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 چکیده
شی یک ابزار اثربخش بازاریابی برای   صنعت ورزش نی   هاشرکت امروزه حمایت ورز ست، که برای  ز یک روش  ی تجاری ا

سوب     سب درآمد مح سایی عوامل مؤثر برجذب حامی   شود. هدف تحقیق پیش رو  یمک ستان   شنا ان در ورزش قهرمانی ا
 صااور بهنفر از خبرگان ورزش اسااتان  30خراسااان شااماوی بود، روش تحقیق آمیختت اکت ااا ی بود که در مرح ت او  

و  تم  رعی  15کد مخت ف در  100ی کیفی هادادهتند. با تح یل تم بر ی مورد مصااااحبت عمیق قرار گر هد مند و گ ووه
ان ورزش استان،  نفر از خبرگ 7ی طراحی شد و با تأیید سؤاو 100ی اپرس نامهسه تم اص ی تووید شد. برای مرح ت کمی 

ی حامی، هاشاارکت ،هاباشااهاه های ورزشاای،یأ هروایی آن تأیید شااد. جامعت آماری در مرح ت کمی ک یت اعیااای  
نفر  143به تعداد  هاشهرستانو رؤسای ادارا  ورزش و جوانان استادان رشتت مدیریت ورزشی    زبده، مربیان و ورزشکاران 
 ی پرس نامه ن ان  هادادهشمار جهت نمونه انتخاب شدند، تح یل عام ی تأییدی مرتبت او  و دوم   تمام صور  بهبودند که 

 سااؤا  100از  حامیان از توان باالیی برخوردار اساات و طبق نتای  جذب بر مؤثری برازش مد  عوامل هاشاااخ داد که 
سه عامل    سؤا   65اوویه  شد،  شی به  برجذب مؤثرتأیید   یریتی، منابععوامل مدترتیب اهمیت عوامل داخ ی )حامیان ورز

سان  ی، منابعماو ستم   ان سی ستم   بازار ی،  سی سعه  یتی و تحقیقحما یا عم  یا ی، توویداطالعات یابی،    عوامل خارجی (،و تو
ی و  اجتماعی، قتصااادایاساای، ساایرمسااتقیم( و عوامل خارجی کالن )غ و رقبای باوقوه ها، رقباییان، رسااانهم ااترخرد )
 ی( بودند.   ناور
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ی حمایت ورزشی، بازاریابی از طریق ورزش، صنعت ورزش، ورزش هازهیانهاستراتژی بازاریابی، 

 قهرمانی. 

                                                           

  0912097850يسندة مسئول : تلفن :نو                             bagher_morsal@yahoo.comEmail :    

mailto:bagher_morsal@yahoo.com


 1398، زمستان 4، شمارة 11مديريت ورزشی، دورة                                                                                      762

 

 

 مقدمه
های کنند که جان ینای از محصوال  را عرضه میکه محصو  یا مجموعه هاشرکتصنعت یعنی گروهی از 

صنایع را براساس  1بندی صنعت آمریکای شماوی(. سیستم طبقه1شوند )نزدیکی برای یکدیهر محسوب می

کند. بندی میهای آنها در  رایند تووید کاال یا خدما  طبقهچارچوب مفهومی توویدمحور و طبق شباهت

کند. بنابراین در اینجا صنایع های اقتصادی تعریف میعنوان گروهی از  عاویتیک صنعت را به این سیستم

شوند. تاکنون  بندی میبندی یا گروههای اقتصادی و نه محصوالت ان طبقهبراساس شباهت  عاویت

هنوز  در این اند، اما های  راوانی برای تعریف صنعت ورزش انجام دادهپژوه هران مدیریت ورزشی تالش

بندی صنعت آمریکای شماوی ورزش را  عاویت اقتصادی اند. حتی سیستم کالسزمینه به توا ق نرسیده

 (.2داند )کند و صنعت ورزش را یک بخش صنعتی یا صنعت خوداتکا نمیمهمی محسوب نمی

گوید: توجه میدربارة ورزش  2نظر از خوداتکا یا مستقل بودن صنعت ورزش، پرو سور آووین تا  رصرف

ای، تنها های تفریحی و حتی حر هاید که ورزش چقدر پیچیده شده است؟ تا همین اواخر، ورزشکرده

ها، حجم مقررا  و پیچیدگی دادند، ووی امروزه شمار ویگبخش مختصری از اقتصاد نوین را ت کیل می

ورزش با بسیاری از امور مربوط به  ها ا زایش یا ته است. از سوی دیهر، دنیایها و ویگیمتروابط میان 

های میان نس ی گر ته تا های کارگری و اختالفگردان، ت ویزیون، سیاست، اتحادیههای مواد روانقانون

هم ورزش بسی بیش از  3وکارکسبهای شهری و ماوکیت معنوی درگیر شده است. در حوزة یزیربرنامه

ی پیچیده از روابط اشبکههای نو و تماشاگران و طر داران مرتبط شده و ی ناورگذشته با دیهر صنایع، 

ضرور  جهانی شدن ورزش توان گفت یمعبارتی (. به3وجود آورده است )پویا و پیوستت در حا  تغییر به

های درآمدزایی بسیاری شروع شده، موجب تغییر نقش ورزش در جامعه شده و  رصت 1980ت دهکه از 

 (. 4)های مخت ف ایجاد کرده است  راد، مؤسسا  و رسانهرا برای ا

های ها که شامل ورزشهای انواع ورزشبندیترین تقسیمبا مرور ادبیا  ورزش با یکی از معمو 

شویم. اما برای بررسی منابع ماوی رو میای است، روبهچهارگانت همهانی، تع یم و تربیتی، قهرمانی و حر ه

در  ترسادهعبار  ی تعدیل کرد. بهنوعبهتوان یمبندی را یمتقسصنعت ورزش این مورد نیاز ورزش در 

ها جزء رو هستیم که خود سودآوری کا ی را ندارند، این ورزشهایی روبهدنیای کنونی، یا با ورزش

                                                           
1. North American Industrial Classification System (NAICS) 

2. Alvin Toffler  

3. Business 
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ی از تأثیرا  مثبت این نوع ورزش مندبهرهی مخت ف برای هادووتشوند و های همهانی محسوب میورزش

ع ت درآمدزایی ای وجود دارد که بههای حر هکنند. در نقطت مقابل ورزشگذاری در آن میاقدام به سرمایه

شامل ورزشکاران  یگروه نسبتاً کوچکای کند. در ورزش حر هگذاران متفاوتی را به خود ج ب مییهسرما

قرار دارند در رأس هرم  اوم  یبین یهام ی یا رقابت یهاای و قهرمانان ورزشی، مثل قهرمانان رقابتحر ه

اوف( حامیان ز: اند اعبار  شوند، این منابعواقع می که این نخبهان و قهرمانان به سه طریق مورد حمایت

( حمایت ج و از جانب تماشاچیان ورزشیورزشی ب( حمایت  ،تجاری ورزشی یهاچون شرکتورزشی 

گروهی. هدف اص ی و نهایی نخبهان ورزشی برآورده  یهارسانه ت ویزیونی و یهاناشی از حق پخش ورزشی

. گاهی گیردیتجاری آنان قرار م یهاخواسته یرتحت تأث اغ بکه  استخود  حامیان یهاکردن خواسته

ای نخبهان، برای دستیابی به اهداف سیاسی های سطح باال یا کامالً حر هها نیز به حمایت از ورزشحکومت

ورزند و برای رسیدن به اهداف موردنظر خود، مو قیت اوم  ی مبادر  میسطح م ی یا بینیا اقتصادی در 

 دهندیای )نخبهان ورزشی( یا رأس هرم را هدف خود قرار مهای حر هاوم  ی و ورزشهای بیندر ورزش

ن نوع مستقیم پو  و سرمایه بر روی ای تکه شامل هزین گیرندیکار مو دو شیوه را برای مو قیت به

و  هایا ورزشی، کاهش یا ا زایش ماو هاییبندها، دیهری تس ط بر بازارهای نقل و انتقا ، شرطورزش

، دنرا مورد حمایت خود قرار ده ورزش ایبخش حر ه در مواقعیباید  هادووت. همچنین (5) ستاغیره 

ین ماویا  برای بهبود ورزش تا از ا کندای تحمیل باید ماویا  خود را به بخش ورزش حر ه در عین حا 

، زیرا ورزش همهانی در درازمد   واید بی تری را برای بخش عظیمی از جامعه کنداستفاده  همهانی

گذاری در بخش ورزش نخبهان نتای  آنی برای بخش محدودی سرمایه کهیدرحاو ،دنبا  خواهد داشتبه

صوصی ورزش، بی تر در سطح نخبهان حامیان ماوی خبه همین دویل  در پی خواهد داشت.از جامعه 

