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چکیده
پژوهش حاضر با هدف مدلسازی جذب حامیان مالی در ورزش قهرمانی هندبال کشور انجام گرفت .تحقیق از نوع توصیفی-
پیمایشی است .جامعة آماری پژوهش شامل صاحبنظران (کارشناسان فدراسیون هندبال ،رؤسای هیأتهای هندبال و
ورزشکاران باسابقة هندبال) ،متخصصان بازاریابی ورزشی ،مدیران لیگهای برتر هندبال آقایان و بانوان و مدیران و
کارشناسان فروش و بازاریابی شرکتهای حامی مالی موجود لیگ و مسابقات هندبال در سطح کشور به تعداد  602نفر
بود و براساس تعداد گویهها ،بهعنوان نمونه انتخاب شدند .ابزار تحقیق ،پرسشنامة محققساخته بود که روایی آنها با استفاده
ا ز نظر متخصصان و پایایی آن نیز از طریق ضریب آلفای کرونباخ ( )α=0/62تأیید شد .برای چگونگی توزیع دادهها از
آزمون کولموگروف-اسمیرنوف( )K-Sاستفاده شد .یافتههای تحقیق حکایت از آن دارد که  5عامل اقتصادی ،اجتماعی-
فرهنگی ،محیطی ،رسانهها و ارتباطات و مدیریتی-ساختاری بهترتیب شاخص جذب حامیان مالی در ورزش قهرمانی
هندبال را بهصورت معنادار و مثبت پیشبینی کردند ،بدینترتیب و با توجه به ضرایب بهدستآمده مدل نهایی پژوهش
تأیید شد .همچنین نتایج نشان داد که مدل پیشنهادی ،از نکویی برازش برخوردار است و موجب جذب حامیان مالی
میشود .بر این اساس مدیریت فدراسیون هندبال کشور لازم است که به این  5مؤلفه توجه ویژه کرده و زیرساختهای
لازم در این فدراسیون را بهویژه با توجه به شرایط و نظام اقتصادی کشور فراهم سازد و در پی ایجاد فضای رقابتی بر آن
باشد.

