجاد تعادل و پاسخگویی به
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نیازمنديهاي اقشار جامعه و عالقهمندان به والیبال ،با میزان سرمایهگذاري بخش دولتی در
بودجههاي ساالنه میسر نیست و راهحل منطقی و مفیدي که در بسیاري از کشورها تجربهشده است،
اجراي مکانیسم سرمایهگذاري بخشهاي غیردولتی و ترغیب و تشویق آنان در این زمینه بوده است
که منجر شده است بار مالی دستگاهها کاهش یابد .از طرفی ،وضعیت نابسامان و پایین بودن تمایل
شرکتها و رغبت نداشتن بخش خصوصی در بخش ورزش مریوان نیز ضرورت ارائه راهکارهاي
توسعه بخش خصوصی در والیبال شهرستان را بیشازپیش نمایان میکنند؛ بنابراین ،پژوهش حاضر
ال» بنیادي،
ضرورت اهمیت راهکارهاي جذب اسپانسر و بخش خصوصی در والیبال را امري کام ا
سودمند و شایان توجه میداند؛ زیرا اگر در والیبال امید به رشد و پیشرفت داریم و اگر برنامه توسعه
کوتاهمدت و بلندمدتی براي موفقیت در میادین والیبال راداریم ،از مشارکت بخش خصوصی
بههیچوجه نباید غافل شد .همچنین ،به هر نحو ممکن باید درراستاي ارتقاي مشارکت بخش
خصوصی در والیبال ،با پژوهش و تفحص و به دنبال آن ،انجام دادن اقدامهاي اجرایی و عملی
گامهاي متمادي و مستمري برداشت .شهرستان مریوان با دارا بودن مرز بینالمللی و وجود
شرکتهاي بازرگانی و بازرگانان و تجار داخلی ،به نظر میرسد که در حوزه حمایت بخش
خصوصی از ورزش هنوز جایگاه درخور توجهی ندارد و بسترهاي الزم براي ورود این بخش به
ورزش مساعد نیست .همچنین ،این مسئله بهطور بارزي مشاهده میشود و کمبود یا نبود فعالیت
مؤثر و سازنده بخش خصوصی در عرصه والیبال و همکاري نکردن ارگانهاي خصوصی و مردمی
در این صنعت ،باعث شدهاند که این صنعت نهتنها آنچنانکه بایدوشاید سیر پیشروندهاي نداشته
باشد ،بلکه به نظر میرسد که آیندهاي نامطلوب نیز پیش رو داشته باشد .پژوهش حاضر ازاینجهت
از سایر پژوهشهاي قبلی مرتبط متفاوت است که پژوهشهاي قبلی بیشتر به دنبال موانع مشارکت
بخش خصوصی ،مزایا و معایب بخش خصوصی و نیز اثرها و نقشهاي مختلف بخش خصوصی
در ورزش بودهاند؛ اما مسئله اصلی پژوهش حاضر ،بااینکه در راستاي پژوهشهاي قبلی است ،اما
بهصورت بسیار جامع به دنبال شناسایی و بررسی راهکارهاي جذب اسپانسرها در والیبال حرفهاي و
بهطور خاص باشگاه والیبال راهیاب ملل مریوان است تا بررسی کند که چه راهکارهایی براي توسعه
این ورزش پرطرفدار وجود دارند؛ و اینکه این عوامل از چه اولویتی برخوردارند؟
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روششناسی پژوهش
روش این تحقیق ازلحاظ هدف کاربردي و ازلحاظ نوع پیمایشی است .بر این مبنا جامعه آماري این
تحقیق شامل تمامی مدیران ورزشی متخصص ،مدیران باشگاه ورزشی راهیاب ملل مریوان و
مدیران اسپانسرهاي باشگاه راهیاب ملل مریوان میباشد؛ که تعداد مدیران ورزشی چند دورهي
اخیر باشگاه راهیاب ملل مریوان که تعداد آنها با توجه به آمار رسمی این باشگاه  15نفر میباشد
که با توجه به محدود بودن جامعه آماري ،نمونهي این تحقیق بهصورت کل شمار انتخاب شد.
براي گردآوري دادههاي تحقیق از پرسشنامه استفادهشده است این پرسشنامه داراي 17
گویه میباشد که شاخص (ساختاري -مدیریت  7سوال) شاخص ( شرایط تبلیغاتی  6سوال)
شاخص (بسترسازي حرفهاي  5سوال) و شاخص رسانه هم  1سوال دارد .با استفاده از طیف 5
ارزشی لیکرت درجهبنديشده است که از کامالا مخالف = 1تا کامالا موافق =  5میباشد .روایی این
پرسشنامه صوري بوده بهطوريکه مورد تائید  10نفر از اساتید حوزه مدیریت ورزشی قرارگرفته
است و روایی محتوایی آن در تحقیق آزادان و همکاران ( 0/84 )1390درصد بهدستآمده است.
در این تحقیق با استفاده از روش آلفاي کرونباخ میزان پایایی پرسشنامه  0/89درصد به دست آمد.
بهمنظور تجزیهوتحلیل دادههاي گردآوريشده از روش تحلیل عاملی اکتشافی و بهمنظور بررسی
راهکارهاي جذب اسپانسرها در والیبال حرفهاي از آمارهي کاي اسکوایر ()chi-Square
استفادهشده است .براي ارزیابی مناسب بودن کاربرد روش تحلیل عاملی ،آزمون  KMOبارتلت
انجام شد.