(. 6)پردازند یگذاری مبه سرمایه همهانیو کمتر در سطح کنند میگذاری سرمایهای( )قهرمانی و حر ه

ی هاشرکتصور  چ مهیری رشد یا ته است. در بسیاری از حمایت ماوی ورزشی از دو دهت قبل به

ی ورزشی و هاسازمانانجام حمایت ماوی از  3و ودا ون 2، کوکاکوال، امیریت1یرورزشی بزرگ مانند شلغ

ی ورزشی و ا راد مانند هاسازمان. انواع گوناگونی از ستورزشکاران بخش مهمی از استراتژی بازاریابی آنها

ی خاص هاجنبشو  هاورزشهاهها، یون دراسها، یهاتحاد، مسابقا  باشهاهی، هاباشهاهها و یمتورزشکاران، 

                                                           
1. Shell 

2. Emirates 

3. Vodafone 
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ا تد که یک سازمان یممورد حمایت ماوی واقع شوند. حمایت ماوی ورزشی زمانی اتفاق ممکن است 

ورزشی، باشهاه، مسابقت باشهاهی، ورزشهاه، یک جنبش یا یک ورزشکار توسط شرکت )یا شخ ( دیهری 

 1عنوان دارایی ورزشیکنندة حمایت ماوی نیز بهیا تدرگیرد و یممورد حمایت ماوی و پ تیبانی قرار 

 (. 8،7شود )یمشناخته 

ی مخت ف هاجنبهبه اهمیت موضوع حمایت در صنعت ورزش، محققان مدیریت ورزشی به  با توجه

 را ورزشی ماوی حمایت از هاشرکت اهداف ( مهمترین2004و همکاران ) 2، توماسینیاندکردهآن توجه 

 ا زایش بازار، آگاهیی ارتقا شرکت، نام شناسایی و ییدتأ ی،ارسانه مستقیم پوشش ی،ارسانه نمایش شامل

به شرایط  (2004) 3(. کو9) انددهکر بیان جامعه با ارتباط و حامیان سایر با ارتباط ایجاد  روش، یها رصت

 وجود وی کند. برای مثا ،عنوان عام ی مهم در جذب حامیان ورزشی اشاره میو نظام اقتصادی ک ورها به

 4(. ک اک10داند )یم ورزش از حمایت توسعت برای محرک عام ی را ک ورها اقتصاد در رقابتی ساختار

 ابزارهای ترینمهم از را خاص ورزش یک مورد در اقتصادی کامل و شفاف ( وجود اطالعا 2004)

 5(. در همین زمینه می ی و اوتون11داند )یم ورزش از ماوی حمایت به ورود برای هاشرکت گیرییمتصم

 ماوی و مدیریتی اطالعا  زیا  اسا با توانندیم ایحر هورزشی  هایباشهاهکه  کنند( ادعا می2005)

( نیز یکی از 2007) 6(. دوهرتی و مارتا12) سازند خود عاید ماوی حامیان از سوی را بی تری سود خود

 هاشرکتین وظایف مدیران ورزشی را جهت جذب حمایت ورزشی  راهم ساختن اطمینان الزم برای ترمهم

که اشاره شد، (. همچنان13کنند )شان بیان مییهسرمادر مورد تحقق اهداف آنها و در نهایت بازگ ت 

اجماع نظر وجود  عنوان یک ابزار بازاریابی و تب یغیبودن حمایت ورزشی به مؤثرتقریباً در مورد مفید و 

و همکاران  7. مثالً آبزااندپرداختهدارد و بخش دیهری از تحقیقا  این حوزه به مفیدتر کردن این ابزار 

توان حمایت ماوی از ورزش را در سطح جهانی یمها اجتماعی یری از رسانهگبهره( معتقدند با 2014)

هیچ اوهوی منظمی در  2014یک زمستانی های اومپیباز عا  کرد. این محققان ن ان دادند در طو  

ی حمایت ماوی توسط شرکای تجاری اومپیک وجود ندارد و حامیان ماوی ساز عا استفاده از توییتر برای 

                                                           
1. Sport Property  

2. Tomasini 

3. Koo 

4. Keshock 

5. Michie & Oughton 

6. Doherty & Murray 

7. Abeza 
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ی هارسانهاومپیک با سه هدف ارتقای نام و تصویر شرکت، قدردانی از م تریان و ت ویق ورزشکاران از 

( ن ان دادند سازگاری و م ابهت حامی و 2014) 1کورنو  (. پاپو و14کنند )اجتماعی استفاده می

های ر تاری یتنیری نهرش و گشکلهمراه داشته باشد و به تواند تأثیرا  مثبتی بهشونده میحمایت

حمایت  در خصوص( معتقدند با اینکه ادبیا  زیادی 2017و همکاران ) 2(. اسالتن15مثبت منجر شود )

، اندپرداختهرسد این مطاوعا  به پدیدة حمایت ماوی صر اً از دیدگاه م تری یم نظراز ورزش وجود دارد، به

یری اص ی و مقابل گجهتجهت حمایت ماوی دو جفت  هاشرکتهای یزهانهرو این محققان با بررسی ازاین

های بیرونی یزهانههای درونی در مقابل یزهانهمعر ی کردند؛  3عنوان ماتریس انهیزة حمایت ماویهم را به

های دوستانه. محل طالقی این دو پیوستار چهار ناحیه را در یزهانهدر مقابل  ط بانه رصتهای و انهیزه

دنبا  ا زایش  روش به م تریان موجود و به ط بانه رصتهای خارجی و یزهانهآورد که ماتریس پدید می

پذیری نسبت به جامعه است. یتمسئوون های خارجی و دوستانه در پی ن ان دادیزهانهجدید است، 

است  سهامدارانی بین کارکنان و شناختروانو داخ ی در پی ایجاد حس ماوکیت  ط بانه رصتهای یزهانه

 (. 16دنبا  تعهد و مراقبت از کارکنان است )های دوستانه و داخ ی بهیزهانهو در نهایت 

نوع بی تری برخوردار است، عمده مطاوعا  که مطاوعا  خارجی حوزة حمایت ورزشی از تیدرحاو

دهد، وضعیت حمایت در که این خود ن ان می اندپرداختهداخ ی این حوزه به بررسی م کال  موجود 

 و احسانیورزش ک ور ما از وضعیت مط وب و سایر ک ورهای پی رو در این زمینه  اص ه دارد. مثالً 

کردند  عنوان اصفهان شهر بانوان ورزش از اسپانسرها حمایت عدم ع ل بررسی در( 1387) همکاران

 خود اهداف به دسترسی نداشتن بانوان، ورزش بخش در گذاریسرمایه اطمینان از عدم دویلبه هاشرکت

 و (. سید عامری17یستند )ن صنعت این در گذاریسرمایه به حاضر شرکت تجاری پیام ضعیف انتقا  و

 شرقی عدم آذربایجان استان ورزش صنعت در ماوی حامیان جذب موانعدر بررسی  نیز( 1388) همکاران

 متخص  مدیران از یریگبهره عدم ها،یمت محبوبیت عدم ماویاتی، هاییتمعا  مزایای از یریگبهره

 دویلبه گذاریسرمایه در حامیان اطمینان عدم کاری، و ماوی یاستانداردها نبود بودن، یرگوقت ورزشی،

 بازاریابی متخصصان کمبود اثربخ ی، ارزشیابی م کال  ی،ارسانه پوشش عدم گذاری،سرمایه مبهم آیندة

 و بازیکنان از استفاده عدم و شرکت تجاری پیام ضعیف انتقا  ،هاو روزنامه جراید حمایت عدم ورزشی،

                                                           
1. Pappu & Cornwell 

2. Slatten 

3. Sponsorship Motive Matrix 
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( نیز موانع 1395(. یزدانی و همکاران )18کردند ) ذکر اسپانسرها جذب موانع از ترتیببه را م هور مربیان

تب یغاتی، اقتصادی  –ترتیب موانع مدیریتی را در ورزش استان خراسان شماوی به هاشرکتحمایت ورزشی 

این تحقیق مدنظر قرار دادن متغیرهای  تأمل قابلمحیطی شناسایی کردند، نکتت  –اجتماعی و ارتباطی  –

 (. 19سطح خرد است )

توان گفت وجود  اص ه بین وضعیت  ع ی حمایت ورزشی و وضعیت یموجه به موارد مذکور با ت

ی اخیر از طرف دیهر، نیاز هاسا مط وب آن در ورزش ک ور ما از یک طرف و توسعه و رشد ورزش در 

د. سازیمتر یاننمایردووتی را در عرصت ورزش بیش از بیش غگذاری به توجه به منابع درآمدی و سرمایه

 اشارهت حمایت ورزشی در ک ور ما که در تحقیقا  مخت ف به آن مسئ ی پیش روی هاچاوشهمچنین 