واژههای کلیدی
جذب ،حامی مالی ،ورزش قهرمانی ،هندبال.
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مقدمه
سیر تحول ورزش در زندگی ،با بازی کردن که لازمة رشد و تکامل کودک است ،شروع میشود و سپس
به ورزشی که رقابت در آن مطرح است ،میپیوندد .این رقابت ابتدا بهصورت غیررسمی است و در تکامل
خود به ورزش رقابتی سازمانیافته که همان ورزش قهرمانی و حرفهای است ،منتهی میشود ( .)31در
حال حاضر ورزش و تفریحات سالم در کشورهای توسعهیافته بهعنوان صنعت اثرگذار در رشد اقتصاد ملی
مورد توجه است .این صنعت با در اختیار داشتن عامل محرکی همچون مسابقات بزرگ ورزشی ،امکان
بهرهگیری از فرصتهای تبلیغاتی و رسانهها را فراهم ساخته و سبب ایجاد بستر لازم برای تعامل ما بین
صنعت ،تجارت و ورزش شده است ( .)2از آنجا که بازاریابی در جهان گسترش پیدا کرده ،وجود آن در
ورزش نیز احساس شده است .تحولات سریع و گسترده در تمامی ابعاد ورزشی ،استفاده از شیوهها و متون
بازاریابی را در ورزش مورد توجه قرار داده و موجب شده تلاشهای بیشتری در زمینة بازاریابی ورزشی
مورد نیاز باشد .بازاریابی ورزشی مقولهای منحصربهفرد است ،زیرا مشتریان آن مثل سایر فراوردهها نیستند
و محصولات و خدمات آن میتوانند شامل استفاده از وجهه ،آرم ،فضای سازمان ،رویدادهای ورزشی،
تابلوهای اعلانات و عناوین باشند (.)60
حمایت مالی از ابزارهای برقراری ارتباط در بازاریابی است .موضوع حامیان مالی تأثیرات بسزایی در
توسعة اقتصادی صنعت ورزش بههمراه دارد و همیشه مورد توجه متخصصان بوده است .اهمیت موضوع
حمایت از رویدادهای ورزشی ازآنروست که از یک سو بخش مهمی از منابع مالی مورد نیاز باشگاهها و
تیمهای ورزشی توسط حامیان تأمین میشود و از سوی دیگر ،حامی در مقابل حمایت از تیمها و
باشگاههای ورزشی انتظار دارد که به منافعی دست یابد ( .)32شرکتها برای حمایت مالی از ورزش یا هر
بخش دیگری دلایل و اهداف خاصی را دنبال میکنند که اگر مدیران ورزشی آگاهی کافی از این امر داشته
باشند و زمینه را برای رسیدن خود به آنها مهیا کنند ،بخش ورزشی با حمایت این شرکتها رشد
بهخصوصی خواهد داشت (.)63
اصولاً حامیان مالی درصددند تا با ایجاد ارتباط میان وجهة رویدادهای ورزشی با وجهه و خدمات خود
به کسب درآمد بیشتر برای خود بپردازند .در این زمینه طبیعی است که شرکتهای حامی مالی بهدنبال
بخشهایی باشند که دارای اعتبار و وجهة مناسبتری در میان عموم مردم هستند ( .)32هرچه سازگاری
بین حامی و رویداد حمایتشده بیشتر باشد ،اثربخشی حمایت بیشتر خواهد بود .حامیان دریافتهاند که
حمایت نقش راهبردی برای آنها دارد ،زیرا منبعی است که مزایای رقابتی پایدار ایجاد میکند و شکلی از
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بازاریابی است که با سریعترین رشد همراه است .پژوهشها نشان دادهاند که در صنعت ورزش ،حتی اگر
حمایت از ورزش بهعنوان ابزار تبلیغاتی برای یک شرکت هزینة زیادی را بههمراه داشته باشد ،در مقایسه
با هزینة تبلیغات مستقیم تلویزیونی از اثربخشی بیشتری برخوردار است (.)33
رشتههای ورزشی توپی بسیاری در زمینة قهرمانی وجود دارد ،ولی در این میان رشتة هندبال به مقدار
زیادی دربرگیرندة تمام خصوصیات رشتههای توپی دیگر است .بهگونهای که هندبال مادر ورزشهای توپی
و از پرطرفدارترین ورزشها در بسیاری از کشورهای اروپایی است ( .)4در چند دهة گذشته رقابت بین
کشورها برای بردن مدالها در مسابقات بینالمللی شدت بالایی گرفته و این امر منجر شده است که
دولتها و سازمانهای ورزشی کشورها در سراسر جهان میزان بودجة اختصاصی به ورزش قهرمانی را
افزایش دهند ( .)8بر این اساس وجود حامیان مالی موجب تأمین نیازهای مادی یک رشتة ورزشی و
ورزشکاران آن میشود و انگیزههای ورزشکاران را دوچندان میکند .به همین سبب مسابقات مهیجتری را
به نمایش میگذارند که این مسابقات موجب جذب تماشاگران بیشتر و در پی آن معرفی کالا و خدمات
در طول مسابقات به بینندگان خواهد شد (.)36
برخی محققان موضوع حمایت مالی ،اهداف و موانع جذب حامیان را از زوایا و دیدگاههای مختلف در
سازمانها و رشتههای ورزشی گوناگون بررسی کردهاند که در ادامه به آنها اشاره شده است .هیون و وایث
هیل )6033( 3در مورد سرمایهگذاری حامیان بیان میکنند اگر اطمینان کافی در سرمایهگذاری حامیان
وجود نداشته باشد ،حمایتهای مالی با مشکل مواجه خواهد شد ( .)33سید باقری و شریفیان ()3162
بیان کردند که تدوین قوانین و آییننامهها برای حامیان مالی ورزش قهرمانی بهمنظور رفع موانع حضور
حامیان در ورزش قهرمانی اهمیت زیادی دارد ( .)6باچلدا 6و همکاران ( )6032به این نتیجه رسیدند که
تصویر حامی یک واسطة مؤثر در درگیر شدن در ورزش و قصد خرید است و آگاهی حامیان بهعنوان
سرکوبگر عمل میکند ( .)3گلعلیپور و همکاران ( )3164نیز نشان دادند عوامل جذابیت بازی ،امکانات و
تسهیلات ،اولویتهای تماشاگران و همچنین قیمت بلیت بر حضور تماشاگران در ورزشگاهها تأثیر مثبت
دارند ( .)8سلیمی و همکاران ( )3166معتقدند که پوشش رسانهای مطلوب و در عین حال گستردة