فصلنامه علمی مطالعات بازاریابی ورزشی

دوره دوم ،شماره دوم  ،تابستان 59  1400

نتایج
بررسی گویههاي شاخص ساختاري -مدیریتی
براي بررسی گویههاي مربوط به شاخص ساختاري -مدیریتی و بررسی ارزیابی مناسب بودن مدل
از روش تحلیل عاملی ،آزمون  KMOاستفادهشده است که نتایج و مقادیر آن در جدول زیر
ارائهشده است.
جدول  .1میزان همبستگی و درصد واریانس و مقادیر ویژه شاخص ساختاری -مدیریتی
ردیف

گویه ها

میزان همبستگی

واریانس

1

اصالح ساختار مدیریتی باشگاهها

0/417

2

استفاده از رویکرد مدیریت علمی در والیبال

0/619

3

اجراي طرحهاي راهبردي و عملیاتی بازاریابی در
سطوح مختلف والیبال

4

فراهم آوردن امکان حضور بانوان در مسابقات

5

شفافسازي اطالعات مالی و اقتصادي باشگاه

0/280

6
7

سازمان لیگ حرفهاي
اجاره طوالنیمدت ورزشگاهها توسط باشگاه

ویژه

0/314
0/294

ایجاد کمیته بازاریابی متخصصان بازاریابی در

درصد

مقادیر

16/80

5/30

0/516
0/420

با توجه به جدول  ،1مقدار ویژه عامل اول یعنی ساختاري -مدیریتی برابر با ( )5/30که 16/80
درصد واریانس را پوشش میدهد .همچنین در عامل ساختاري -مدیریتی هفت گویه بارگذاري
شدهاند در بین گویههاي موجود گویه " استفاده از رویکرد مدیریت علمی در والیبال" بیشترین بار
عاملی یا همان میزان همبستگی را داراست.
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بررسی گویههای شاخص شرایط تبلیغاتی
براي بررسی گویههاي مربوط به شاخص شرایط تبلیغاتی و ارزیابی مناسب بودن مدل از روش
تحلیل عاملی ،آزمون  KMOاستفادهشده است که نتایج و مقادیر آن در جدول زیر ارائهشده
است.
جدول  .2میزان جدول  .2همبستگی و درصد واریانس و مقادیر ویژه شاخص شرایط تبلیغاتی

ردیف
1
2
3
4
5

گویه ها
ایجاد امکان استفاده اسپانسرها از بلیتهاي مسابقات
براي تبلیغ
امکان استفاده مناسبتر اسپانسرها از زمینهاي
تمرین براي تبلیغ
امکان استفاده اسپانسرها از سالنهاي کنفرانس
مطبوعاتی براي تبلیغ
ایجاد وب سایتهاي فعال و قوي براي باشگاه
ایجاد کمیتههاي بازاریابی در باشگاه و استفاده از
متخصصان بازاریابی

