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 چکیده 
های قبیل جذب حمایتهای بازاریابی ازبردن فعالیتکارکنونی اوضاع صنعت ورزش ایران، بهدر شرایط 

هدف از انجام این پژوهش بررسی موانع  های ورزشی ضروری است؛ بنابراین،پیشبرد پروژه مالی با هدف
 ،لحاظ هدفحاضر به پژوهش غربی بود.های ورزشی استان آذربایجانپروژه ۀدخیل در جذب سرمای

آماری  ۀبود. جامع میدانی ها،ی دادهآورروش جمع ازحیثو  ، توصیفیتیلحاظ ماهاز ،ایی توسعهکاربرد
ورزشی، مسئوالن ادارۀ کل متخصصان مدیریت  مطالعه،ۀ شدمتناسب با اهداف تعیین پژوهش

و پس از شدند نفر انتخاب  50 ،راستاتان و متخصصان بازاریابی ورزشی بودند. درهمینجوانان اسوورزش
ساخته ای محققنامهپرسش در این پژوهش،آوری شد. نامه جمعپرسش 42 ها،بین آن نامهپرسش توزیع

 ترین عوامل نشان داد کهارزیابی مهم .صورت بسته تدوین شد( به1392)نامۀ عنصری از پرسش برگرفته
های ورزشی استان ترین عامل جذب سرمایه برای پروژهعنوان مهمعیار عوامل مدیریتی و سازمانی، بهم

لزوم اهتمام  عوامل اجتماعی و فرهنگی کمترین اهمیت را داشتند. نتایج حاصل از پژوهش ،همچنین بود.
گذاری بخش بخشی تبلیغات، افزایش میزان سرمایهاثر با سازد کهآشکار میحمایت مالی را به جذب 
  .شوداین امر محقق میهای مختلف تولیدی و خدماتی آمدن شرکتکاررویو  خصوصی

 

فرهنگی، عوامل مدیریتی و  ، حمایت مالی، عوامل اجتماعی ومین مالی در ورزشتأ: کلیدی اژگانو
  سازمانی
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 مقدمه 
عنوان یکی از عوامل مهم توسعۀ اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، تندرستی امروزه، از بازاریابی ورزشی به

و موفقیت  یابدای افزایش میطور فزایندههای ورزشی بهرقابت در محیط .کنندو سالمتی جامعه یاد می

 ها و راهبردهایکها از تکنیآنثر ان زیادی بستگی به چگونگی استفادة مؤهای ورزشی به میزسازمان

های ورزشی را با افزایش کارایی، تواند سازمانمی های مناسب بازاریابیکارگیری روشبازاریابی دارد. به

ها در رقابت مواجه کمک به آن غیرضروری، افزایش درآمد وبر های زمانروشها، حذف کاهش هزینه

های ورهای دنیا اهمیت بازاریابی علمی را در ورزش و سازماناری از کشیبس ،سازد. با توجه به این موارد

ورزشی بازاریابی  ۀتوسعبرای  .(173، 2010، استیری، آقازاده، رایی، رئوفی) اندورزشی خود درک کرده

های ورزشی توجه ندولتی و مدیران سازماها و نهادهای سازمانن مسئوالالزم است در ایران 

ش پژوهشگران و دانشگاهیان نقزمینه  این دراما  ی داشته باشند؛شده و هدفمندریزیجانبه، برنامههمه

شناخت  ،ترین ابعاد پژوهشی در بازاریابی ورزشی ایرانترین و بنیادییکی از مهم. انکارناشدنی است نیز

در  (؛ بنابراین،14، 1394، سلیمی، سلطان حسینی، نادریان جهرمی) است آن ۀو تحلیل موانع توسع

های ورزشی استان های مالی پروژهسایی موانع حمایتسعی بر آن است که به شنااین پژوهش 

تبلیغات خود را دهد که ها میرا به سازمان امکانایت مالی این حم .ربی پرداخته شودغآذربایجان

یک نوع بازاریابی اجتماعی  انجام دهند و نیزن امناسب و با فراوانی زیادی درمیان مخاطب صورتبه

 ةکافی و به شیو ةاین موضوع هنوز به انداز. در عموم مردم ایجاد کندانجام دهند که نگرش مثبتی 

اید بدانند که حمایت مالی ترتیب بسیار بااهمیتی ها بکشور ما انجام نشده است و سازمانمناسبی در 

  (.100، 1393، اسفیدانی، پری وند، نژادعلی لفمنجانی)دقت رعایت شود دارد که باید به

های متنوع ورزش امروزی، نقش بسزایی در پیشبرد صنعت عنوان یکی از حیطهبه نیز ایورزش حرفه

اقتصادی بسیاری توجهی در رشد درخور  ی نقشاکه توجه به ورزش حرفهطوریبه شته است؛ورزش دا

 ، صنعتجهان درسراسر (.189، 1388 الهی،)توسعه داشته است یافته و درحال از کشورهای توسعه

 تبدیل هافرهنگ از بسیاری ناپذیرجدایی بخش و بزرگ یتجارت به و است گسترشدرحال ورزش

 عملکرد و عملیاتی ییکارا لحاظ از دولتی ورزشی هاینسازما امروزه، (.2004، 1کشوک) تاس شده