رقابتهای ورزشی در سطح قهرمانی موجب آگاهی و شناخت بسیار وسیع مشتریان از محصولات و خدمات
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شرکتهای حامی خواهد شد ( .)63کرامپتون )6034( 3بیان میکند که برنامهریزی و بهرهگیری از
تکنیکهای بازاریابی سبب کاهش تردید در خصوص سرمایهگذاری در تأسیسات بزرگ ورزشی میشود
( .)4کشاورز و همکاران ( )3164در پژوهشی دریافتند که توسعه و گسترش ورزش ژیمناستیک مستلزم
داشتن برنامة راهبردی است و نگرش برنامهمحور بودن بهمنظور رویارویی با وضعیت چالشی و رقابتی
آینده امری ضروری است (.)34
توسعة ورزش قهرمانی در بسیاری از کشورها بیانگر آن است که بودجة ورزش قهرمانی میتواند به
افزایش کسب مدال در بازیهای المپیک منجر شود و از آنجا که تغییر و تحولات محیطی و وجود مشکلات
مالی در حال حاضر شتاب زیادی به خود گرفته ،برنامهها و تصمیمات سازمانهای ورزشی را پیچیده کرده
است .در این زمینه جذب حامیان مالی برای ورزش در بعد قهرمانی و حرفهای بهعنوان یکی از فعالیتهای
بازاریابی ورزشی از اهمیت بسزایی برخوردار است و با نگاهی دقیق به مفهوم حمایت مالی میتوان به
ضرورت استفاده از آن پی برد .در حال حاضر مسئلة حامی مالی در فدراسیون و تیمهای ورزشی هندبال
در کشور ما از دغدغههای مهم و اساسی مدیران ورزشی است و با توجه به شرایط حاکم بر ورزش کشور،
معلوم میشود که شرکتها و کارخانههای مشهور و پرسرمایه از سرمایهگذاری در ورزش هندبال خودداری
میکنند .چنانچه چرخة سرمایه ،حامیان و ورزش در تعامل مثبت و اصولی در کنار یکدیگر قرار گیرند،
سبب رشد و گسترش یکدیگر و در نتیجه رشد ورزش قهرمانی هندبال کشور و عوامل تولید میشود که
در پی آن اشتغالزایی نیز افزایش مییابد .مسئلة اصلی پژوهش حاضر این است که با توجه به اهمیت و
ارزش این رشتة ورزشی و اینکه هدف از ورزش قهرمانی ،کسب مدال و سکوی قهرمانی بهمنظور اهداف
مختلف است و این امر از طریق ورزشهای توپی پایه از جمله هندبال بیشتر قابل تحقق است ،ولی
متأسفانه کشورمان در این رشتة ورزشی سالها نتوانسته ،آنطور که باید و شاید بهطور پیوسته افتخاری
از حیث کسب مقام قهرمانی یا مدالی از حضور در مسابقات بینالمللی نظیر جهانی و المپیک برای میهن
عزیزمان کسب کند ،ازاینرو انجام پژوهشهای کاربردی میتواند به ارائة مدلی عملیاتی و قابل اجرا منتهی
شود .از آنجا که ادامة حیات تیمهای معتبر ورزش هندبال در اوضاع کنونی بدون پشتوانة مالی و اقتصادی
امکانپذیر نیست ،در این پژوهش محقق قصد دارد با ارائة مدل بازاریابی به جذب حامیان مالی برای بعد
قهرمانی این رشتة ورزشی در کشور بپردازد و ضمن تحلیل اطلاعات حاصله ،مدل پیشنهادی خود را
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بهمنظور ارتقای سطح کیفی و کمی ورزش قهرمانی هندبال کشور ارائه دهد ،زیرا ورزش هندبال نیز مانند
هر طرح ملی دیگر بهمنظور رسیدن به اهداف برنامهریزیشدة خود به حضور حامیان و منابع مالی نیاز
دارند.
روششناسی پژوهش
این پژوهش در دو بخش کیفی و کمی انجام گرفت که در بخش کیفی پس از مطالعات کتابخانهای و
بررسی نظرهای استادان به تدوین ابزار پرداخته شد و در بخش کمی با استفاده از اطلاعات گردآوریشده
توسط پرسشنامه ،از نرمافزارهای اس پی اس اس 3و مدلسازی استفاده شد .پژوهش حاضر به لحاظ استفاده
کاربردی و از نوع پژوهشهای توصیفی_ پیمایشی است .هدف اصلی پژوهش ،مدلسازی جذب حامیان
مالی در ورزش قهرمانی کشور است .جامعة آماری این پژوهش به دو گروه تقسیم شدند که صاحبنظران
شامل کارشناسان فدراسیون ،رؤسای هیأتهای هندبال ،ورزشکاران سابقهدار ،متخصصان بازاریابی و
مدیران لیگ برتر هندبال آقایان و بانوان و مدیران و کارشناسان فروش و بازاریابی شرکتهای حامی مالی
موجود لیگ و مسابقات هندبال در سطح کشورند و تعداد آنها  602نفر بود که بهصورت تمامشمار بهعنوان
نمونه انتخاب شدند .همچنین برای جمعآوری دادهها ،پرسشنامة محققساختهای براساس پیشینة پژوهش
طراحی شد که به بررسی پنج متغیر اصلی میپردازد و هریک از آنها از دیدگاه چهار گروه صاحبنظران
(کارشناسان فدراسیون ،رؤسای هیأتهای هندبال و ورزشکاران بانوان بزرگسال تیم سپاهان) ،متخصصان
بازاریابی ورزشی ،مدیران لیگ برتر هندبال و حامیان مالی بالقوه و موجود بررسی شدهاند .برای تعیین
روایی محتوایی ،پرسشنامه به  8نفر از استادان مدیریت ورزشی و متخصصان داده شد تا نظرهای اصلاحی
را براساس اهداف پژوهش مطرح کنند .این کار انجام و اصلاحات لازم صورت گرفت و پرسشنامه آمادة
استفاده ش د و روایی صوری پرسشنامه نیز تأیید شد .همچنین برای تعیین روایی سازه ،از تحلیل عاملی
تأییدی (مدلهای اندازهگیری) بهمنظور اعتبارسنجی شاخصهای تعیینشده برای اندازهگیری متغیرهای
مکنون موجود در مدل مفهومی استفاده شد .پایایی پرسشنامه نیز پس از توزیع و گردآوری  10پرسشنامه
بین جامعة آماری از طریق ضریب آلفای کرونباخ ( )α=0/62سنجش شد .شایان ذکر است که دادهها با
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استفاده از آزمون تحلیل عاملی تأییدی و مدلسازی معادلات ساختاری و با استفاده از نرمافزار لیزرل