میزان

درصد

همبستگی

واریانس

مقادیر ویژه

0/725
0/528
0/420

12/76

2/40

0/394
0/236

با توجه به جدول  ،2مقدار ویژه عامل دوم یعنی شرایط تبلیغاتی برابر با ( )2/40که 12/76
درصد واریانس را پوشش میدهد .همچنین در عامل شرایط تبلیغاتی پنج گویه بارگذاري شدهاند
در بین گویههاي موجود گویه " ایجاد امکان استفاده اسپانسرها از بلیتهاي مسابقات براي تبلیغ "
بیشترین بار عاملی یا همان میزان همبستگی را داراست.
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بررسی گویههای شاخص بسترسازی حرفهای
براي بررسی گویههاي مربوط به شاخص بسترسازي حرفهاي و بررسی ارزیابی مناسب بودن مدل از
روش تحلیل عاملی ،آزمون  KMOاستفادهشده است که نتایج و مقادیر آن در جدول زیر
ارائهشده است.
جدول  .3میزان همبستگی و درصد واریانس و مقادیر ویژه شاخص بسترسازی حرفهای

ردیف
1
2

گویهها

میزان

درصد

همبستگی

واریانس

فراهم آوردن شرایط حضور بازیکنان و مربیان

مقادیر ویژه

0/425

سرشناس خارجی در باشگاه
درخواست میزبانی براي مسابقات معتبر آسیایی و

0/325

بینالمللی

3

خصوصیسازي باشگاه

0/760

4

ایجاد امکان ورود باشگاه به بورس

0/481

5

تصویب و اجراي قانون حق مؤلف در جامعه

0/221

3/06

9/37

با توجه به جدول  ،3مقدار ویژه عامل دوم یعنی بسترسازي حرفهاي برابر با ( )3/06که 9/37
درصد واریانس را پوشش میدهد .همچنین در عامل بسترسازي حرفهاي پنج گویه بارگذاري
شدهاند در بین گویههاي موجود گویه " خصوصیسازي باشگاه " بیشترین بار عاملی یا همان میزان
همبستگی را داراست.
بررسی تأثیر راهکارهاي جذب اسپانسرها در والیبال حرفهاي
براي بررسی تأثیر راهکارهاي جذب اسپانسرها در والیبال حرفهاي از آزمون کاي اسکوایر
( )chi-Squareاستفادهشده است که نتایج آن در زیر ارائهشده است.
جدول  .۴آماره خی دو بررسی راهکارهای جذب اسپانسرها در والیبال حرفهای

متغیر

()Chi-Square

()df

()Sig

ساختاري -مدیریتی

33/39

15

0/004

شرایط تبلیغاتی

35/82

11

0/001

بسترسازي حرفهاي

9/52

6

0/146
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براي پاسخ به بررسی تأثیر راهکارهاي جذب اسپانسرها در والیبال حرفهاي از آماره خی دو استفاده
شد نتایج نگاره فوق نشان داد که آماره خی دو براي شاخص ساختاري -مدیریتی  33/39و سطح
معنیداري آن  ،0/004شاخص شرایط تبلیغاتی  35/82و سطح معنیداري آن  0/001و شاخص
بسترسازي حرفهاي  9/52و معنیداري آن  0/146میباشد؛ که با توجه به سطح معنیداري
بهدستآمده میتوان گفت شاخصهاي ساختاري -مدیریتی ،شرایط تبلیغاتی میتوانند راهکارهاي
جذب اسپانسرها در والیبال حرفهاي باشند.
تحلیل عاملی تأییدی راهکارهای جذب اسپانسرها در والیبال
در پرسشنامه پژوهش حاضر ،براي ارزیابی این مؤلفه  17گزاره منظور شده است .نتایج تحلیل
عاملی تأییدي این متغیر بهصورت جدول زیر است .بر اساس نتایج بهدستآمده از نمودار ،1-3
کلیه مسیرهاي مربوط به راهکارهاي جذب اسپانسرها در والیبال در سطح  0/05معنیدار میباشند و
هیچ گزارهاي غیر معنادار نبوده و حذف نخواهند شد .شاخصهاي مدل عاملی برازش دادهشده ،به
شرح جدول زیر ارائه میشوند .نتایج نشاندهنده قابلقبول بودن مدل ساختاري برازش یافته است.
میزان