 از بسیاری ،روازاین نیستند؛ جامعه عموم دلخواه چندان و دارند مطلوب قرار از کمتر درحد مالی

 کمبود با ،شوندمی اداره دولتی صورتبه و هستند دولت مالکیت در کامالً که ورزشی هایسازمان

 هاآن بین رقابتیکه  شودمی سبب تجاری هایشرکت بیشتر مالکیت دولتی .گردندمی مواجه بودجه

 بهینه درآمدزایی راه در مانعی که هستند دولتی نیز ما هایهباشگا براین،افزون باشد. نداشته وجود

 درآمدزایی سمتبه نیز هاآن ،کندمی کمک هاباشگاه به که دولتتاهنگامی ند وشومی محسوب

                                                           
1. Keshock 
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 حامیان بیشتر کنیم،می عمل گرادرون صورتبه کشورمان در اقتصاد اینکه به توجه روند. بانمی

 که است لیلد همین به و ندارند ورزش صنعت در مستقیم گذاریبرای سرمایه رغبتی نیز مالی

(. 57، 1388، پاداش، سلطان حسینی، خبیری، فتحیاند )رفته دستاز مالی حامیان از بسیاری

رشد آن را متوقف ند که روند روبهکنتراشی میقدر در صنعت ورزش مشکلمشکالت اقتصادی گاه آن

توان می شود.آن مشاهده می ۀاستفاده از بازاریابی ورزشی و توسع زمینه ضرورت این ند. درسازمی

نداشتن به باور، از دنشوکنون در بخش ورزش کشور مشاهده میامشکالتی که هم اذعان کرد بیشتر

موقع موانع نکردن بهو رفعنکردن شناسایی درستین مؤسسات و ا اثربخشی بازاریابی درراستای توسعۀ

طور چشمگیری بهبود ها را بهتواند عملکرد آنسسات ورزشی میبازاریابی در مؤ ۀتوسع پیش رو است.

نژادعلی لفمنجانی، ) لوگیری از اتالف وقت و هزینه شودو ج یورزش ۀبخشد و موجب توانمندی جامع

ها دریافتند که ازطریق حمایت مالی ن شرکتبا گذشت زما(. 100، 1393اسفیدانی، پری وند، 

های که امروزه بسیاری از شرکتجاآنو غیراقتصادی مهمی دست یابند؛ تاتوانند به منافع اقتصادی می

اند و درصدد هستند که ازطریق ورزش حاضر شده عنوان حامیان مالی در صحنۀطور رسمی بهمعتبر به

، شرکت حمایت مالی مقابل سایر رقبا افزایش دهند.د را درتجاری خو رویدادهای مهم ورزشی رتبۀ

دهای گذاری رویدامنبع اصلی سرمایه ،افزایش است. همچنینعنصر ارتباطات آمیختۀ بازاریابی و روبه

گذاری در مورد سرمایهوجود، حامیان مالی ممکن است دراینشود. باورزشی ویژه و رایج محسوب می

 (. 87-102، 1394یف سلیمی،اصفهانی، هنری،س)ورزش دچار تردید شوند 

ات عنوان یکی از عناصر ارتباطحمایت مالی به که ( معتقدند2001) 1پاپ و ترکو ،راستادرهمین

یک سازمان  ۀوسیلابع )مالی، انسانی، تجهیزاتی( بهمنمستقیم کردن بازاریابی عبارت است از فراهم

 برایها بعضی فعالیت شده را در پیگیریمل حمایتتا آن عا ،شدهبرای یک عامل حمایت)حامی مالی( 

( 1994) 3و کاپلند 2کارویلمکتوانا سازد.  ارتقا راهبردهایدر مسیر  ،های هدفمندبازگشت سرمایه

یا رویدادی که تصور و انتظار شخص کننده منابعش را با حمایتدانند که حمایت مالی را ارتباطی می

 ،4، هینگ وگینسبوریالمونتکند )می ، مبادلهی در آن وجود داردگذاررمایهآوردن منافع سدستبه

2011.) 

 ارتباطات بازاریابی است های رشدترین شکلحمایت مالی یکی از سریع ،(2001) 5میناگهان به عقیدة

ن یک ابزار بازاریابی، نقش عنواهدلیل اصلی استفاده از حمایت مالی ب دارد. و اثربخشی بسیار زیادی

                                                           
1. Pope & Turco  

2. McCarville  

3. Copeland 

4. Lamont, Hing, Gainsbury 

5. Meenaghan 
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در پاسخ به تغییرات محیطی  پذیری زیاد این راهبردمثابۀ یک راهبرد ارتباطی برند و انعطافآن به

ها را که رضایت آن سهام برای صاحبان سهم استاست. از مزایای دیگر حمایت مالی، افزایش ارزش 

 (. 156، 2010، 1جانسون)خواهد داشت  همراهنیز به

مالی برای های های جذب حمایتبررسی روشبه خود  نیز که در پژوهش( 1394سیاوشانی )هاشمی 

های مالیاتی یا افزایش جمله معافیتهای دولت ازکمککه نشان داد  ،های ورزشی کشور پرداختتیم

افراد اعالم  شده،انجامسنجی در نگرش. هستندثر ؤها مهای مالی در بهبود وضعیت مالی باشگاهکمک