 هااستانی ک ور وجود دارد، اما بدیهی است که برخی هااستانیش برای همت مناطق و وبکماست،  شده

یی است که با توجه به هااستانوضعیت بهتری در حمایت ورزشی داشته باشند. خراسان شماوی یکی از 

های اقتصادی یا تهی برده و عمده بنهاهتوسعهجوان بودن در ساختار حاکمیتی ک ور سهم اندکی از 

بر این شاید بتوان گفت تنها معیار تقسیم قدرتمند در استان خراسان رضوی متمرکز شده است. عالوه

یا تهی توسعهرة جغرا یایی و نه حجم ی خراسان رضوی، جنوبی و شماوی گستهااستاناستان خراسان به 

تواند ی اقتصادی قدرتمند میهابنهاهو استقرار صنایع مخت ف بوده است. بنابراین در چنین حاوتی نبود 

از نبود حامیان  ترمهمبه معنای نبود حامیان قوی برای ورزش باشد. چاوش مهم دیهری که شاید حتی 

دیدگاه و تصور ا راد نسبت به حمایت ورزشی است. این نوع ت  رهنهی و مربوط به مسئ ورزشی باشد، 

یا ته و حتی مذهبی وجود دارد، مربوط به این است که ا راد توسعه کمتری هااستاندیدگاه که بی تر در 

ی دینی هاآموزهکنند. در واقع با اینکه در عنوان یک کار خیر و نیک ت قی میحمایت ورزشی را کمتر به

عنوان یک کار های زیادی شده، حمایت ورزشی کمتر بهیهتوصنسبت به کارهای خیر و حتی م ی ما 

که باید و شاید اقداما   طورآنی مسئو  نیز در این زمینه هاسازمانمقبو  و خیر معر ی شده است و 

اوی ا راد یی مانند خراسان شمهااستانیژه در وبه. بنابراین در چنین  یایی اندنداده رهنهی مناسبی انجام 

دهند از سایر امور اجتماعی حمایت کرده و منابع خود را صرف آن کنند. اوبته شاید یمحتی توانا ترجیح 

وجود آمدن این نوع تصور حجم زیاد گردش ماوی در ورزش و همچنین پایبند نبودن برخی مدیران در به

های ج وگیری از ینهزمتواند اه مییرگذار باشد. این نوع دیدگتأثو ورزشکاران به اصو  اخالقی جامعه 

حمایت ورزشی را  راهم آورد و بدیهی است که باید برای جذب حامیان ورزشی با اقداما   رهنهی مناسب 

سالمت،  ینتأم ی،زندگ یفیتبهبود ک تواند موجبمی ورزش تتوسعدانیم یمکه گونههمانبر آن غ به کرد. 
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 سالمت بهتواند ا راد شود که این موارد نیز خود می یریپذظمن تنفس و روحیاعتمادبه ین اط و ارتقا

عنوان کاری های اجتماعی منجر شود. بنابراین باید عرصت حمایت ورزشی نیز بهیناهنجاراخالقی و کاهش 

 و اجتماعی معر ی شود.  پسندعامهعنوان یک کار کنندة موارد مذکور است، بهیلتسهکه 

ی مخت ف هابخشتجربت اعیای تیم تحقیق در تعامل با ا راد گوناگون در  اهسا دیدگاه مذکور حاصل 

مع وم است پژوه ی در این زمینه چه در ک ور و چه استان خراسان  آنچهاستان خراسان شماوی است و 

 شماوی انجام نهر ته است. 

ی از مزایا و منا ع پرشمار حمایت ورزشی، مطاوعه و مندبهرهمنظور گفته شد، به آنچهبا توجه به 

ی مخت ف ورزش از جم ه هابخشبر جذب حامیان به  مؤثرعوامل  جم ه ازبررسی ابعاد مخت ف این پدیده 

رغم تصور عموم مردم از ورزش یع ورزش قهرمانی از ضرورتی میاعف برخوردار است. نکتت بعدی اینکه 

ها و یتحماتوان گفت این یمی مسئو  از آن در عمل هاسازمانووت و حدومرز دیبقهرمانی و حمایت 

ی کمتر برخوردار نظیر هااستانیژه وبهها و ها بی تر در سطوح م ی تمرکز دارد و در استانگذارییهسرما

ی تجاری خصوصی نیز بی تر متمایل به حمایت از هاسازمانو  هاشرکتاستان خراسان شماوی حتی 

تر یینپاهای موجود در سطوح یتحماهای م ی هستند و یمتاوم  ی از جم ه وح م ی و بینورزش در سط

بر جذب  مؤثررو با شناسایی و تعیین عوامل چندان چ مهیر نیست، ازاین هااستانورزش از جم ه ورزش 

م کال  توان گامی مهم در راستای اقداما  عم ی نیز برداشت و بخ ی از یم هااستانحامی در ورزش 

ویژه  طوربهتواند در سایر نقاط ک ور نمی گر تهانجامکه تحقیقا   آنجا ازرا کاهش داد.  آنهاماوی ورزش 

دنبا  این است که مسائل مربوط به حمایت ورزشی استان خراسان شماوی را حل کند، تحقیق حاضر به

 کیفی و در زمینت محیطی آن بررسی کند.  صور بهموضوع موردنظر را 

 

 ی پژوهششناسروش

تواند به رغم مفید بودن نمییع با توجه به اینکه مبانی نظری و ادبیا  پی ینت مرتبط با حمایت ورزشی 

درک کامل پدیدة حمایت از ورزش قهرمانی استان خراسان شماوی منجر شود، در مرح ت او  تحقیق با 

بنیاد که روشی کیفی است، سعی شد شناخت کام ی از این پدیده در استفاده از استراتژی نظریت داده

راهبردها  ی،اواسطه یطشرا ای،ینهزم یطشرا ی،ص ا یدةپد یامقووه  ی،ع  یطدر قاوب تبیین شرامحیط آن 

شده رویکرد کمی با ینتدوآزمون مد   منظوربهیامدها حاصل شود، سپس در مرح ت بعدی پ یتو در نها

های تحقیق در مرح ت او  تفسیری پارادایماستفاده از روش معادال  ساختاری استفاده شد. بر این اساس 
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ی بردارنمونهدویل بنیاد را بهگرایی است. محققان استراتژی نظریت دادهاثبا  های آماریو در مرح ه آزمون

نامند. یم 1عبارتی شیوة استفهامیهای مستمر ترکیبی از دو شیوة استقرا و قیاس یا بهیسهمقانظری و انجام 

محققان یری روش کیفی وجود ضعف در پی ینت نظری و تجربی تحقیق و نیز عدم اجماع کارگبهدویل 

 نسبت به معیارهای عوامل مؤثر برجذب حامیان ماوی در ورزش قهرمانی استان خراسان شماوی بود.

نفر از  30بود که در آن از نظرهای  2بر یصورر  هد مند و گ ووهیری مرح ت کیفی بهگنمونهروش 

اد بیش از یک بار مصاحبه )برخی ا ر 36 در قاوبی مخت ف ورزش استان هاجنبها راد خبره و آشنا با 

زمانی به اتمام رسید که اشباع نظری حاصل  هامصاحبهمورد مصاحبه قرار گر تند( استفاده شد.  رایند 

ی حاصل هادادهکدهای جدیدی تووید ن د. برای مرح ت کمی نیز  هامصاحبهعبارتی با ادامه دادن شد. به

نفر از استادان دان هاهی قرار گر ت  7اختیار  ی تبدیل شد و درسؤاو 100ی اپرس نامهاز مرح ت کیفی به 

 دستبهنفر از ا راد در مرح ت مصاحبه نیز بودند( و با تأیید توسط آنها روایی صوری و محتوایی ابزار  4)

 آمد. 