3

تجزیهوتحلیل شدند.
یافتهها
پس از استخراج عوامل در قالب پرسشنامهای محققساخته از افراد پژوهش درخواست شد این عوامل را
براساس مقیاس پنجارزشی لیکرت (خیلی کم ،کم ،متوسط ،زیاد و خیلی زیاد) ارزشگذاری کنند .توزیع
فراوانی و درصد پاسخگویان به پرسشنامه براساس ویژگیهای جمعیتشناختی به شرح جدول  3است.
جدول  .0توزيع فراوانی آزمودنیها
شاخص آماری

سن

سابقة کار

فراوانی

درصد

کمتر از 65

6

3

62-15

14

32/5

12-45

88

18/6

42-55

54

62/6

 52به بالا

18

38/4

زیر  5سال

31

2/1

 2تا  30سال

16

35/5

 33تا  35سال

48

61/1

 32تا  60سال

44

63/4

 63سال به بالا

25

11/5

جمع فراوانی

602

602

همانطورکه عنوان شد ،روایی سازة پرسشنامه با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی بررسی شد .بهمنظور
بررسی نکویی برازش مدل نظری پژوهش نیز از مدلسازی معادلات ساختاری استفاده شد .پیشفرض
طبیعی بودن دادهها نیز با استفاده از آزمون کولموگروف-اسمیرنوف بررسی شد .براساس این آزمون ،توزیع
وقتی طبیعی است ،که مقدار  Pبیشتر از عدد بحرانی در سطح  0/05باشد .نتایج این آزمون نشان داد
توزیع تمام دادههای مورد اندازهگیری ،طبیعی است .نتایج این آزمون در جدول  6ارائه شده است.

1.LISREL 8.8
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جدول  .1خلاصه نتايج آزمون کولموگروف-اسمیرنوف برای متغیرهای تحقیق
مديريتی-
ساختاری
602

رسانهها و
ارتباطات
602

602

مقدار Z

0/831

0/250

0/512

0/856

معناداری

0/128

0/486

0/226

0/686

شاخص
تعداد

اجتماعی-
فرهنگی
602

محیطی

اقتصادی
602

0/548
0/256

پس از تعیین روایی ابزار اندازهگیری و طبیعی بودن دادهها ،شناسایی رابطة بین مؤلفهها قدم بعدی
برای ورود به بحث معادلات ساختاری است .برای شناسایی رابطة بین مؤلفههای حاضر در مدل از ضریب
همبستگی پیرسون استفاده شد .همانطورکه در جدول  1مشاهده میشود ،با توجه به ضرایب همبستگی
و سطح معناداری بهدستآمده ،بین تمامی مؤلفهها با هم رابطة معنادار وجود دارد .یافتههای بهدستآمده
از ضریب همبستگی بین مؤلفههای پژوهش در جدول  1درج شده است.
جدول  .3ارتباط بین مؤلفههای پرسشنامه

مؤلفهها
مديريتی-
ضریب
ساختاری
همبستگی
معناداری
رسانهها و
ضریب
ارتباطات
همبستگی
معناداری
ضریب
محیطی
همبستگی
معناداری
ضریب
اقتصادی
همبستگی
معناداری
اجتماعی-
ضریب
فرهنگی
همبستگی
معناداری