و  است ثرؤها مهای تخصصی در بهبود وضعیت مالی باشگاهکردند که ایجاد تشکیالت و کمیته

. استثر مؤران در بهبود شرایط مالی باشگاه انتقال ورزشکاونقل ،نتیجهتوجه به آموزش و در همچنین،

 .ثر استؤها مشدن حق پخش مسابقات از تلویزیون در کسب درآمد باشگاهقانونمند براین،افزون

های اقتصادی باعث فعالیتد و مشارکت در نثیر دارأر کسب درآمد و جذب حامیان مالی تتبلیغات د

گذاری عنوان نوعی سرمایهحامیان مالی به ،همچنین .شودکسب درآمد و بهبود وضعیت مالی می

قبیل محیط را ازمتغیرهای زیادی  ری و حمایت مالی از رویداد ورزشیگذاخارجی، برای سرمایه

 (.56، 1395جماعت، )کنند گذاری بررسی میسرمایهادی، سیاسی و اجتماعی اقتص

ت ورزش را در حاصل از صنع میزان جذب سرمایۀ نیز ن صنعت ورزشدانشگاهیان و متخصصا

 دیرس جهینت نیدر پژوهش خود به ا (2009) 2ویل، سرا، ویل و ویریا. کشورهای مختلف بررسی کردند

سمت ها بهاست و شرکت تیحما رشیبرای پذ ابییهدف بازار نیاز چند کییفروش  شیافزا که

 ریتصو شناخت. باشند دیمناسب شرکت مف ریدارند که در انتخاب تصو شیگرا یایورزش یهارشته

آمد حاصل از صنعت ورزش در در ،2015در سال . دیآیدست مبه یورزش تیحما در اثرشرکت 

( نشان داد 2015) 4پالنکت(. پژوهش 2015، 3کیو) میلیارد دالر تخمین زده شده است 20انگلستان 

میلیارد دالر رسیده است  485مریکا به ، در آ2015حاصل از صنعت ورزش در سال  که سرمایۀ

های (. مسلم است که بررسی و شناسایی رویکردهای مؤثر در جذب سرمایۀ پروژه2004، 5کشوک)

وارموس و  .ل از صنعت ورزش ایران هموار کندحاص یۀتواند مسیر را برای افزایش سرمامی ورزشی

ورزشی  هایهای خالقانه برای ایجاد ارتباطات بازاریابی در باشگاه( درزمینۀ روش2015) 6کوبینا

های وری کنفدراسیوننیز با ارزیابی بهره (2015) 7 دی ملو، والریو، کارلوس، آنگولومزامطالعه کردند. 

                                                           
1. Jonson 

2. Vale, Serra, Vale, Vieira 

3. Cave 

4. Plancket 

5. Keshock 

6. Varmus & Kubina 

7. Angulo Meza, Valerio, Carlos, De Mello 
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در استفاده از منابع مالی با مدل وری ورزش المپیک برزیل در استفاده از وجوه مالی، به بررسی بهره

 که بیشتر رسدنظر میبه ،در مقاله آنهااطالعات ذکرشده مبنای . برپرداختندها تحلیل پوششی داده

کید بر درآمدزایی در ورزش، لزوم حمایت مالی در ورزش و رشد های خارج از کشور تأرویکرد پژوهش

های جذب و نیز بررسی روش های داخلیپژوهشبیشتر رویکرد و  است بودهسازمان با حمایت مالی 

حاضر که به رسد پژوهش نظر می، بهرویط سیاسی بر حمایت مالی بوده است؛ ازاینثیر محیط و شراتأ

کمک شایانی  پردازد،غربی میو حمایت مالی در استان آذربایجاناها و مشکالت حامیان بررسی تنگن

  .استان برای بهبود شرایط توسعۀ ورزش در این استان کندندرکاران و مسئوالن ورزش این ابه دست

ایجاد  ای مغتنمی برای بازاریابی متمایزهشود، فرصتوری کافی مالی در ورزش بهره هایاگر از حمایت

ردهای حامیان به این نتیجه رسیدند که از رویک (2015) 1آمبیکاسینگ و  ،در پژوهشیخواهد شد. 

به باور  ، خدمات و نام تجاری آن هستند.ای، نوع محصولپوشش رسانهطریق معرفی خود از مالی

ها و دلیل برخورداری از ویژگیغربی بهو متخصصان، ورزش استان آذربایجانبسیاری از پژوهشگران 

وجود . طول تاریخ بوده استهای ورزشی کشور درترین کانونشرایط خاص ورزشکاران، همواره از مهم

ای معروف گواهی بر این موضوع است که ورزش در هو فوتبالیستها توالیبالیس، ن بنامگیراکشتی

بودن تسهیالت، خدمات و درصورت فراهمو  (2004کشوک، )کهن است غربی استان آذربایجان

-گیریتصمیم عی، فرهنگی، سیاسی و وجود مدیریت متمرکز و کارآمد درتأسیسات زیرساختی اجتما

گذاری مناسب در بخش زمینۀ بازاریابی و جذب سرمایههای بلندمدت درگذاریهای کالن و سیاست

با توجه به اهمیت ورزش در . تبدیل شود تواند به قطب ورزشیمی ، این استاندولتی و خصوصی