و  ورزشکاران حامی، هایمدیران شرکت های ورزشی،یأ هجامعت آماری مرح ت کمی ک یت اعیای 

ی هاانشهرست هاهی رشتت مدیریت ورزشی و رؤسای ادارا  ورزش و جوانان دان استادان و زبده مربیان

عنوان نمونه انتخاب شدند و پرس نامه بین همت شمار بهتمام صور بهنفر بودند که  173استان به تعداد 

د و پایایی آن یع شتوزپرس نامه بین ا راد نمونه  30اعیای جامعت مذکور توزیع شد. در این مرح ه ابتدا 

ختیار آمد که مورد تأیید است. سپس پرس نامت تحقیق در ا دستبه 81/0با محاسبت آوفای کرونباخ 

های کمی با ادهدپرس نامه ساوم و قابل استفاده بود.  143ی آورجمعاعیای نمونه قرار گر ت که پس از 

 تح یل شد.     80/8 و ویزر  نسخت 23 ا زارهای اس پی اس اس نسختاستفاده از نرم

 

 هايافته

 هگر تانجامهای ها ابتدا سعی شد با خواندن چندبارة متن مصاحبهبرای انجام تح یلدر مرح ت کیفی 

متن ک ف و در کد مخت ف  100 همی ک ی از عبار  و مفاهیم موجود در متن حاصل شود. سپس 

تم  رعی نیز براساس م ابهت معنایی  15 تم  رعی تبدیل شد و 15گذاری شد، کدهای موردنظر به عالمت

های اص ی با موضوعی ویژه سروکار بندی شد. هر کدام از این تمتم اص ی طبقه 3و حوزة عم کردی در 

                                                           
1. Abductive 

2. Snowball sampling 
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 100دهند. همچنین تعداد تکرار یمعبارتی محیط مستق ی را در درک پدیدة حمایت ماوی ن ان دارند. به

جزئیا  مربوط  1تکرار بود، جدو   224انی هر کد در کل تح یل با در نظر داشتن  راو آمدهدستبهکد 

 دهد. های کیفی را در سطح تم های اص ی و  رعی و  راوانی کدها ن ان میبه یا ته

 

 های کیفی. جزئیات يافته1 جدول

 فراوانی کدها تم فرعی تم اصلی رديف

1 

 محیط داخلی

 6 مدیریتی

 9 منابع ماوی 2

 7 منابع انسانی 3

 10 سیستم بازاریابی 4

 4 سیستم اطالعا  5

 9 تووید، عم یا  مؤثر 6

 4 تحقیق و توسعه 7

8 

 محیط خارجی خرد

 9 م تریان

هارسانه 9  6 

قوهرقبای باو 10  4 

 5 رقبای غیرمستقیم 11

12 

محیط خارجی 

 کالن

 6 سیاسی

 7 اقتصادی 13

 8 اجتماعی 14

 6  ناوری 15

 

دهندگان شناختی پاسخپرس نامت ساوم تح یل شد و بررسی متغیرهای جمعیت 143در ادامه تعداد 

های ؛ رؤسای هیأ 6/23های ورزشی با درصد  راوانی دهندگان مدیران باشهاهن ان داد، بی ترین پاسخ

در ردة  1/20ی حامی با درصد  راوانی هاشرکتدر ردة بعدی و مدیران  5/21ورزشی با درصد  راوانی 

دهندگان درصد پاسخ 7/37دهندگان کارشناسی بود و درصد از پاسخ 5/62سوم بودند. میزان تحصیال  

 سا  داشتند.  20تا  10سابقت کاری ورزشی 

گیری از تح یل عام ی تأییدی تح یل شد، دویل ی مربوط به متغیرهای تحقیق نیز با بهرههاداده

های کیفی محققان از اینکه هر سؤا  مربوط به این بود که براساس یا تهاستفاده از تح یل عام ی تأییدی 

ترین هدف تعیین میزان توان مد  عامل از ، آگاه بودند. در تح یل عام ی تأییدی مهمستا مؤوفهکدام 
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دنبا  این عبارتی تح یل عام ی تأییدی بهشده است. بههای م اهدهای از دادهشده با مجموعهقبل تعریف

پذیر متناظر تناسب دارد یا نه. همچنین به گیری شده با متغیرهای م اهدههای اندازهست که آیا مد ا

برای انجام تح یل عام ی تأییدی بهترین و استانداردترین روش تح یل همزمان ک یت اعتقاد محققان 

د  رایند تح یل شدند. های متناظر آنها همزمان وارها و مؤوفهرو ک یت گویه، ازایناستمتغیرهای مد  

کوواریانس نمونه از مد  معادال   –های واریانس ای است که دادهکنندة درجهتعیین "برازش مد "

های برازش مد  در سه دسته ترین و پرکاربردترین شاخ (. مهم20کند )ساختاری حمایت می

، ری ت میانهین 1ادیکای اسکوئر و نسبت کای اسکوئر به درجت آز شاخ های برازش مط ق )شاخ 

 شاخ های برازش نسبی )(، شاخ 4شدهو نیکویی برازش اصالح 3، نیکویی برازش2مربعا  خطای برآورد

( 8و شاخ  برازندگی تطبیقی 7، شاخ  برازندگی  زاینده6ن ده برازندگی، شاخ  نرم5شدة برازندگینرم

ة شداصالحو شاخ  برازش هنجارشده و  9مقتصد شدهاصالحهای برازش مقتصد )شاخ  برازش و شاخ 

 گیری پژوهش استفاده شدند. گیرند که در بررسی مد  اندازه( قرار می10مقتصد

 
 یری گاندازههای برازش مدل . شاخص2جدول 

شدهمحاسبهمقدار  مقدار استاندارد شاخص نوع شاخص  تفسیر  

 برازش مطلق

Χ2/df 1-3  38/1  برازش خوب 
RMSEA  08/0کمتر از  052/0  برازش خوب 

AGFI  9/0باالتر از  
49/0  برازش ضعیف 

GFI 51/0  برازش ضعیف 

 برازش نسبی

NFI 

9/0باالتر از   

53/0  برازش ضعیف 
NNFI 72/0  برازش متوسط 

IFI 73/0  برازش متوسط 
CFI 72/0  برازش متوسط 

 برازش مقتصد
PGFI  5/0حدود  

49/0  برازش خوب 
PNFI 52/0  برازش خوب 

                                                           
1. X2/df 

2. Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) 

3. Goodness of Fit Index (GFI) 

4. Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI) 
5. Normal Fit Index (NFI) 

6. Non Normal Fit Index (NNFI) 

7. Incremental Fit Index (IFI) 

8. Comparative Fit Index (CFI) 

9. Parsimony Goodness of Fit Index (PGFI) 

1 0. Parsimony Normal Fit Index (PNFI) 
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ی برازش محققان در پی اصالح و هاشاخ و ضعیف و متوسط بودن تعدادی از  2با توجه به جدو  

هایی مانند حذف بارهای عام ی بهبود مد  برآمدند. در روش تح یل عام ی تأییدی برای اصالح مد  روش

و حذف بارهای عام ی دارای  96/1، حذف بارهای عام ی با مقادیر تی کمتر از قدر مط ق 4/0کمتر از 

حذف   4/0های با بار عام ی کمتر از رو در گام او  گویهشود. ازاینپی نهاد می 25/0ضریب تعیین کمتر از 

 دهد.ی برازش را در اجرای دوم ن ان میهاشاخ  3و مد  دوباره اجرا شد، جدو  

 

یری اصالحی  گاندازههای برازش مدل . شاخص3جدول   

 

اند، همچنین بررسی ی برازش نسبت به حاوت قبل همهی بهبود یا تههاشاخ  3مطابق جدو  

 96/1از  تربزرگباقیمانده این مقادیر  سؤاال ن ان داد، برای همت  ا زارنرمدر خروجی  سؤا مقادیر تی هر 

توان می هاشاخ و با توجه به ک یت  استی مربوطه معنادار هامؤوفهو  سؤاال رو رابطت بین است، ازاین

ی هاشاخ  4باقیمانده باالست. جدو   سؤا  65شده تحقیق با یری اصالحگاندازهگفت میزان توان مد  

 دهد. تح یل عام ی مرتبه او  را ن ان می

 

  

 مقدار استاندارد شاخص نوع شاخص
مقدار 

شدهمحاسبه  
 تفسیر 

 برازش مطلق

Χ2/df 1-3  31/1  برازش خوب 

RMSEA  08/0کمتر از  047/0  برازش خوب 

AGFI 
9/0باالتر از   

61/0  برازش متوسط 

GFI 64/0  برازش متوسط 

 برازش نسبی

NFI 

9/0باالتر از   

70/0  برازش متوسط 

NNFI 87/0  برازش خوب 

IFI 88/0  برازش خوب 

CFI 88/0  برازش خوب 

 برازش مقتصد
PGFI 

5/0حدود   
60/0  برازش خوب 

PNFI 68/0  برازش خوب 
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 های مؤثر بر جذب حامیان ورزشی  های تحلیل عاملی مؤلفه. شاخص4جدول 