اجتماعی-
فرهنگی
0/41

مديريتی-
ساختاری
3

رسانهها و
ارتباطات
0/446

0/460

3

0/003
3

0/003
0/450

0/003
0/480

3

0/003
3

0/003
0/183

0/003
0/462

3

0/003
3

0/003
0/268

3

0/003
3

محیطی

اقتصادی
0/436

0/003
0/185

3

پس از اطمینان از رعایت پیشفرضها ،آزمون مدلسازی معادلات ساختاری انجام گرفت و گویههای
پرسشنامه بهعنوان متغیر پنهان وارد مدل شدند .مدل نظری پژوهش حاضر دارای پنج متغیر است .شایان
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ذکر است که جذب حامیان مالی بهعنوان متغیر وابسته و سایر متغیرها بهعنوان متغیر مستقل در نظر
گرفته شدند و مدل مورد آزمون قرار گرفت .در این قسمت از تحقیق با کمک تکنیک تحلیل عاملی تأییدی
و با استفاده از نرمافزار مدل معادلات ساختاری لیزرل اعتبار سؤالات سنجیده شد که نتایج آن در ذیل
شرح داده شده است .شکل  3به بررسی اعتبار مؤلفهها و گویههای سازندة پرسشنامة جذب حامیان مالی
در ورزش قهرمانی هندبال کشور در حالت معناداری میپردازد.

شکل  .0سنجش تحلیل عاملی تأيیدی مرحلة اول در حالت معناداری پرسشنامة جذب حامیان مالی در
ورزش قهرمانی هندبال کشور

همانگونهکه در شکل  3مشاهده میشود ،در آزمون مدل نظری پژوهش سؤالات  65 ،36 ،38و ،66
مقدار بار عاملی لازم (کمتر از  )0/1را کسب نکردهاند ،بنابراین از مجموع سؤالات پرسشنامه حذف شدند
و بقیة عملیات آماری تحقیق با  12سؤال باقیمانده انجام گرفت .پس از حذف چهار سؤال مجدداً در شکل
 6برای کل سؤالات تحلیل عاملی تأییدی محاسبه شد.
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شکل  .1سنجش تحلیل عاملی تأيیدی مرحلة اول در حالت معناداری پس از حذف سؤالات
جدول .0شاخصها ی برازش مدل تحلیل عاملی پرسشنامة جذب حامیان مالی در ورزش قهرمانی
هندبال کشور
آماره

مقدار

X2/df

6/626

RMSEA

0/086

GFI

0/66

AGFI

0/60

CFI

0/60

NFI

0/63

RMR

0/044
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با توجه به شاخصهای برازش مدل که در جدول  6ارائه شده است ،مقدار  X2/dfمحاسبهشده 6/68
است .از آنجا که مقدار  X2/dfکوچکتر از  5است ،نشاندهندة برازش مناسب مدل است .تقریب ریشة
خطای میانگین مجذورات 3باید کمتر از  0/06باشد که در مدل ارائهشده  0/088است .میزان مؤلفههای
شاخص نیکویی برازش ،6شاخص نیکویی برازش اصلاحشده ،1شاخص برازش مقایسهای 4و شاخص برازش
نرمالشده 5نیز باید بیشتر از  0/60باشند که در مدل تحت بررسی بهترتیب  0/66 ،0/63 ،0/64و 0/60
بهدست آمد .همچنین مقدار شاخص ریشة میانگین مجذور باقیماندهها 2نیز باید کوچکتر از  0/3باشد که
در مدل حاضر  0/048بهدست آمده است .بدین معنا که مدل تحقیق حاضر دارای برازش مطلوبی است و
ساختار عاملی در نظر گرفتهشده برای آن قابل قبول است .بهعبارتی دادههای حاصل از تحقیق مدل نظری
را حمایت و تأیید میکنند .ازاینرو میتوان به این نتیجه رسید که پنج عامل مدیریتی-ساختاری ،رسانهها
و ارتباطات ،محیطی ،اقتصادی و اجتماعی -فرهنگی جزء عوامل مؤثر بر جذب حامیان مالی در ورزش
قهرمانی هندبال کشورند.
با توجه به اینکه در روش تحلیل عاملی تأییدی به تأیید عوامل مؤثر بر جذب حامیان مالی در ورزش
قهرمانی هندبال کشور پرداخته شد ،سؤالات تحقیق در اینجا همگی با هم آزمون شد که در شکل  1نشان
داده شده است.

)1. Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA
)2. Goodness of fit index (GFI
)3. Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI
)4. Comparative Fit Index (CFI
)5. Normed Fit Index (NFI
6. RMR
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شکل  .3مدل تحلیل عاملی مرتبة دوم در حالت معناداری شاخصهای مؤثر بر جذب حامیان مالی در
ورزش قهرمانی هندبال کشور
جدول  .1شاخصهای برازش مدل تحلیل عاملی تأيیدی مرتبة دوم پرسشنامة جذب حامیان مالی در
ورزش قهرمانی هندبال کشور
آماره
X2/df
RMSEA
GFI
AGFI
CFI
NFI
RMR