و نگاه گذاری در این مقوله های سالمتی، بهداشتی، اجتماعی و فرهنگی امروز، سرمایهبسیاری از زمینه

های نوین روش تحلیلبا هدف  حاضر، پژوهش روازاین رسد؛نظر میروری بهاقتصادی به ورزش ض

تنگناها و عوامل نوین دخیل در جذب  بررسیو  غربیآذربایجان های ورزشی استانمین مالی پروژهأت

  انجام شده است. غربیهای ورزشی استان آذربایجانسرمایۀ پروژه

 

  شناسی پژوهشروش
ای لحاظ هدف، کاربردی توسعهاست. این پژوهش به توصیفیهای پژوهشنوع روش پژوهش حاضر از

 هایشاخص و مصاحبه با خبرگان آگاه، ابتدا با مرور مطالعات گذشتهیدانی است. های منوع پژوهشو از

نامه به بررسی پرسش ، با استفاده از. سپسندشدو استخراج شناسایی جذب و موانع منابع مالی 

ن متخصصا ،پژوهش ةشدهداف تعیینامتناسب با جامعۀ آماری داخته شد. پر متغیرهای پژوهش

                                                           
1. Singh & Ambika 
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با توجه  .و متخصصان بازاریابی ورزشی بودند وجوانان استانمدیریت ورزشی، مسئوالن ادارة کل ورزش

)تعداد  نظر گرفته شدپژوهش در ۀبرابر با جامعتعداد نمونه  ۀ پژوهش و اهداف مطالعه،به حجم جامع

 ایمیلحضوری و ارسال با  توزیعپژوهشگر،  های فراوانبا پیگیری .(نفر است 50خبرگان  راد آگاه واف

شایان ذکر  .نامه دریافت شدپرسش 42 اتمام،های پژوهش، پس از حذف موارد ناقص و ننامهپرسش

افرادی دیگر نبود  اهمیت موضوع و خبره و آگاه در این استان، دلیل انتخاب حجم نمونۀکه بهاست 

ه نظر گرفتمبنای تحلیل این تعداد در ،باشند باشند و آگاه به حوزة پژوهش که در استان اقامت داشته

بررسی، با توجه ارچوب موضوع موردهدستیابی به اطالعات درمورد چبرای تحلیل کمی اطالعات و . شد

 نامۀپرسش ،یشینپژوهش های پ ای و نیز مدنظرقراردادنو مطالعات کتابخانه هاها، پژوهشمصاحبهبه 

عوامل مرتبط حمایت مالی حامیان  ،ساختهمحقق ۀنامدر پرسش. صورت بسته تدوین شدپژوهش به

اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، مدیریتی و سازمانی، قانونی و تسهیالتی دولت و  عوامل دستۀدر پنج 

سؤال با طیف  40نامه پرسش هایکل سؤال .ندبندی شدای و تماشاگران تقسیمعوامل رسانه

ی محتوایی تعیین روای برای بود.، کم و خیلی کم ای به روش لیکرت خیلی زیاد، زیاد، متوسطگزینهپنج

نفر( نظرخواهی شد که پس از  11) نظر در حوزة پژوهشتن از اساتید صاحب ها از چندنامهپرسش

ت پایایی، از روش آلفای کرونباخ گیری قابلی. برای اندازهندنامه تأیید شدها، پرسشآن اعمال نظرهای

اساس براین مقدار انجام شد، استفاده گردید.  22 نسخۀ اس.پی.اس.اس.افزار که با استفاده از نرم

پایایی استفاده از دهد پرسشنامۀ موردمی است که نشان = 94/0α ،نامهپرسشاز  های مستخرجداده

در بخش . دو بخش آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده شداز  ،ر این پژوهشد الزم برخوردار است.

و توصیفی  شناختیهای جمعیتاز جداول و نمودارهای توصیفی برای بیان ویژگی ،آمار توصیفی

بودن توزیع برای بررسی طبیعی 1شاپیروهای از آزمون ،دربخش آمار استنباطی. پژوهش استفاده شد

بندی برای رتبه 2آزمون فریدمنو  برای بررسی متغیرهای پژوهشای نمونهتک تیها، آزمون داده

 استفاده شد. 22 نسخۀ اس.پی.اس.اس.افزار متغیرها در نرم

 

 نتایج

های کارنبردن آزمونکاربردن یا بهرض برای بهفدلیل وجود پیشهای آماری و بهاز انجام آزمونپیش 

که  ، ابزار مورداستفاده در این پژوهش بررسی شداساساستفاده شد؛ براین متریک از آزمون شاپیروپارا

 شده در این جدول، همۀشود. برمبنای اطالعات درجمشاهده می یکشمارة  نتایج آن در جدول

                                                           
1. Shapiro Wilk 

2. Fridman 
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ها از توان برای آزمون تمامی فرضیهو می وردار هستندطبیعی برخ زیعبررسی از تومتغیرهای مورد

 های پارامتریک استفاده کرد.آزمون
 

 هابودن توزیع دادهبرای طبیعی های آزمون شاپیرومارهآ -1ول جد

 

 غربی ورزشی استان آذربایجانهای پروژه دخیل در جذب سرمایۀتنگناها و عوامل اقتصادی 

اساس، استفاده شده است؛ براینای نمونهتک تی از آزمون ،بعدی هایو سؤال البرای آزمون این سؤ