 گويه مؤلفه رديف
بار 

 عاملی
T- 

value 
2R 

1 

 سیاسی

 44/0 42/12 66/0 های سیاسی در ورزش قهرمانیج وگیری از دخاوت

 49/0 33/13 70/0 گذارسرمایه خارجی هایشرکت حیور امکان 2

 هایسیاست در ورزش قهرمانی از حمایتی قوانین میزان 3

 کالن

49/0 70/8 34/0 

 46/0 78/12 67/0 ورزش استان مدیریت در سیاسی هایگرایش 4

5 

 اقتصادی

 33/0 06/6 45/0 سازی در ورزش قهرمانی خصوصی

 30/0 61/9 55/0 معا یت ماویاتی هایقانون اعما  6

 48/0 77/12 69/0 بورس در ورزشی هایباشهاه سهام  روش قاب یت 7

 58/0 39/14 76/0 حامیان ماوی از بازگ ت سرمایه  اطمینان 8

 41/0 61/11 64/0 تب یغا  به نیاز نتیجه در و صنایع و بازارها نبودن انحصاری 9

10 

 اجتماعی

نظر مثبت ا راد مرجع مانند رهبران مذهبی نسبت به 

 حمایت ورزشی 

45/0 88/6 26/0 

 34/0 45/6 71/0 اجتماع در خیر یک عنوانحامیان ورزشی به پذیرش میزان 11

 39/0 01/11 62/0 برنامه و قوانین مدون و م خ  برای مدیریت جمعیتداشتن  12

 48/0 63/12 70/0 ایجاد شرایط احراز و تأیید صالحیت برای ویدرهای تماشاگران 13

 45/0 04/11 67/0 هاواگذاری مسئوویت ر تار تماشاگران به باشهاه 14

 35/0 87/7 51/0 تالش برای ایجاد هویت و وجهت مناسب هواداری 15

16 

 فناوری

 30/0 80/9  55/0 خصوصی ت ویزیونی هایشبکه تأسیس اجازة

 35/0 43/10 59/0 ایماهواره هایشبکه به جامعه دسترسی میزان 17

 41/0 84/11 64/0 اینترنت با جامعه آشنایی و دسترسی میزان 18

 29/0 57/9 54/0 رسانیاطالع متنوع و جدید هایشیوه و  ناوری رشد 19

20 

 يانمشتر

 ورزش قهرمانی )تماشاگران، میزان گستردگی مخاطبان

 خوانندگان( و شنوندگان بینندگان،

64/0 90/11 41/0 

 31/0 10/10 56/0 مسابقا  قهرمانی و هابرنامه ت ویزیونی بینندگان تعداد 21

 27/0 33/9  52/0 اماکن ورزشی  در حاضر تماشاگران تعداد 22

ورزش  در ماوی حمایت متقاضی هایشرکت تنوع و تعداد 23

 قهرمانی

63/0 71/11 40/0 

 هایحمایت در  ایده – هزینه معقو  روابط برقراری 24

 از ورزش قهرمانی ماوی

63/0 59/11 39/0 
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 های مؤثر بر جذب حامیان ورزشی  های تحلیل عاملی مؤلفه. شاخص4جدول ادامة 

 گويه مؤلفه رديف
بار 

 عاملی
T- 

value 
2R 

25 

 هارسانه

 و مسابقا  رادیویی و ت ویزیونی پخش کیفیت و کمیت

 ورزش قهرمانی با مرتبط هایبرنامه

69/0 87/12 48/0 

 47/0 82/12 69/0 ورزش قهرمانی استان  اخبار رادیویی و ت ویزیونی پخش میزان 26

 51/0 47/13 72/0 هارسانه و صداوسیما های ورزشی باهیأ  رابطت مناسب 27

ورزش قهرمانی  رویدادهای و ها عاویت خبری پوشش 28

 هاسایتوب در استان

55/0 51/9 30/0 

ورزش قهرمانی  رویدادهای و ها عاویت خبری پوشش 29

 هاروزنامه و جراید استان در

72/0 19/13 52/0 

30 
رقبای 

 بالقوه

 و ا زایش زیادبودجت  دووتی با هایشرکت عدم حیور

 های خصوصیرقابت برای شرکت انهیزة

45/0 96/5 33/0 

 51/0 58/13 72/0 ورزش قهرمانی در کمین بازاریابی از ج وگیری توانایی 31

 53/0 88/13 73/0 بخشوذ  و تفریحی هایورزش سمت به مردم گرایش 32

33 

رقبای 

 غیرمستقیم

 سایر با مقایسه بی تر حمایت ورزشی در اثربخ ی

 تب یغی و ترویجی های عاویت

45/0 76/7 34/0 

 36/0 98/8 51/0 هارسانه در صنایع و هاشرکت برای تب یغا  هزینت ا زایش 34

 45/0 76/12 67/0 به شیوة سنتی تب یغا  هزینت ا زایش 35

 هاحوزه سایر به نسبت به حمایت از ورزش قهرمانی تمایل 36

 ...موسیقی و  مانند سینما،

65/0 12/12 42/0 

37 

عوامل 

 مديريتی

 66/0 67/16 82/0 های ورزشیحمایت و توسعت بازاریابی جامع نظام تدوین

حامیان و تالش برای  هایخواسته و نیاز به کا ی توجه 38

 آنها برآوردن

69/0 87/12 48/0 

 از ج وگیری و هاباشهاه و هاهیأ  در مدیریت ثبا  39

 مدیریتی نامناسب تغییرا 

69/0 81/12 48/0 

در  حامیان ماوی قراردادهای حقوقی نظام اجرای و تدوین 40

 ورزش قهرمانی

72/0 50/13 51/0 

 53/0 84/13 73/0 هاباشهاه و هاماوی هیئت نظام سازیشفاف 41

 خصوص در گذاریقیمت منطقی و مناسب هایرویه 42

 ماوی حمایت

54/0 41/9 30/0 

 52/0 23/13 72/0 هاها و باشهاههیأ  درآمدی منابع تنوع 43

 38/0 86/10 61/0 دووت به وابستهی کاهش و هاماوی باشهاه استقال  44
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 های مؤثر بر جذب حامیان ورزشی  های تحلیل عاملی مؤلفه. شاخص4جدول ادامة 

 گويه مؤلفه رديف
بار 

 عاملی
T- 

value 
2R 

45 

منابع 

 انسانی

 35/0 36/10 59/0 ورزشی اندرکاراندست و مدیران شخصی ارتباطا 

 50/0 64/13 70/0 خارجی زبدة ورزشکاران جذب 46

 36/0 07/11 60/0 تجاری هایتخص  و تفکرا  با خالق مدیران از استفاده 47

ورزش  در مجرب و متخص  مدیران از برخورداری 48

 قهرمانی

67/0 66/12 44/0 

های حامی طرح اجرای برای کارکنان مهار  و دانش 49

 ماوی

57/0 34/10 32/0 

50 

سیستم 

 بازاريابی

 58/0 29/15 76/0 ورزش قهرمانی در بازاریابی تخصصی هایآژانس وجود

نهادهای  برانهیزانندة و مناسب ارتباطی اصو  رعایت 51

 باوقوه و موجود حامیان با ورزش قهرمانی

63/0 02/11 39/0 

مزایای حمایت  از صنایع و هاشرکت ساختن آگاه 52

 ورزشی برای آنان 

54/0 26/9 29/0 

 تب یغاتی هایپیام و عالئم واضح و صحیح پخش به توجه 53

 حامیان

62/0 99/10 39/0 

مسابقا   ب یت مانند حامیان برای هام وق از استفاده 54

 ویژه هایجایهاه و

70/0 75/12 50/0 

55 

سیستم 

 اطالعاتی

بینندگان،  آمار خصوص در اطالعا  شفاف وجود

 و خوانندگان ورزش قهرمانی تماشاگران، شنوندگان

67/0 00/11 44/0 

56 
 با ارزیابی میزان اثربخ ی مرتبط اطالعا  وجود

 های ورزشیحمایت

57/0 20/9 32/0 

57 
 و باوقوه باوفعل، ماوی حامیان اطالعا  ثبت پایهاه وجود

 سابق

56/0 02/9 31/0 

 32/0 19/9 57/0  هاباشهاه ماوی تراز خصوص در شفاف اطالعا  وجود 58

59 
تولید يا 

عملیات 

 حمايتی

 سطوح مربیان در و ورزشکاران ها،تیم مو قیت

 اوم  یبین

56/0 03/9 31/0 

 30/0 74/9 54/0 جهانی و آسیایی اوم  ی،بین معتبر مسابقا  میزبانی 60

 35/0 85/10 59/0  مسابقا  بهینت رقابتی تعاد  و کیفیت جذابیت، 61

 41/0 87/11 64/0 هابازی تقویم دقیق اجرای و هاویگ اساسنامت به تعهد 62

63 

تحقیق و 

 توسعه

 ورزش در ماوی هایحمایت اثربخ ی خصوص در تحقیق

 قهرمانی

54/0 58/9 29/0 

 و مستمر )نیازسنجی تحقیقا  و ارزشیابی 64

  حامیان ورزشی از نظرسنجی(

73/0 19/14 53/0 

 هایحمایت بر تأکید با ورزشی بازاریابی هایپژوهش انجام 65

 ماوی

60/0 96/10 36/0 
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ت دوم مرتبتر، از روش تح یل عام ی تائیدی منظور دستیابی به ساختار عام ی دقیقدر ادامه و به