مقدار پایین و مناسبی است .سایر شاخصهاي تناسب مدل در جدول زیر آورده شده

است :شاخص  P-VALUEکمتر از مقدار  0/05میباشد .شاخص  RMSEAبرابر  0/056است.
شاخص  GFIبرابر  0/96محاسبهشده است .شاخص  AGFIنیز برابر  0/89است.
جدول  .5شاخصهای مناسب بودن برازش مدل اندازهگیری پژوهش

CHI-SQUARE

DF

P-VALUE

RMSEA

GFI

AGFI

145/04

850

0/000

0/056

0/96

0/89
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نمودار  .1شاخصهای مناسب بودن برازش مدل اندازهگیری پژوهش

جدول  .6بررسی ضرایب استاندارد و معنیداری

راهکارهای جذب اسپانسرها در والیبال

Estimate

P -Value

C.R.

راهکارهاي تبلیغاتی  <---راهکارهاي حرفهاي

0/187

0/000

4/71

ساختاري – مدیریتی  <---راهکارهاي تبلیغاتی

0/136

0/000

3/17
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نتایج برازش مدل نشان میدهد با توجه به مقدار معناداري ( )P -Valueتأثیر مؤلفههاي
راهکارهاي جذب اسپانسرها در والیبال در سطح خطاي  0/05معنادار است؛ بنابراین فرضیه پژوهش
مورد تائید است .مقدار آماره کاي اسکوائر نیز  145/04با درجه آزادي  850و معناداري 0/000
ارائهشده است همچنین شاخص  RMSEمدل برابر  0/056ارائهشده است که نشان میدهد مدل از
برازش مطلوبی برخوردار است (در برازش مطلوب این معیار کمتر از  0/1است).
بحث و نتیجهگیری
در دهههاي اخیر ،اغلب دولتها با توجه به کسري بودجه و بحرانهاي مالی ،به واگذاري
بخشهاي دولتی به بخش خصوصی اقدام کردهاند .در کشور ایران نیز ،طبق اصل  44قانون اساسی
و برنامه چهارم توسعه ،دولت موظف است سازمانها و شرکتهاي خود را به بخش خصوصی
واگذار کند .ادامه حیات باشگاهها و تیمهاي معتبر در اوضاع کنونی بدون پشتوانه مالی و اقتصادي
امکانپذیر نیست؛ زیرا ورزش نیز مانند هر طرح ملی دیگر جهت رسیدن به اهداف برنامهریزيشده
خود به منابع مالی نیاز دارد .این منابع مالی در حال حاضر از روشهاي مختلف نظیر تخصیص
اعتبارات دولت در قالب بودجههاي مختلف تهیّه میشود ،اما این میزان بودجه در مقایسه با دیگر
فعالیتهاي دولتی درصد بسیار ناچیزي از منابع را به خود اختصاص میدهد ( Memari,