( اینمونهتی تکعدد مبنا )در آزمون  ،نامه در هر بخشپرسش با توجه به امتیازهای در این پژوهش

عوامل  ها،ارزشی است(. براساس یافتهپنجاستفاده در ابزار پژوهش شد )طیف مورددر نظر گرفته  سه

در سطح  ،غربیهای ورزشی استان آذربایجانجذب سرمایۀ پروژه عوامل اقتصادیمرتبط با تنگناها و 

است که  معنااین بدین(. دوشمارة  )جدول پذیرش هستندز دید خبرگان قابلا P<01/0معناداری 

  هستند.های ورزشی استان همۀ این عوامل مانعی در جذب سرمایه برای پروژه
 

های ورزشی استان پروژه فرهنگی دخیل در جذب سرمایۀماعی و تنگناها و عوامل اجت

 غربیآذربایجان

های ورزشی جذب سرمایۀ پروژه عوامل مرتبط با تنگناها و عوامل اجتماعی و فرهنگی ها،براساس یافته

شمارة  )جدول پذیرش هستندقابل از دید خبرگان P<01/0در سطح معناداری  ،غربیاستان آذربایجان

، های ورزشیورزشکاران یا تیم نداشتنجز محبوبیتمعنا است که همۀ این عوامل به. این بدین(سه

وجوانان شدن چهرة ادارة ورزشاشت مردم از شرکت در ورزش و خرابطرز تفکر و برددر تغییر نبود 

 های ورزشی استان هستند.مانع جذب سرمایه برای پروژه ،اخالقی در ورزشسبب وقایع ضدبه
 

 

 

 نامهمعیارهای پرسش ردیف
 هاآماره

 توزیع سطح معناداری هاآماره

 طبیعی 0/92 0/533 عوامل اقتصادی 1

 طبیعی 0/595 0/769 عوامل اجتماعی و فرهنگی 2

 طبیعی 423/0 879/0 عوامل مدیریتی و سازمانی 3

 طبیعی 785/0 654/0 قانونی و تسهیالتی دولتعوامل  4

 طبیعی 368/0 918/0 ای و تماشاگرانعوامل رسانه 5

 طبیعی 712/0 7/0 مین مالیهای تأعوامل و روش 6
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های پروژهناها و عوامل اقتصادی جذب سرمایۀ ای در تحلیل تنگنمونهتک تینتایج آزمون  - 2جدول 

 غربیورزشی استان آذربایجان

 میانگین معیارها ردیف
انحراف 

 استاندارد
 تی

 درجۀ

 آزادی

سطح 

 معناداری

1 
فروش کاال وخدمات  نداشتنافزایش

 حامیان مالی
5714/3 59/0 274/6 41 0/001 

2 
فقدان دستیابی به بازار مورد نظر توسط 

 حامیان
524/3 83/0 073/4 41 0/001 

 0/001 41 031/4 8/0 5000/3 نکردن ارتباط با مشتریان فعلیمستحکم 3

 0/001 41 876/5 63/0 5714/3 نیاوردن مشتریان جدیددستبه 4

 0/001 41 522/3 83/0 4524/3 هاایجادنشدن رقابت با شرکت 5

 0/001 41 817/2 1 4524/3 درآمدزا نبودن ورزش 6

 0/001 41 528/4 95/0 6667/3 نداشتن بودجه برای حمایت مالی 7

 0/001 41 752/4 07/1 7857/3 فقدان ثبات اقتصادی کشور 8

 0/001 41 719/3 16/1 6667/3 بحران اقتصادی جهان 9
  

 

وامل اجتماعی و فرهنگی جذب سرمایۀ تنگناها و عای در تحلیل نمونهتک یتنتایج آزمون  -3جدول 

 غربی آذربایجانهای ورزشی استان پروژه

 میانگین معیارها ردیف
انحراف 

 استاندارد
 تی

 درجۀ

 آزادی

سطح 

 معناداری

 006/0 41 899/2 06469/1 4762/3 بودن جایگاه اجتماعی ورزش در اجتماعپایین 1

 129/0 41 549/1 19523/1 2857/3 های ورزشیورزشکاران یا تیم نداشتنمحبوبیت 2

3 
طرز تفکر و برداشت مردم از شرکت در در تغییر نبود 

 ورزش
3333/3 07446/1 011/2 41 051/0 

 037/0 41 152/2 00406/1 3333/3 تصویر مناسب از ورزش در اذهان عمومی نشدنایجاد 4

 020/0 38 427/2 98983/0 3846/3 ورزش بر روابط اجتماعی نداشتنثیرتأ 5

6 
عنوان های ورزشی بهحامیان مالی رشتهنپذیرفتن 

 خیر در اجتماع
6429/3 03173/1 038/4 41 001/0 

7 
وقایع  سببوجوانان بهشدن چهرة ادارة ورزشخراب

 ضد اخالقی در ورزش
2143/3 29795/1 070/1 41 291/0 

 001/0 41 532/3 22308/1 6667/3 نبود فرهنگ وقف در ورزش 8
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زشی استان های ورپروژه یتی و سازمانی دخیل در جذب سرمایۀتنگناها و عوامل مدیر

 غربیآذربایجان

عوامل مرتبط با ها، استفاده شد. براساس یافتهای نمونهتک تی از آزمون نیز الآزمون این سؤ برای

در سطح  ،غربیاستان آذربایجانهای ورزشی پروژه جذب سرمایۀ تنگناها و عوامل مدیریتی و سازمانی

گونه تبیین نتیجه این. (چهارشمارة  )جدول پذیرش هستنداز دید خبرگان قابل P<01/0معناداری 

های ورزشی مانع جذب سرمایه برای پروژهدر جدول شمارة چهار همۀ عوامل ذکرشده  شود کهمی

 استان هستند. 
 