های پنهانی که با استفاده از متغیرهای بت دوم مدوی است که در آن عاملمرتاستفاده شد. مد  عام ی 

عبارتی متغیر تر و بهشوند، خود تحت تأثیر یک متغیر زیربناییگیری میپذیر )سؤاال ( اندازهم اهده

 منظور بررسی ارتباط سه مؤوفت تأییدشده(. بر این اساس به20گیرند )پنهان در یک سطح باالتر قرار می

( و نتای  ن ان داد که 1ت دوم اجرا شد )شکل مرتبت او  با متغیر حمایت ماوی، تح یل عام ی تائیدی مرتب

توان گفت که مد  ، بنابراین میاستهای برازش مد  نیز قابل قبو  مد  مذکور معنادار بوده و شاخ 

 عوامل مؤثر بر جذب حامیان ماوی در ورزش دارای برازش مط وب است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 . تحلیل عاملی تائیدی مرتبة دوم مدل تحقیق1شکل 

 

و سازة کلی  هامؤلفهمقادیر تی و ضرایب تعیین روابط بین  افزارنرمهمچنین با تحلیل خروجی کلی 

 آمده است.  5در جدول 

 های تحلیل عاملی تأيیدی مرتبة دوم . شاخص5جدول 

 ضريب تعیین مقدار تی بار عاملی نماد مؤلفه رديف

EX.G 44/0 محیط خارجی کالن 1  87/2  20/0  

EX.S 73/0 محیط خارجی خرد 2  48/4  54/0  

IN 76/0 محیط داخ ی 3  86/3  57/0  
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، استو سازة ک ی معنادار  هامؤوفهتوان گفت که روابط بین یم 5با توجه به مقادیر تی در جدو  

کنندگی یینتبشود که متغیرهای محیط داخ ی قدر  یمهمچنین با مقایست ضرایب تعیین مع وم 

 عنوان عوامل مربوط به جذب حامیان ورزشی دارند. بی تری به

 

 یریگجهینتبحث و 

در این تحقیق به شکل کیفی عوامل مؤثر بر جذب حامیان در ورزش قهرمانی استان خراسان شماوی 

شناسایی شد. روش کیفی به این دویل بود که هرچند تحقیقا  مخت فی در حوزة حمایت ورزشی وجود 

ع در زمینت این پدیده در ورزش استان نیاز به تح یل و بررسی موضو ترکاملو  جانبههمهدارد، برای درک 

عنوان عوامل مؤثر بر جذب حمایت ورزشی ایجاد شد کد مخت ف به 100محیطی آن بود. در این مرح ه 

تم  رعی نیز در سه تم اص ی قرار  15ی شد و بنددستهتم  رعی  15که با توجه به تفاو  عم کردی در 

ی، اطالعات یابی، سیستمبازار سیستمی، انسان ی، منابعماو یریتی، منابععوامل مدگر ت. محیط داخ ی شامل 

یان، م تربود. محیط خارجی خرد دربرگیرندة متغیرهای  و توسعه یتی و تحقیقحما یا عم  یا تووید

یاسی، سیرمستقیم بود و در نهایت محیط خارجی کالن شامل متغیرهای غ و رقبای باوقوه ها، رقبایرسانه

ی مخت ف هاسازمانو  هاشرکتدهد که مربوطه ن ان میمتغیرهای ی بودند.  ناوری و اجتماعی، اقتصاد

گیری برای ورود به عرصت حمایت از ورزش قهرمانی باید این سه دسته از متغیرها را تح یل یمتصمهنهام 

 و بررسی کنند. 

عنوان عوامل مؤثر بر جذب حامیان تح یل شده بهییشناسادر ادامه برای اعتباربخ ی به متغیرهای 

یدی مرتبت او  و دوم اجرا شد. مطابق نتای  و با توجه به مقادیر بارهای عام ی و ضرایب تعیین عام ی تأی

از سایر عوامل هستند،  ترمهمتوان گفت که عوامل داخ ی شرکت جهت ورود به عرصت حمایت ورزشی یم

کت وابسته توان گفت حمایت از ورزش در درجت او  به متغیرهای داخ ی یک شریمدر توضیح این ادعا 

است و شرکت یا سازمانی که مدیریت آن گرای ی به سمت ورزش نداشته باشد، استراتژی حمایت از 

بر اینکه تمایل مدیریت عنوان یک ابزار مناسب بازاریابی در نظر نخواهد گر ت، پس عالوهورزش را به

 قیت حمایت نیز سازمان یا شرکت جهت حمایت ورزشی مهم است، مدیریت آن سازمان باید جهت مو

ین منابع اعم از ماوی و غیرماوی و وجود سیستم بازاریابی تأماقداما  مناسب را انجام دهد. همچنین توانایی 

مناسب نیز برای حمایت از ورزش اهمیت  راوانی دارند که خود به همراهی و هماهنهی منابع انسانی 

حمایت ورزشی و آشنا با این استراتژی بازاریابی  جهت اجرای حمایت نیاز دارد. منابع انسانی متعهد به امر
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 و توسعه یقتحقو  مؤثر یا عم ، اطالعا  یستمسی از مندبهرهنیز برای مو ق بودن این پدیده نیازمند 

ی بازاریابی برکسی پوشیده هابرنامهیژه منابع انسانی در مو قیت وبهمناسب است. اهمیت عوامل داخ ی 

« بازاریابی داخ ی»برای اطمینان از تحقق اهداف بازاریابی از  هاسازمانکه امروزه مدیریت طورینیست، به

های بیرون سازمان و های درون سازمان به اندازة  عاویتکند. بازاریابی داخ ی یعنی  عاویتاستفاده می

در خصوص نحوة تعامل با  اندرکاراندستراین آموزش کارکنان و (. بناب1حتی بی تر از آن اهمیت دارد )

 متخص  مدیران از ی حمایتی و برخورداریهاطرح اجرای برای کارکنان مهار  و ، دانشذینفعان مخت ف

ید تأکتواند حمایت ورزشی را تیمین کند. در تحقیقا  مخت فی بر اهمیت عوامل انسانی مجرب می و

 حمایت ماوی از ویگ برتر یاثربخ ن ان داد که عوامل منابع انسانی برای  (1393شده است.  الحی )

( نیز ن ان داد که عوامل انسانی و مدیریتی از 1393(. ع یپور )21از اووویت برخوردار است )  وتبا  ایران

 (.22عوامل مؤثر بر جذب سرمایه در ورزش استان  ارس هستند )

عنوان عوامل مؤثر بر ط خارجی خرد اهمیت بی تری بهپس از متغیرهای داخ ی، متغیرهای محی

عبارتی برای ورود به عرصت حمایت از ورزش قهرمانی به هر میزان جذب حامیان ورزشی داشتند، به

برای حمایت نیز بی تر خواهد شد. م تریان در ورزش  هاشرکتم تریان ورزش زیادتر باشند، تمایل 

ها هستند و بدیهی است که شمار و حتی بینندگان ورزش از رسانهقهرمانی همت تماشاگران و هواداران 

. این یا ته با نتای  یکی از آخرین استی حامی هاشرکتعنوان یک عامل انهیزاننده برای زیاد آنها به

 کنندگانمصرف( در مقایست نهرش 2018) 1تحقیقا  این حوزه همسو است. چیونگ، پی یان و ونگ

کنند هرچند تفاو  معناداری بین حمایت ورزشی و نسبت به حمایت ورزشی و تب یغا  ورزشی بیان می

تواند به نهرش اند که میتب یغا  ورزشی وجود نداشت و هر دو از دیدگاه م تریان استراتژی مط وبی

داشته باشد. بر این دنبا  کننده منجر شود و قصد خرید را بهیغتب ی حامی و یا هاشرکتمثبت نسبت به 

(. در واقع باید اشاره کرد 23کنند ) ترمو قهای ترویجی خود را بی تر یاستراتژتوانند یماساس بازاریابان 

های مخت ف اقتصادی برای ورود به عرصت حمایت از ورزش و بنهاه هاشرکتهای یزهانهین ترمهمیکی از 

های ورزشی است و این استراتژی از دیدگاه یطمحدر  عنوان هوادار و تماشاگرحیور پرشمار ا راد به

گردد. بنابراین شاید بتوان گفت وجود م تریان و دیدگاه مثبت آنان یمم تریان امری مط وب ت قی 

گیری در خصوص حمایت ورزشی است. در این یمتصمی حامی متغیری مهم برای هاشرکتنسبت به 

                                                           
1. Cheong, Pyun, & Leng 
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ها و حامیان ا زایش یمتهرچه سطح روابط هواداران،  اندداده ان ( نیز ن2017و همکاران ) 1زمینه پارگاناس