)2007ایزدي ( )1384بیان میکند که با توجه به اجرا نشدن قانون کپیرایت در ایران صنعت
ورزش نخواهد توانست اهداف حامیان مالی را بهخوبی برآورده سازد ،هرچند این موضوع مهم باید
در سطح کالن کشور حلوفصل شود تا صنعت ورزش بهره کافی ببرد) Razavi(2004معتقد
است مالکیت دولتی باشگاهها باعث شده است تا ساختاري دولتمحور ،وابسته و غیررقابتی در
صنعت ورزش به وجود آید ،ازآنجاکه زیرساختهاي صنعت ورزش را در بسیاري از کشورها،
باشگاههایی تشکیل میدهند که بهمثابه کارخانههاي تولیدي و بنگاههاي اقتصادي عمل میکنند،
این باشگاهها با بهرهگیري از تجهیزات و امکانات ،نیروي انسانی ماهر و متخصص ،دانش فنی و
فناوري روز ،از ورزش صنعتی درآمدزا ساختهاند؛ بنابراین حمایت مالی به نفع عموم مردم است که
امکان استقرار یا پخش و گسترش وقایع و فعالیتهایی را فراهم میآورد که شاید توجیه اقتصادي
هم نداشته باشند ،مرور مطالعات در این زمینه نشان میدهد عواملی همچون «موانع ساختاري-
مدیریتی ،عدم توفیق اسپانسرها در فرایند اسپانسرشیپ ،عدم استفاده از اصول بازاریابی ،سطح پایین
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حرفهاي فوتبال ایران ،موانع حقوقی و رسانهاي ،فقدان جنبههاي تکنیکی در باشگاهها ،فقدان
بسـترهاي جذب اسپانسرهاي بینالمللی بهعنوان موانع جذب اسپانسرها در فوتبال حرفهاي ایران
هستند .با توجه به تحقیقات قبلی در مورد حامیان مالی ورزشی تاکنون به عوامل تصمیمگیري توجه
نشده است درصورتیکه درک صحیح از عوامل تصمیمگیري بسیار مهم است و این عوامل بهطور
مستقیم به اهداف کلی حامیان ورزشی بهعنوان وسیلهاي براي رسیدن به اهداف مربوط میشوند.
نتایج تحلیل عاملی شاخصهاي ساختاري -مدیریتی نشان داد که بیشترین میزان همبستگی
مربوط به استفاده از رویکرد مدیریت علمی در والیبال میباشد این یافته با نتایج تحقیقات
) Khosrowizadeh(2014همسو و هم نتیجه میباشد .همچنین در بررسی شاخص شرایط
تبلیغاتی گویهي "ایجاد امکان استفاده اسپانسرها از بلیتهاي مسابقات براي تبلیغ " بیشترین بار
عاملی یا همان میزان همبستگی را داراست .درواقع یکی از مهمترین و مؤثرترین عناصري که
موجب پیوند رویدادهاي ورزشی و اقتصاد شده است ،تبلیغ به مفهوم روش القاي فکر یا ایدهاي
است که بهمنظور توسعه و گسترش آن در فرد یا عموم مردم صورت میگیرد و اسپانسـرها سعـی
دارند از تمامی پتانسیلهاي موجود در ورزش براي برقراري ارتباط با مخاطبان ورزش استفاده کنند.
یا ایجاد امکان استفاده اسپانسرها از بلیتهاي مسابقات براي تبلیغ ،ایجاد امکان استفاده مناسبتر
اسپانسرها از ورزشگاهها و زمینهاي تمرین براي تبلیغ ،ایجاد امکان استفاده اسپانسرها از سالنهاي
کنفرانس مطبوعاتی براي تبلیغ ،ایجاد وبسایتهاي فعال و قوي براي باشگاهها ،ایجاد کمیتههاي
بازاریابی در باشگاهها و استفاده از متخصصان بازاریابی بهعنوان متغیرهاي موجود در این عامل
معرفیشدهاند که اسپانسرها را به سرمایهگذاري ترغیب میکند؛ که نتایج این شاخص با نتایج
تحقیق ) Strlaiz (2005؛ و ) Migi&Baton (2005همسو و هم نتیجه میباشد؛ که با توجه به
این نتایج میتوان گفت شفافیتهاي اطالعاتی و نمایش تلویزیونی و تبلیغات براي تیم در سطح
ملی تأثیر زیادي دارد .در بررسی شاخص بسترسازي حرفهاي پنج گویه بارگذاري شدهاند در بین
گویههاي موجود گویه " خصوصیسازي باشگاه " بیشترین بار عاملی یا همان میزان همبستگی را
داراست؛ که با نتایج تحقیقات ) Michi & Agnon (2005که معتقد بودند باشگاههاي حرفهاي
میتوانند با افشاسازي اطالعات مدیریتی و مالی خود سود بیشتري را از سوي حامیان مالی عائد
خود سازند و نتایج تحقیق شریفیان و باقري ( )1395همخوانی دارد؛ بنابراین خارج کردن باشگاهها
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از نظارت دولت و خصوصیسازي آنها و نیز استفاده از مدیران متخصص بهجاي افراد
غیرمتخصص در جذب مؤثر اسپانسرها بسیار مؤثر است ( Mathieu, Christopher, Michel,