مقدار
6/68
0/088
0/64
0/63
0/66
0/60
0/048

با توجه به شاخصهای برازش مدل که در جدول  5ارائه شده است ،مقدار  X2/dfمحاسبهشده 6/68
است .از آنجا که مقدار  X2/dfکوچکتر از  5است ،نشاندهندة برازش مناسب مدل است .تقریب ریشة
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خطای میانگین مجذورات ( )RMSEAباید کمتر از  0/06باشد که در مدل ارائهشده  0/088است .میزان
مؤلفههای  CFI ،AGFI ،GFIو  NFIنیز باید بیشتر از  0/60باشد که در مدل تحت بررسی بهترتیب ،0/64
 0/66 ،0/63و  0/60بهدست آمد .همچنین مقدار  RMRباید کوچکتر از  0/3باشد که در مدل حاضر
 0/048بهدست آمد .بدین معنی که مدل تحقیق حاضر دارای برازش مطلوبی است و ساختار عاملی در
نظر گرفتهشده برای آن قابل قبول است .بهعبارتی دادههای حاصل از تحقیق مدل نظری را حمایت و
تأیید میکنند .ازاینرو میتوان به این نتیجه رسید که پنج عامل مدیریتی-ساختاری ،رسانهها و ارتباطات،
محیطی ،اقتصادی و اجتماعی–فرهنگی جزء عوامل مؤثر بر جذب حامیان مالی در ورزش قهرمانی هندبال
کشورند.
با توجه به اعتبار بالای آزمونهای معادلات ساختاری و بار عاملی در این پژوهش محقق تلاش کرده
است با استفاده از خروجی بار عاملی گویهها و مؤلفهها به تحلیل وضعیت آنها نسبت به هم بپردازد .بنابراین
در جدول  2مؤلفهها و گویهها بر مبنای بار عاملی رتبهبندی شدهاند .نتایج نشان داد متغیر اقتصادی با
ضریب اثر ( )0/66در رتبة اول ،متغیر اجتماعی-فرهنگی با ( )0/88در رتبة دوم ،متغیر محیطی با ()0/88
در رتبة سوم ،متغیر رسانهها و ارتباطات با ( )0/88در رتبة چهارم و متغیر مدیریتی-ساختاری با ()0/86
در رتبة پنجم قرار دارد.
جدول  .1مقدار ضريب اثر عوامل مؤثر بر جذب حامیان مالی
مؤلفهها

بار عاملی

متغیر

بار عاملی

متغیر
مدیریتی-
ساختاری

0/86

گويهها

عملکرد مدیران فدراسیون در جذب حامیان مالی ورزش قهرمانی هندبال کشور

0/62

وجود سیستم اطلاعاتی جامع در ورزش قهرمانی هندبال کشور
تعهد به اجرای برنامة جامع فدراسیون هندبال کشور
وجود ثبات مدیریتی بهمنظور جذب سرمایهگذاری در ورزش قهرمانی هندبال کشور

0/58
0/21
0/52

استفاده از مدیران خلاق و درآمدزا در ورزش قهرمانی هندبال کشور
انعکاس مطلوب و بهموقع موفقیتهای تیم توسط مدیران فدراسیون هندبال کشور
افزایش معلومات مدیران فدراسیون هندبال کشور نسبت به اهمیت جذب حامیان
مالی
طراحی برنامههای راهبردی و عملیاتی در جذب حامیان مالی در ورزش قهرمانی
هندبال کشور
توسعة ورزش قهرمانی هندبال در جامعه از طریق تصویرسازی مثبت حامیان مالی

0/46
0/41
0/40

پخش زندة مسابقات لیگ برتر هندبال کشور از رسانههای جمعی جهت جذب حامیان
مالی

0/22
0/58
0/52

مدلسازی جذب حامیان مالی در ورزش قهرمانی هندبال کشور
رسانهای
و
ارتباطات

0/88

متغیر
محیطی

0/88

متغیر
اقتصادی

0/66

پوشش رسانهای مطبوعاتی مناسب از ورزش قهرمانی هندبال کشور
پخش مسابقات حرفهای هندبال سایر کشورها از طریق رسانههای صوتی و تصویری
کشور
اهمیت انتقال پیامهای حامیان مالی ورزشی از طریق رسانهها در حمایت از ورزش
قهرمانی هندبال کشور
استفاده از فناوریهای مدرن در پخش زندة مسابقات قهرمانی هندبال کشور

متغیر
اجتماعی
فرهنگی

0/23
0/40
0/58
0/26

توسعهی شبکههای خصوصی تلویزیونی با هدف نمایش تبلیغات حامیان مالی در
توسعة ورزش هندبال

0/56

تبلیغ صحیح و واضح برندهای متعلق به حامیان مالی در مسابقات هندبال از سوی
رسانهها
ارتباطات غیررسمی با حامیان مالی

0/80
0/66

حمایت بازیکنان و مربیان محبوب و پرآوازه از ورزش قهرمانی هندبال کشور
شناخت حامیان مالی از قابلیتها و توانمندیهای ورزشکاران حرفهای هندبال کشور
معرفی نتایج مسابقات ورزش قهرمانی هندبال کشور در رسانههای تبلیغاتی شهری

0/66
0/13
0/51

وجود ورزشگاههای استاندارد همراه با امکانات مناسب برای حضور تماشاچیان ورزش
قهرمانی هندبال
ضرورت افزایش کیفیت مسابقات ورزش قهرمانی هندبال کشور
نگرش مسئولین بلندپایه به رشد و توسعة ورزش قهرمانی هندبال کشور

0/80

تشخیص وضعیت مالی و اقتصادی فدراسیون هندبال کشور
ایجاد ساختار تعاملی در اقتصاد ورزش بین بخش خصوصی و دولتی در ورزش
قهرمانی هندبال کشور
اهمیت ریسکپذیری مدیران فدراسیون هندبال و سرمایهگذاران بالقوه در حمایت
مالی از ورزش قهرمانی هندبال
اطمینان حامیان مالی از سرمایهگذاری در ورزش قهرمانی هندبال کشور جهت
بازگشت سودآور سرمایه
اهمیت جذب حامیان مالی در تأمین قراردادهای مالی ورزشکاران رشتة هندبال
حمایت دولت از حامیان مالی مراکز خصوصی کشور در حمایت از ورزش قهرمانی
هندبال
شناخت عامة مردم از ورزش قهرمانی هندبال کشور

0/88
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تأثیرگذاری رعایت اصول اخلاقی از سوی ورزشکاران برتفکرمثبت مردم نسبت به
حامی مالی در مسابقات
ایجاد تصویر مناسب از حامی مالی شرکت در اذهان مردم از طریق مسابقات قهرمانی
هندبال کشور
طرز تفکر و برداشت مردم از شرکت ،با حمایت مالی نها از ورزش قهرمانی هندبال
کشور
تأثیر اعتبار لوگو باشگاهها و لیگهای قهرمانی هندبال کشور در جذب حامیان مالی
دعوت از مدیران شرکتهای نامآور جهت تماشای مسابقات هندبال بهمنظور جلب
حمایت مالی نها
برقراری بازاریابی اجتماعی در جامعه نسبت به ورزش قهرمانی هندبال و جلب توجه
حامیان مالی