(، یعنی م تریان 24تغییر شرکت نزد م تریان منجر شود ) شدهادراکتواند به ا زایش هزینت یابد، می

که هزینه تغییر شرکت را باال ادراک کنند، تمایل اندکی به تغییر آن خواهند داشت و ارتباط خود زمانی

( نیز حمایت ورزشی 1395کت حامی تداوم خواهند بخ ید. یا در تحقیق م ک اخالق و همکاران )را با شر

و همکاران  2(. اما در تحقیق دیهری زاهاریا25یرگذار بود )تأثبر دوبستهی به برند و و اداری م تریان 

، اندکردهید تأک( بیان کردند، با اینکه بی تر مطاوعا  بر اثر مثبت حمایت ورزشی بر قصد خرید 2016)

دهد باید نتای  ن ان داد حمایت ورزشی اثر معناداری بر خرید واقعی نداشته است که این نتیجه ن ان می

به سایر متغیرهای درگیر نظیر آگاهی و تناسب حامی با م تری برای درک اثربخ ی حمایت ورزشی 

 (. 26توجه کرد )

ی مخصوصاً ت ویزیونی ارسانه. پوشش استی ارسانهمتغیر بعدی محیط خارجی خرد عوامل 

تواند ی ورزشی و اهمیت دادن به ورزش میهاسازمانها با رویدادهای ورزشی، تعامل خوب رسانه

ی تجاری با هاشرکتعبارتی آمده ت ویق کند. بهوجودبهی تجاری را برای استفاده از  رصت هاشرکت

آورند. برای یم وجودبهی ت ویزیونی را هابرنامهو حمایت از ورزش قهرمانی امکان حیور در صدر اخبار 

توان به زنجیرة ارزش ورزش که یمها در آن درک متغیرهای محیط خارجی خرد و اهمیت نقش رسانه

( مطرح شده است، اشاره کرد این محققان چهار عنصر ورزشکاران، 2013) 3توسط دیویس و هی بر 

عبارتی وجود کنند. بهعنوان عناصر این زنجیره معر ی میها و بازاریابان ورزشی را بههواداران، رسانه

دهد، خود بر جذب تماشاگران های ورزش را ا زایش میورزشکاران با مهار  باال در عرصت ورزش جذابیت

شوند ها برای پوشش خبری آن وارد میکه تماشاگران به ورزش اهمیت دادند، رسانهیرگذار است. زمانیتأث

توانند برای کسب درآمد بهره ببرند که عرصت کسب یمآمده وجودبهو بازاریابان ورزشی از این  رصت 

تواند رزشی می(. همچنین وجود رقابت در عرصت حمایت و27درآمد از حمایت ماوی یکی از آنهاست )

توان گفت وجود یمی مخت ف جهت حامی بودن در ورزش  راهم سازد، یعنی هاشرکتانهیزة الزم را برای 

تواند برای ورود به این را می هاشرکتی حامی  ع ی سایر هاشرکتمنا ع و مزایای حمایت از ورزش برای 

 یعنوان عام در اقتصاد ک ورها را بهی ابتوجود ساختار رقنیز ( 2004کو )که گونههمانعرصه مجاب کند. 

                                                           
1. Parganas 

2. Zaharia 

3. Davis & Hilbert   
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(. اوبته شایان ذکر است منظور از رقابت، حاکم 10یت ورزشی معر ی کرده بود )حما تمحرک برای توسع

که  یای رقابتی ناساومی یدرصورتی مخت ف اقتصادی جامعه است و هابخشبودن  یای رقابتی ساوم بر 

جهت ورود به حمایت ورزشی و اثربخ ی این نوع استراتژی  هاکتشرتوان بر تمایل ینموجود داشته باشد 

ی اطالعاتی هارانتیاد و همچنین ز تبا بودج یدووت یهاحیور شرکتعبارتی ید کرد. بهتأکبازاریابی 

ی خصوصی را کاهش دهد. همچنین نبود قوانین شفاف و نظام کارآمد هاشرکتتواند انهیزة سایر می

رو یدی آنان را  راهم آورد. ازاینناامتواند موجبا  دوزدگی و حامیان ورزشی میحقوقی برای حمایت از 

های ورزشی ج وگیری کنند تا تنها یطمحی ورزشی بتوانند از وقوع بازاریابی کمین در هاسازمانباید 

بی توان گفت وقوع بازاریایمی حامی واقعی و مجاز از اثرا  مثبت حمایت ورزشی منتفع شوند. هاشرکت

یا ته چاو ی بر سر راه حامیان ورزشی بوده و توسعهکمین در عرصت ورزش همواره حتی در ک ورهای 

( اشاره کرد که با بررسی قوانین 2018) 1توان به نتای  تحقیق گی، تامپسون و بتییماست. در این زمینه 

جام حمایت ورزشی با یک ن ان دادند، از نظر مدیران این رویداد ان 2011های جام جهانی راگبی یباز

رغم یع رو بود و آنان باید توانایی جذب حامیان و حفاظت از قراردادهای حمایتی را چاوش اساسی روبه

ی هاشبکهکردند. همچنین ظهور و گسترش یمروند ا زای ی اقداما  بازاریابی کمین در خود ایجاد 

اطالع باشند، بنابراین یبکه حتی از آن طوریتواند کاربران را درگیر بازاریابی کمین کند، بهاجتماعی می

ی اجتماعی بی تر بررسی هاشبکهنیاز است در تحقیقا  آیندة بازاریابی کمین و حمایت ورزشی از طریق 

 (. 28شود )

بر جذب حامیان ورزشی قرار داشتند، عنوان آخرین عوامل مؤثر به کالن یخارج یطمحمتغیرهای 

ی تجاری جهت ورود به عرصت هاشرکتتر بودن این متغیرها اشاره کرد و یتاهمکمتوان بر ینماوبته 

های یتمعا حمایت از ورزش باید به این متغیرها توجه کنند، مثالً عوامل اقتصادی مخت ف مانند وجود 

ی مخت ف را به این عرصه جذب کند. همچنین هاشرکتند تواماویاتی قانونی برای حامیان ورزشی می

را جهت حمایت  هاشرکتتواند تمایل یمعوامل سیاسی نظیر حمایت دووتمردان و سیاستمداران از ورزش 

اند، اگر شهروندان از ورزش ا زایش دهد، عوامل اجتماعی مخت ف نیز برای حمایت از ورزش قهرمانی مهم

ها پیهیری کنند، بدیهی ادی به ورزش قهرمانی قائل باشند و اخبار آن را از رسانهو ا راد مخت ف اهمیت زی

ی با حمایت از ورزش نوعبهی تجاری تمایل بی تری برای حمایت خواهند داشت و هاشرکتاست که 

                                                           
1. Gee, Thompson, & Batty 
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ی هاشرکتسعی در ایجاد تصویری مط وب از خود نزد مردم خواهند کرد. همچنین حمایت از ورزش، 

عنوان نهادهایی که با اهداف اجتماعی جامعه سازگار بوده و از پدیدة مثبت ورزش حمایت هتجاری را ب

یری نهرش و نیا  ر تاری مثبت در مردم نسبت گشکلتواند موجب دهد که این امر میکنند، ن ان میمی

ر ی تجاری دهاشرکتنیز ( 2017اسالتن و همکاران )که در تحقیق گونههمانبه آن شرکت شود. 

(، یا در 16بودند ) نسبت به جامعه پذیرییتدنبا  ن ان دادن مسئووو دوستانه به یخارج هاییزهانه

برای ورود به  هاشرکتهای یزهانه( نیز تمایل به حمایت از جامعه یکی از 2018) 1تحقیق کیفی هاک

ذب حامیان ورزشی (. عامل  ناوری یکی دیهر از عوامل خارجی کالن مؤثر بر ج29حمایت ورزشی بود )

ی ت ویزیونی و حتی اینترنتی بی تر باشد، حامیان هاشبکهدهد که هرچه میزان دسترسی به بود و ن ان می

تواند بر میزان تمایل آنها بهتر از قبل مو ق به نمایش خود در عرصت ورزش خواهند شد که این امر می

از جم ه عدم دسترسی عمدة مردم به یفزاید در مقابل کیفیت پایین  ناوری بجهت حمایت ورزشی 

 هاشرکتتواند حمایت از ورزش را برای ی مخت ف ورزشی و غیره میهاشبکهت ویزیون، نبود اینترنت، نبود 

با ن ان دادند، ( 2014و همکاران ) آبزاکه اشاره شد، گونههمانکند. در این زمینه  گرج وهکاری بیهوده 

از ورزش  یماو یتحما توانیمهای جدید مانند توییتر ی ناوری مبتنی بر اجتماع یهااز رسانه یریگبهره