 .)2016نشان دادند هم سازمانهاي ورزشی و هم ذینفعان آنها درک فزایندهاي از داراییهاي
ارزشمندي دارند؛ که ورزش میتواند با توجه به مدیریت ارتباط مشتري ( )CSRارائه دهد .بسته
به نوع ویژگیها چنین برداشتهایی شامل نزدیکی آنها باارزشهاي اجتماعی و زیستمحیطی،
قدرت رسانههاي ورزشی و شناسایی موارد ارائهشده مربوط میشود .بر همین مبنا حمایت مالی
شامل یک رابطه استراتژیک بین یک اسپانسر و یک دارایی ورزشی براي منافع متقابل است،
مدتهاست که نشان دادهشده است که یکی از اصلیترین اهداف حمایت مالی ،تأثیر آن بر روي
نام تجاري اسپانسرها است که از طریق انتقال تصویر از تصویر مثبت برند تجاري امالک ورزشی به
خودشان حاصل میشود.
مدلهاي انتقال تصویر هنوز در معرض تحوالت تئوري هستند ( & Abreu Novais,

)Arcodia, 2013؛ بنابراین ارتباط  CSRمربوط به ورزش را نمیتوان به مشارکت بین حامیان
مالی و ویژگیهاي ورزشی کاهش داد ،زیرا بسیاري از افراد متقاضی دیگر نیز مانند مقامات دولتی
و سازمانهاي مردمنهاد درگیر هستند؛ بنابراین ،ما استدالل میکنیم که دیدگاه ایجاد حسگر
میتواند یک مبناي نظري مثمر ثمر براي کشف ادراک چند ذینفع بهمنظور پیشرفت به سمت S-
 CSRتعریفشده توسط ذینفعان باشد ) Azadan (2010نشان داد مدیریتی ،شرایط تبلیغاتی،
مشوقهاي حمایتی ،بسترسازي حرفهاي ،رسانهها و خصوصیسازي رسانهها را بهعنوان راهکارهاي
جذب اسپانسرها اي ایران در فوتبال حرفه آشکار ساخت خسروي زاده ( )194نشان دادند که
عواملی همچون تناسب حمایت مالی ( )0/144میزان تعهدات مالی حامیان نسبت به تیمها ()0/141
و عملکرد تیم در زمین ( )0/126بهعنوان سه عامل اول در تصمیمگیري و انتخاب حامیان مالی در
کشورمان شناسایی شدند؛ که این موضوع میتواند بهعنوان عاملی اثرگذار در جذب و انتخاب
حامیان مالی معرفی شود .درنتیجه این تحقیق میتواند با توجه به شرایط موجود در کشور ایران
رویکرد جدیدي براي جذب حامی مالی را به مدیران ورزشی (باشگاهها و سازمانها) معرفی کند تا
مدیران بتوانند با توجه به اهمیت عوامل مؤثر در انتخاب حامیان مالی تدابیر خود را به کار ببرند .با
توجه به نتایج تحقیق تدوین قوانین و آییننامههایی براي حامیان مالی و ورزش قهرمانی جهت رفع
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 ضرورت است مسئوالن با فراهم.موانع حضور حامیان در ورزش قهرمانی اهمیت زیادي دارد
آوردن امکانات تبلیغاتی و برخورد با سوءاستفاده کنندگان از برند شرکتها با تدوین قوانین
مستحکم کمک ویژهاي به ورزش عرضه کنند تا ورزش قهرمانی با حضور حامیان مالی جان تازهاي
.بگیرد
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