 امل مدیریتی و سازمانی جذب سرمایۀتحلیل تنگناها و عوای در نمونهتک یتنتایج آزمون  -4جدول 

 غربی استان آذربایجانهای ورزشی پروژه

 میانگین معیارها ردیف
انحراف 

 استاندارد
 تی

 درجۀ

 آزادی

سطح 

 معناداری

1 
نداشتن حامیان به مشارکت عالقه

 اجتماعی
8095/3 96873/0 416/5 41 0/001 

2 
درگیری در نبود تمایل به صرف وقت و 

 ورزش
6905/3 09295/1 094/4 41 0/001 

3 
عنوان نپذیرفتن حمایت مالی ورزشی به

 یک ابزار مطلوب بازاریابی
6905/3 99971/0 476/4 41 0/001 

4 
نبود عالقۀ شخصی مدیران در حمایت 

 مالی از ورزش
7143/3 11061/1 168/4 41 0/001 

5 
نبود نظارت بر تعهدات مسئوالن ورزشی 

 درمورد تبلیغات
7619/3 93207/0 298/5 41 0/001 

6 
وجوانان و بودن ادارة کل ورزشانحصاری

 نبود احتیاج به تبلیغات
4286/3 03930/1 672/2 41 0/001 

7 
های بلندمدت درزمینۀ نبود برنامه

 وجوانانبازاریابی در ادارة کل ورزش
0238/4 92362/0 184/7 41 0/001 

8 
مسئوالن سیاسی  فقدان نگرش مثبت

 کشور واستان به درآمدزایی
8571/3 84309/0 589/6 41 0/001 

9 
فقدان شفافیت دریافت پول و انجام 

 تبلیغات
6429/3 07797/1 865/3 41 0/001 
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زشی استان های ورپروژه تسهیالتی دولت دخیل در جذب سرمایۀتنگناها و عوامل قانونی و 

 غربیآذربایجان

جذب سرمایۀ  عوامل مرتبط با تنگناها و عوامل قانونی و تسهیالتی، های این پژوهشیافته مبنایبر

پذیرش از دید خبرگان قابل P<01/0در سطح معناداری  ،غربیهای ورزشی استان آذربایجانپروژه

مانع جذب سرمایه  پنجشمارة شده در جدول ، تمام عوامل ذکربنابراین ؛(پنجشمارة  )جدول هستند

 .ان هستندهای ورزشی استبرای پروژه

 
 امل قانونی و تسهیالتی جذب سرمایۀای در تحلیل تنگناها و عونمونهتک تینتایج آزمون  -5جدول 

 غربیهای ورزشی استان آذربایجانپروژه

 میانگین معیارها ردیف
انحراف 

 استاندارد
 تی

 درجۀ

 آزادی

سطح 

 معناداری

1 
قانون حمایتی از ادارة کل  نبود

 جوانانوورزش
4524/3 04069/1 817/2 41 0/007 

2 
نبودن قانون صرف مالیات در شفاف

 ورزش
4048/3 96423/0 720/2 41 0/001 

3 
مزایای اقتصادی توسط دولت برای  نبود

 حامیان
5714/3 76963/0 812/4 41 0/042 

4 
تسهیالت بانکی توسط  نشدنپرداخت

 های حامیدولت به شرکت
3333/3 02806/1 101/2 41 0/001 

5 
های همکاری و زمینه نشدنخلق

 های همکاری در بلندمدتفرصت
5714/3 01556/1 647/3 41 0/001 

 

زشی استان های وری و تماشاگران دخیل در جذب سرمایۀ پروژهاتنگناها و عوامل رسانه

 غربیآذربایجان

 ای و تماشاگران جذب سرمایۀعوامل مرتبط با تنگناها و عوامل رسانه ها حاکی از آن است کهیافته

پذیرش از دید خبرگان قابل P<01/0در سطح معناداری  ،پروژه های ورزشی استان آذربایجان غربی

شده در جدول ذکر عوامل که همۀ شوداستنباط می گونهاین بنابراین، ؛(شششمارة  )جدول هستند

 هستند.های ورزشی استان جذب سرمایه برای پروژهموانع  شششمارة 
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 ای و تماشاگران جذب سرمایۀدر تحلیل تنگناها و عوامل رسانه اینمونهتک تینتایج آزمون  -6جدول 