 (. 21کرد ) تراثربخشعبارتی به  عا  کرد یرا در سطح جهان

ای برای ایجاد ارتباط یزانندهانهحمایت ورزشی در طو  سه دهت گذشته به یک ابزار ارتباطا  جهانی، 

ه است و هنوز هم مکانیسم عم کرد آن در ورزش در تبدیل شد کنندگانمصرفیزکنندة تجارب متماو 

حا  دگرگونی است. این تکامل و دگرگونی موضوعا  بدیع پژوه ی را نیز پیش روی پژوه هران قرار 

(. اعتقاد عمومی بر این است که حمایت ورزشی استراتژی بازاریابی اثربخ ی برای 30داده است )

توانند با حمایت از ورزش یمی اقتصادی بزرگ و کوچک هاسازمانو  هاشرکتی مخت ف است و هاشرکت

یا ته حمایت ورزشی توسعهی کمتر هااستانیژه وبهشهر  و وجهت بهتری پیدا کنند. اما در ک ور ما 

یری از این گبهرهی اساسی در زمینت هاضعفقرار نهر ته است و  توجه موردکه باید و شاید  طورآن

ی حامی هاشرکتمهم دیهر با ارزیابی میزان اثربخ ی این نوع استراتژی برای  استراتژی وجود دارد. نکتت

ی مخت ف قانونی، حقوقی،  ناوری هاضعفرو با توجه به مرتبط است و حتی در مقایسه با ک ورهای پیش

                                                           
1. Hack 
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و حتی مدیریتی که پیش روی حمایت ورزشی در ک ور ما وجود دارد تعیین اثربخ ی این استراتژی 

 پژوه هران حوزة ع وم ورزشی و مسئوالن قرار گیرد.  توجه مورداست؛ موضوعی که باید  ترسخت مراتببه

توان گفت مناسب نبودن یمتوان از دیدگاه دیهری نیز تح یل کرد، برای مثا  یمنتای  این تحقیق را 

یژه استان خراسان شماوی اغ ب به وجود م کال  وبه هااستانوضعیت حمایت از ورزش قهرمانی در ورزش 

گردد، چاوش بعدی بر سر راه حمایت ورزشی عدم درک صحیح از محیط یبرم هاشرکتمخت ف داخ ی 

خارجی خرد یا همان محیط رقابتی پیرامون حمایت ورزشی است. بدیهی است که حمایت ورزشی نیز 

رو الزم ست که باید مورد توجه قرار گیرد، ازایندیهری دارای محیطی ا وکارکسبهمانند هر صنعت و 

یرمستقیم آن شناسایی و ارزیابی شود و اطالعا  مفیدی غ یباوقوه و رقبا یها، رقبارسانه یان،م تراست 

توان بر مو قیت اقداما  حمایتی امیدوار بود. یمتنها در این صور   چراکهاز آنها وجود داشته باشد، 

 یطمحعنوان ح قت بیرونی عوامل مؤثر بر حمایت ورزشی در نظر گر ت، به ن راآتوان یمچاوش آخر که 

دهد برای مو قیت که ن ان می بود یو  ناور یاجتماع ی،اقتصاد یاسی،س یرهایکالن شامل متغ یخارج

حمایت ورزشی باید در سطح کالن جامعه نیز تغییراتی رخ دهد و شاید بتوان گفت در این گروه از عوامل 

 ای داشته باشند. کنندهیینتعرهای سیاسی نقش متغی

شود، اوبته باید اشاره کرد با یمهایی در سه بخش برای اجرا ارائه ی نهادپدر پایان با توجه به نتای ، 

توان یمتوجه به گسترة عوامل مؤثر بر جذب حامیان ورزشی در ورزش قهرمانی استان خراسان شماوی 

در اینجا  شدهارائهها ی نهادپنفعان مخت ف حمایت ورزشی ارائه کرد. اما یهایی اجرایی برای ذی نهادپ

 ی ورزشی است.هاباشهاهها و ی ورزشی، هیأ هاسازمانبرای اجرا توسط 

 محیط داخلی 

 ی توسط ادارة کل ورزش استان ورزش قهرمانیان قراردادهای حام ینظام حقوقابالغ و  تدوین

 قوانین م ی؛ با توجه به اسناد باالدستی و

  یت ورزشی؛ در خصوص حما گذارییمتقهای شفاف در خصوص نامهیینآتصویب 

 روابط خاص؛  از دور به هاباشهاهها و هیأ  رأسکرده در یلتحصو  خالق یراناز مد استفاده 

 یری از گبهرهیابی یا بازار یتخصص یهاآژانسی ورزشی به هاسازمانی امور بازاریابی سپاربرون

 عنوان م اوران امر؛ادان متخص  دان هاهی بهاست

  ها و شرکتهای اقتصادی، بنهاهدن کر ها و سمینارهای مخت ف برای آگاهیشهمابرگزاری

 ی؛ورزش یتحما یایاز مزا یعصنا
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  تماشاگران، شنوندگان و خوانندگان  ینندگان،در خصوص آمار بایجاد نظام اطالعاتی دقیق

 ی استان؛ ورزش قهرمان

   ی؛در ورزش قهرمان یماو هاییتحما یدر خصوص اثربخ انجام تحقیقا 

 ورزشی و مدیران  هاییأ از جم ه ه یورزش یرانسا و مدؤمناسب به ر یهاآموزش تارائ

 .هاباشهاه

 محیط خارجی خرد

  ؛ هاو رسانه یماصداوستالش برای برقراری روابط حسنه با 

  یری نیروهای متخص  کارگبهو  هاباشهاهو  هایأ هی ورزشی، هاسازمانتوسعت روابط عمومی

 در آنها؛ 

  ی رانت در حوزة تب یغا  ورزشی و حمایت ورزشی؛هاشبکهیری گشکلج وگیری از 

  در ی رساناطالعیری از استادان خوشنام در راستای گبهرهبرگزاری سمینارهای تخصصی با

 ی؛سنت یوةبه ش یغا تب  ینههزباال بودن  خصوص

 محیط خارجی کالن 

  گذار در ورزش؛ یهسرما یخارج یهاحیور شرکت هایی جهت امکاننامهیینآتدوین قوانین و 

  ی مخت ف نظیر ادارة ماویا  برای ارائت تخفیفا  و هاحوزهی باالدستی و هاسازمانرایزنی با

 های ماویاتی به حامیان ورزشی؛ یتمعا 

 ی ورزشی از طریق ارائت عیویت هادستهاهستان با تالش برای همراه کردن مقاما  ارشد ا

 ا تخاری در ج سا  به آنها؛

 ی؛ورزش یتحماورزش و نسبت به آنان  مثبت ارتباط و تعامل با مراجع مذهبی و ج ب نظر  

 .برگزاری رویدادهای  رهنهی در راستای معر ی هرچه بی تر حامیان به جامعه 

ذب حامیان ورزشی را در استان خراسان شماوی شناسایی کیفی عوامل مؤثر بر ج طوربهاین تحقیق 

 شود:یمو به شکل کمی آنها را تأیید کرد، پی نهاد 

  گیری چندمعیاره عوامل مؤثر یمتصمهای ی کمی مانند شیوههاروشبا استفاده از سایر

 بندی قرار گیرد؛ یتاوووشده مورد ییشناسا

  شده و مطاوعه و بررسی اسناد باالدستی موجود راهبردهای ییشناساداشتن عوامل  در نظربا

 توسعه حمایت ورزشی در استان مطاوعه شود. 
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Abstract  
Today sport sponsorship is an effective marketing tool for businesses, which 
is considered as a revenue-generating method for the sport industry. The aim 
of the current study was to identify those factors affecting the attraction of 
sponsors in championship sport in north Khorasan province. The method was 
exploratory mixed. In the first phase, 30 sport experts in the province 
underwent deep interviews by purposive and snowball method. Qualitative 
data theme was analyzed and 100 different codes were generated in 15 sub-
themes and 3 main themes. For the quantitative phase, a questionnaire with 
100 items was designed and validated by 7 sport experts in the province. In 
the quantitative phase, the statistical population consisted of all members of 
sporting boards, clubs, sponsor companies, athletes and professional coaches, 
sport management professors and heads of Sport and Youth offices of cities 
(N=143) who were selected as the sample by census sampling method. First 
order and second order of confirmatory factor analysis of data obtained from 
the questionnaire showed that the fit indices of the model of the factors 
affecting the attraction of sponsors had a high potential, and 65 items out of 
100 primary items were confirmed according to the results. Three factors 
affecting the attraction of sport sponsors were prioritized as follows: internal 
factors (management, financial resources, human resources, marketing 
system, information system, supportive production or operation and research 
and development), micro external factors (customers, media, potential 
competitors and indirect competitors) and macro external factors (political, 
economic, social and technological).  
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