0/80
0/13
0/45
0/20
0/48
0/23
0/44
0/50
0/53
0/55
0/23
0/25
0/58
0/64
0/41
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بحث و نتیجهگیری
با وجود پژوهشهای فراوانی که در زمینة جذب حامی مالی انجام گرفته ،تاکنون مدل جامعی در این
زمینه ارائه نشده است .در این پژوهش سعی بر این بود مدل جامعی که دربرگیرندة نقش متغیرهای
مختلف در فرایند جذب حامی مالی باشد ،بررسی شود .مدل ارائهشده نشان میدهد که حمایت ،میتواند
موجب بهبود طرز تفکر و برداشت از حامی ،افزایش جایگاه اجتماعی و افزایش تمایل به خرید شود.
سازگاری مهمترین محرک وجهة حامی است و چنانچه سازگاری بالایی بین حامی و رویداد وجود داشته
باشد ،جانبداری از رویداد ،تأثیر بیشتری بر وجهة حامی میگذارد و اثربخشی حمایت بیشتر خواهد بود.
شایان ذکر است که در مطالعات گوناگون نقش این متغیرهای تعدیلکننده کمتر بررسی شده است.
بنابراین اهمیت این متغیرها نباید نادیده گرفته شود .در ادامه ،هریک از مسیرهای موجود در مدل مورد
بحث قرار میگیرد.
نتایج تجزیهوتحلیل آماری نشان داد که متغیر اقتصادی اولین اولویت را در جذب حامیان مالی ورزش
قهرمانی هندبال کشور به خود اختصاص داده است .در این حیطه ،گویة «اطمینان حامیان مالی از
سرمایهگذاری در ورزش قهرمانی هندبال جهت بازگشت سودآور سرمایههای خود» ،بالاترین بار عاملی را
بهدست آورد .این یافتهها با نتایج پژوهش شریفیقروه ( ،)3165جماعت ( ،)3165کرامپتون ( )6034و
هیون و وایث هیل ( )6033همسوست و همگی بهگونهای بیان میکنند که اگر اطمینان کافی در
سرمایهگذاری حامیان مالی وجود نداشته باشد ،حمایتهای مالی با مشکل مواجه خواهد شد و با نتیجة
پژوهش صوباتی ( )3165همسو نیست .بر این اساس درصورتیکه اقداماتی در راستای افزایش ثبات
اقتصادی صورت پذیرد ،ریسک سرمایهگذاری دولتی کاهش خواهد یافت و بهتبع آن ،ریسک جریان
سرمایهگذاری بخش خصوصی در ورزش قهرمانی کشور افزایش مییابد .ازاینرو تا زمانیکه عوامل مذکور
در ساختار اقتصادی کشور وجود داشته باشد ،صنعت ورزش کشور از تأثیرات فزایندة سرمایهگذاریهای
بخش خصوصی بیبهره خواهد ماند .در این زمینه باید هرچه سریعتر اقتصاد کشور با مالکیت دولتی
خداحافظی کند و انحصارها را بشکند و بهدنبال ایجاد فضای رقابتی بر آن باشد .از آنجا صنعت ورزش
هندبال در ایران بهدلیل محدودیت منابع درآمدی ،درآمد شایان توجهی ندارند و تراز مالی آنها منفی
است ،فراهم کردن شرایط لازم برای موفقیت اقتصادی و تجاریسازی گامی مؤثر در راه خصوصیسازی
است ،زیرا رفع موانع و مشکلات موجود در این زمینه سبب سودآوری صنعت ورزش هندبال در ایران و در
نتیجه ،جذابیت آنها برای بخش خصوصی و در نهایت ،موفقیت ورزش هندبال در کشور خواهد شد.
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نتایج پژوهش حاکی از آن است که متغیر اجتماعی -فرهنگی دومین اولویت را در جذب حامیان مالی
ورزش قهرمانی هندبال به خود اختصاص داد و گویة «طرز تفکر و برداشت مردم از شرکت ،با حمایت مالی
آنها از ورزش قهرمانی هندبال کشور» بالاترین بار عاملی را کسب کرد .این یافتهها با نتایج پژوهش فلاحی
و همکاران ( ،)3162گلعلیپور و همکاران ( ،)3164یوریخ 3و همکاران ( )6034و واکر 6و همکاران ()6031
همسو و با نتایج پژوهش رجبی و همکاران ( )3163و احسانی و همکاران ( )3188مغایر است .فلاحی و
همکاران ( )3162بیان میکنند تماشاچیانی که از آگاهی بالاتری نسبت به حامی لیگ برخوردارند ،تصویر
مثبتتری از وجهة آن دارند .واکر و همکاران ( )6031به این نتیجه رسیدند که هرچه حامیان به لحاظ
اجتماعی مسئولیتپذیرتر باشند ،تصور افراد نسبت به وجهة آنها مطلوبتر خواهد بود .همچنین نتایج
پژوهش رجبی و همکاران ( )3163و احسانی و همکاران ( )3188نشان داد که از طریق حمایت مالی
تصویر مناسبی از نام و محصولات شرکت در ذهن مردم ایجاد نمیشود .بهطور کلی ،حمایت از ورزش
سبب افزایش میزان فروش کوتاهمدت و بلندمدت محصولات شرکت و تغییر طرز تفکر و تقویت تصویر
محصولات شرکت ،افزایش آگاهی مردم از مارک و توسعة آگاهی عمومی میشود که شرکتهای خصوصی
میتوانند برای رسیدن به این اهداف از ورزش حمایت کرده و در ورزش خاصی سرمایهگذاری کنند .ورزش
بهعنوان یک نهاد اجتماعی موجب ارتقای جایگاه برند شرکتهای تجاری میشود و شرکتها از همراهی
با ورزش خوشنامی کسب میکنند .شرکتها از طریق حمایت مالی ،فرهنگ مسئولیتپذیری خود را به
نمایش می گذارند که این عامل تأثیر مثبتی بر وجهة حامی دارد و هرچه حامیان از منظر اجتماعی
مسئولیت پذیرتر باشند ،دیدگاه و تصور افراد نسبت به وجهة آنها مطلوبتر خواهد بود .بر همین اساس
حمایت مالی از ورزش قهرمانی هندبال موجب افزایش شناخت تماشاگران و حضار از محصولات حامیان
میشود و درک مسئولیت اجتماعی شرکتها زمینة تغییر در طرز تفکر افراد را نسبت به حامی فراهم
می کند و در نهایت به افزایش تعهد و علاقة آنها به خرید محصولات حامیان منجر میشود .بنابراین
اطلاعرسانی حضور اجتماعی حامیان و برقراری ارتباط مناسب با آنها نقش بارزی را در حمایت از ورزش
قهرمانی هندبال ایفا میکند و لازم است مدیران فدراسیون در غنیسازی این عامل اقدامات لازم را انجام
دهند تا فضای تعامل و همدلی بین ورزش قهرمانی هندبال با بخشهای صنعتی در کشور بیش از پیش
افزایش یابد.
1. Uhrich
2. Walker
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نتایج پژوهش نشان داد که متغیر محیطی ،سومین اولویت را در جذب حامیان مالی ورزش قهرمانی
هندبال بهدست آورده است و گویههای «افزایش کیفیت مسابقات ورزش قهرمانی هندبال کشور» و «وجود
ورزشگاههای استاندارد همراه با امکانات مناسب برای حضور تماشاچیان ورزش قهرمانی هندبال کشور»
بالاترین بار عاملی را به خود اختصاص دادند .این یافتهها با نتایج پژوهش کشاورز و همکاران (،)3164
بنار و همکاران ( )3163و هنسلر و همکاران ( )6033همسو و همگی با نتایج پژوهش همتینژاد و همکاران
( )3165و سلیمی و همکاران ( )3166مغایر است .بنار و همکاران ( )3163بیان میکنند که برای
رضایتمندی از فعالیت های حمایتی و حفظ حامیان در بالاتر بردن کیفیت مسابقات و شرایط محیطی
تیمهای ورزشی باید تلاش بیشتری صورت گیرد .هنسلر و همکاران ( )6033کیفیت باشگاه را از
شاخص های حمایت ورزشی معرفی کردند و نشان دادند کسب رتبة بالاتر در مسابقاتی که تیم در آن
حضور دارد ،سبب جذب بیشتر حامیان به سمت آن میشود .ازاینرو عواملی همچون جذابیت بازی،
امکانات و تسهیلات و قیمت بلیت میتواند بر حضور تماشاگران در ورزشگاهها مؤثر باشد؛ پس بهتر است
مدیران و مسئولان برگزاری مسابقات و رویدادهای ورزش قهرمانی هندبال سطح حرفهای بودن ورزش
را بالا ببرند و به جذب مربیان و ورزشکاران حرفهای همت گمارند .یکی از روشهایی که به بالا بردن سطح
حرفهای ورزش کمک میکند ،ایجاد سیستم استعدادیابی در ورزش کشور است .از طرفی جذابیت ،کیفیت،
تعادل رقابتی مسابقات و ارائه و اجرای دقیق تقویم بازیهای ورزش قهرمانی هندبال نیز سبب افزایش
حضور تماشاگران در استادیومها و پیگیری بینندگان از طریق رسانهها میشود که بازار مناسبی برای ورود
حامیان مالی فراهم میکند.
یافتهی دیگر پژوهش نشان داد که متغیر رسانهها و ارتباطات در اولویت چهارم جهت جذب حامیان
مالی در ورزش قهرمانی هندبال قرار دارند و در این حیطه گویة «تبلیغ صحیح و واضح برندهای متعلق به
حامیان مالی در مسابقات هندبال از سوی رسانهها» بالاترین بار عاملی را کسب کرد .این یافتهها با نتایج
پژوهش همتینژاد و همکاران ( ،)3165معماری و ترکفر ( ،)3164شانک و لایبرگر ( )6034و ژانگ و
همکاران ( )6030همسوست که همگی کیفیت و کمیت پوشش رسانهای را عاملی مؤثر در جذب حامیان