 غربی های ورزشی استان آذربایجانپروژه

 میانگین معیارها ردیف
انحراف 

 استاندارد
 تی

 درجۀ

 آزادی

سطح 

 معناداری

1 
ای مناسب قبل از رویدادهای نبود پوشش رسانه

 ورزشی استان
8810/3 70546/0 093/8 41 0/001 

2 
تر حین انجام ای مناسبنبود پوشش رسانه

 رویداد
6190/3 96151/0 172/4 41 0/001 

 0/001 41 148/5 86920/0 6905/3 ای مناسب بعد از رویدادنبود پوشش رسانه 3

4 
چاپی  -ای مطبوعاتی نبود پوشش رسانه

 مناسب
5952/3 88509/0 358/4 41 0/001 

5 
تصویری(  -ای )صوتینبود پوشش رسانه

 مناسب
7381/3 85709/0 581/5 41 0/001 

 0/001 41 792/3 05812/1 6190/3 کاهش کمیت تماشاگران 6

7 
اجرانشدن تعهدات ناشی از پخش تلویزیونی و 

 رادیویی
8810/3 88902/0 422/6 41 0/001 

 0/001 41 744/9 69677/0 0476/4 ها به عالئم تبلیغاتی حامیانرسانه نکردنتوجه 8

9 
تعهدنداشتن تماشاگران به مصرف کاال و 

 های ورزشیخدمات ورزشی رشته
8810/3 77152/0 400/7 41 0/001 

 

 ربی غآذربایجان های ورزشی استاندخیل در جذب سرمایۀ پروژهعوامل و تنگناهای 

عوامل  اختالف بین استفاده شد که نتایج این آزمون درزمینۀ از آزمون فریدمن الاین سؤبررسی  برای

 541/17 مربع کا آماره با ،غربیهای ورزشی استان آذربایجانپروژه دخیل در جذب سرمایۀو تنگناهای 

عوامل اولویت بیشتر معیار  دهندة(. این نتایج نشانP<01/0) معنادار است چهارآزادی  و درجۀ

گین با میان های ورزشی استانترین عامل جذب سرمایه برای پروژهعنوان مهمسازمانی به مدیریتی و

 دارند.کمترین اهمیت را عوامل اجتماعی و فرهنگی  ،. همچنیناست 5/3 رتبۀ
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دخیل در جذب سرمایۀ های عوامل و تنگناهای های آزمون فریدمن حاصل از تحلیل شاخصآماره -7 جدول

 غربیهای ورزشی استان آذربایجانپروژه

 رتبه میانگین رتبه میانگین معیار ردیف

 3 08/3 3/57 عوامل اقتصادی 1

 5 33/2 3/41 عوامل اجتماعی و فرهنگی 2

 1 5/3 3/71 عوامل مدیریتی و سازمانی 3

 4 64/2 3/46 عوامل قانونی و تسهیالتی دولت 4

 2 44/3 3/46 ای و تماشاگرانعوامل رسانه 5

 

 بحث و نتیجه گیری
از ملزومات امروز صنعت ابزاری است که توجه به آن های بازاریابی عنوان یکی از روشبهحمایت مالی 

های ورزشی باز گذاری در پروژهکه حامی مالی را از سرمایه عللیشناسایی  ورزش است؛ بنابراین،

 حاضر با هدف ، پژوهشروازاین ند؛رسنظر میکردن موانع موجود ضروری بهمرتفع ، برایدندارمی

در )شوند غربی میشی استان آذربایجانهای ورزبررسی عواملی که مانع جذب حمایت مالی در پروژه

، عوامل قانونی و ، عوامل اجتماعی و فرهنگی، عوامل مدیریتی و سازمانیعوامل اقتصادیپنج بعد 

 . انجام شد (ای و تماشاگرانتسهیالتی دولت و عوامل رسانه

های ورزشی استان پروژه امل مدیریتی و سازمانی جذب سرمایۀعوامل مرتبط با تنگناها و عو

تمایل حامیان به مشارکت اجتماعی، نبود  نداشتنهعالقصورت شناسایی شدند: بدینغربی آذربایجان

ان یک ابزار مطلوب بازاریابی، عنوحمایت مالی ورزشی به نپذیرفتن، به صرف وقت و درگیری در ورزش

ن ورزشی والنظارت بر تعهدهای مسئ ز ورزش، نبودالی اشخصی مدیران در حمایت م ۀعالقنبود 

های احتیاج به تبلیغات، نبود برنامهجوانان و نبود وبودن ادارة کل ورزشرمورد تبلیغات، انحصارید

 ن سیاسی کشور ووالنگرش مثبت مسئوجوانان، فقدان ریابی در ادارة کل ورزشبلندمدت درزمینۀ بازا

 نتایج حاصل از پژوهش افت پول و انجام تبلیغات شناسایی.شفافیت دریدرآمدزایی، فقدان استان به 

حمایت مالی از ورزش موانع  خود است. وی در پژوهش ( همسو1395)جماعت مطالعۀ های با یافته

ی و عوامل محیطی داخلی تقسیم کرد. به عقیدة وی، موانع عوامل محیطی خارج را به دو دستۀ

 –ایموانع اقتصادی و رسانه از عوامل محیطی داخلی و حقوقی -فرهنگی و مدیریتی -اجتماعی

 تبلیغاتی از عوامل محیطی خارجی هستند.