مالی صنعت ورزش میدانند و با نتایج پژوهش شریفیقروه ( ،)3165گلعلیپور و همکاران ( )3164و
سلیمی و همکاران ( )3166همسو نیست ،چراکه این گویه در پژوهشهای این محققان آخرین اولویت را
به خود اختصاص داده است .امروزه توجه به تبلیغات و استفاده از شیوههای نوین بازاریابی در صنعت
ورزش از عوامل تأثیرگذار در جذب سرمایهگذاری بخش خصوصی و بهرهگیری از حامیان مالی در ورزش
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قهرمانی است .عصر جدید ،عصر ارتباطات و رسانههای گروهی است و از جمله مهمترین این رسانهها
تلویزیون است که همة دنیا قسمتی از زندگی روزمرة خود را به آن اختصاص خواهند داد و بهگونهای هر
چیزی که در تلویزیون پخش شود ،شناخته خواهد شد و افراد جامعه با آن آشنا میشوند .شاید پخش
تلویزیونی سبب شود که هندبال در جامعه دیده شود و زمانیکه این رشته دیده شود ،حامیان هم چون
دوست دارن د دیده شده و در جامعه شناخته شوند ،برای شناساندن خود به این رشته روی آورند و بهعنوان
حامیان هندبال پا به عرصة این رشته بگذارند و با وارد کردن پول و سرمایه به این رشته سبب شوند که
ورزش هندبال رشد کند و در سطح قهرمانی به موفقیت دست یابد ،زیرا هرچه نمایش تلویزیونی و
ماهوارهای مسابقات ورزشی در سطوح ملی و بینالمللی وسیعتر باشد ،میزان جذب حامیان مالی بیشتر
خواهد بود .همچنین پوشش رسانهای مطلوب و گستردة رقابتهای ورزش هندبال در سطح قهرمانی
موجب آگاهی و شناخت بسیار وسیع مشتریان از محصولات و خدمات شرکتهای حامی خواهد شد .این
موضوع مدیران شرکتها را ترغیب میکند که از این رسانه تبلیغات خود را انجام دهند و در قبال آن هم
از تیمهای هندبال حمایت کنند تا از طریق این حمایت ،ورزش قهرمانی هندبال کشورمان توسعه یابد.
نتایج تجزیهوتحلیل آماری نشان داد که متغیر مدیریتی -ساختاری آخرین اولویت را در جذب حامیان
مالی ورزش قهرمانی هندبال بهدست آورده است .در این حیطه گویة «طراحی برنامههای راهبردی و
عملیاتی در جذب حامیان مالی در ورزش قهرمانی هندبال کشور» بالاترین بار عاملی را بهدست آورد که
با نتایج پژوهش رشیدلمیر و همکاران ( ،)3162کشاورز و همکاران ( ،)3164سلیمی و همکاران (،)3166
نیوپلویچ )6035( 3و کرامپتون ( )6034همسوست که همگی به شکلی به ساختاری با سازماندهی
مشخص ،استفاده از برنامه های راهبردی و عملیاتی را عاملی در جذب حامیان مالی برای ورزش قهرمانی
هندبال کشور میدانند و با نتیجة پژوهش سید باقری و شریفیان ( )3162همسو نیست .تدوین برنامة
بلندمدت ،چشمانداز و راهبرد مشخص در زمینة بازاریابی و حمایت مالی ،از سلیقهمحوری جلوگیری
میکند و با مشخص کردن اولویتها ،مسیر واحدی را برای مدیران تعریف میکند .مدیریت و برنامهریزی
مناسب ،مدیران ارشد فدراسیون را قادر میسازد تمامی منابع مادی و انسانی فدراسیون را در جهت
مطلوب هدایت و راهنمایی کنند ،چراکه اصلیترین کارکرد مدیریت ،برنامهریزی و تلاش برای رسیدن به
هدفهای پیشبینیشده در آن است .با توجه به اینکه بودجه تعیینکنندة برنامهریزی است و هر مدیری
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براساس بودجة دریافتی برنامهریزی خواهد کرد و اهداف خود را مشخص میکند ،پس برای اینکه مدیران
ورزش قهرمانی هندبال بتوانند بهترین برنامهریزی را داشته باشند و به اهدافی که خود فدراسیون دنبال
آنهاست دست یابند ،باید برنامههای راهبردی مناسبی بهمنظور جذب و همچنین نگهداشتن حامیان مالی
تنظیم کنند تا بتوانند از این طریق بودجة مناسبی را برای فدراسیون و ورزش قهرمانی هندبال تأمین
کنند و به آنان اختصاص دهند .از آنجا که حامیان نیز بهدنبال محیط تبلیغاتی پرمخاطب هستند ،این
عامل سبب می شود تا آنان به حمایت از ورزش قهرمانی هندبال بپردازند و از این طریق رابطه برد-برد
بین حامیان مالی و فدراسیون هندبال صورت گیرد.
با استفاده از نتایج این پژوهش مدیران ورزش قهرمانی هندبال کشور میتوانند شرکتهای حامی مالی
را بهتر درک کنند و شرایطی را به وجود آورند تا آنها بتوانند به اهداف خود در محیط ورزش برسند که
این نیز به نوبة خود سبب حضور بیشتر و بهتر حامیان مالی در ورزش قهرمانی هندبال کشور میشود و
باشگاههای هندبال کشور میتوانند از حداکثر توان این حامیان استفاده کنند .در نهایت میتوان با توجه
به نتایج پژوهش پیشنهادها ی ذیل را برای جذب حامیان مالی در ورزش قهرمانی هندبال کشور ارائه داد:
 مدیران و مسئولان فدراسیون هندبال از میان افراد باتجربه و سابقهدار در زمینة اقتصادی و بازاریابی
انتخاب شوند تا از این طریق به بهینه کردن ارتباط بین حامیان مالی و ورزش بپردازند و سبب رونق
ورزش قهرمانی هندبال شوند؛
 در راستای افزایش کارایی تبلیغاتی و بازاریابی حمایت مالی ،پوشش رسانهها در تمامی رشتهها
مطلوبتر شود و پخش مستقیم مسابقات و رویدادهای ورزش قهرمانی هندبال را تحت پوشش قرار دهد؛
 مسئولان فدراسیون با فراهم کردن زمینة تبلیغات مناسب و استفاده از مربیان و ورزشکاران مشهور
میتوانند سبب افزایش تماشاگران و بهبود اعتبار ورزش قهرمانی هندبال شوند؛ این عمل به حضور حامیان
و موقعیتی منجر میشود تا حامیان بتوانند به اهداف دلخواه خود دست یابند؛
 مدیران و مسئولان ورزشی با بهرهگیری از متخصصان بازاریابی ورزشی ،بهمنظور ارتباط بهتر دولت
با شرکتها ،تبلیغات و مزایای معافیتهای مالیاتی برای جذب حامیان مالی ورزشی ،شرایط مناسب و
بهینهای را ایجاد کنند تا حامیان با اطمینان بیشتری سرمایهگذاری کنند؛
 استفاده از بلیت مسابقات و سالن کنفرانس مطبوعاتی برای درج تبلیغات حامیان.
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Abstract
The purpose of this study was to making a model for attraction of sponsors in
Iran’s handball championships. The research was a descriptive survey. The
statistical population of this study consisted of experts (handball experts,
heads of handball teams and handball senior athletes), sports marketing
specialists, managers of super leagues former and women handball players,
and experts in sales and marketing of existing sponsoring companies of the
league and handball competitions in the country. The number of them was 206
and were selected as sample based on the number of items. The research
instrument was a researcher-made questionnaire whose validity was
confirmed by experts and its reliability was confirmed by Cronbach's alpha
coefficient (α = 0.96). The Kolmogorov-Smirnov test (K-S) was used for
distributing data. The findings of the research indicate that five factors of
economic, social, cultural, environmental, media and communication and
management-structural, respectively, predicted the attraction of financial
supporters in the sport of the handball championship in a meaningful and
positive way. Thus, according to the co-efficient. The final model of the
research was approved. Also, the results showed that the proposed model is fit
for use and attracts sponsors. Accordingly, the management of the handball
federation of the country needs to pay special attention to these five
components and provide the necessary infrastructure in this federation,
especially with regard to the conditions and economic system of the country,
and it is imperative that as soon as possible, and looking for a competitive
atmosphere.
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