 صورتغربی بهآذربایجانهای ورزشی استان قتصادی دخیل در جذب سرمایۀ پروژهتنگناها و عوامل ا

دنظر توسط حامیان، دستیابی به بازار مورمالی، فقدان خدمات حامیان  فروش کاال و نداشتنافزایش

رقابت با  نشدنایجادن جدید، وردن مشتریانیادستهبردن ارتباط با مشتریان فعلی، کنمستحکم
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 و ثبات اقتصادی کشورقدان حمایت مالی، ف ها، درآمدزانبودن ورزش، نداشتن بودجه برایشرکت

(، 2010) و همکاران ریاستیهای ج با نتایج پژوهشاین نتای بحران اقتصادی جهان مشخص شدند.

  خوانی دارد.هم (1394) پور و ترکفرو قاسمی، جوادی (1394) سیاوشانیهاشمی 

داند مهم در جذب حامیان مالی ورزش می ( شرایط و نظام اقتصادی کشورها را عاملی2004) 1یانگ 

  داند.وسعۀ حمایت مالی از ورزش میبرای ت یعامل محرکدر اقتصاد کشورها را و وجود ساختار رقابتی 

ب از ورزش در اذهان عمومی، تصویر مناس نشدنایجادگاه اجتماعی ورزش در اجتماع، بودن جایپایین

عنوان خیر در های ورزشی بهحامیان مالی رشته رفتنورزش بر روابط اجتماعی، نپذی نداشتنثیرتأ

وامل اجتماعی و فرهنگی عوامل مرتبط با تنگناها و ع ازهمگی  ،نبود فرهنگ وقف در ورزش اجتماع و

( حمایت 2011) 2چن و ژانگ شناخته شدند. غربیذربایجانهای ورزشی استان آپروژه جذب سرمایۀ

که عوامل  این پژوهش با نتیجۀاین مطلب ند که اندبر نگرش و تغییر تفکر مخاطبان مؤثر می مالی را

 خوانی ندارد.هم ،شونداجتماعی و فرهنگی مانع حمایت مالی در ورزش می

های ورزشی استان تی جذب سرمایۀ پروژهعوامل مرتبط با تنگناها و عوامل قانونی و تسهیال

نبودن وجوانان، شفافقانون حمایت از ادارة کل ورزشصورت مشخص شدند: نبود ی بدینغربآذربایجان

 نشدنپرداخت تصادی توسط دولت برای حامیان،مزایای اقون صرف مالیات در ورزش، نبود قان

های های همکاری و فرصتزمینه نشدنخلق های حامی وبه شرکتتسهیالت بانکی توسط دولت 

 .همکاری در بلندمدت

های ورزشی استان پروژه ای و تماشاگران جذب سرمایۀعوامل مرتبط با تنگناها و عوامل رسانه

 استان، نبود ای مناسب قبل از رویدادهای ورزشیپوشش رسانه : نبودازبودند  عبارتغربی آذربایجان

پوشش  رویداد، نبودب بعد از ای مناسپوشش رسانهنبود  انجام رویداد، حینتر مناسبای پوشش رسانه

کمیت تصویری( مناسب، کاهش  -)صوتی ایپوشش رسانه چاپی مناسب، نبود -ای مطبوعاتیرسانه

ها به عالئم رسانه نکردنتوجهزیونی و رادیویی، ناشی از پخش تلوی تعهدهای تماشاگران، اجرانشدن

های ورزشی. رشتهال و خدمات ورزشی تماشاگران به مصرف کا نداشتنتعهد تبلیغاتی حامیان و

رشد پوشش  سبب( حمایت مالی ورزشی را به1394) ادعلی لفمنجانی و همکاراننژ ،راستادراین

های ترین زمینه، از محبوبشوندفرادی که درگیر مسابقات ورزشی میای و تعداد بسیار زیاد ارسانه

 ست. ا ناهمسونتایج پژوهش حاضر با این مطلب که  اندحمایت مالی دانسته

                                                           
1. Yong 

2. Chen & Zhang 
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عنوان عوامل مدیریتی و سازمانی بهمعیار  دهد کهترین عوامل نشان میبندی و ارزیابی مهماولویت

 ،. همچنیناست 5/3 با میانگین رتبۀ های ورزشی استانترین عامل جذب سرمایه برای پروژهمهم

  داشتند. کمترین اهمیت رال اجتماعی و فرهنگی عوام
عنوان سازمانی بهعوامل مدیریتی و مشخص شد که معیار  حاضرظر افراد و متخصصان پژوهش ناز

براین، بررسی آید. افزونحساب میبه های ورزشی استانترین عامل جذب سرمایه برای پروژهمهم

تایج این نتیجه با ن د.نسازار مهمی را در این بخش نمایان میمتعدد ضعف و شکاف بسی هایپژوهش

. خوانی ندارداست، همآخر قرار داده  که عوامل مدیریتی را در رتبۀ (1388) و همکاران پاداشمطالعۀ 

، ندارند. نتایج دهندرابطه با حمایت مالی که انجام میاصول مشخصی در مدیران حامی مالی نیز 

خی و بر لی اصول خیلی مهمی مدنظر نیستنشان داده است که برای مدیران حامیان ما هاپژوهش

 .ت حمایت مالی از ورزش در ایران استکه ناشی از ماهی دارنداهمیت  موارد

 مقبولیو قابلیت  ن مرتبط با امور ورزشی که تواناییوالپرورش مدیران و مسئ ،با توجه به این موضوع 

 .کندمیهموار  را های ورزشیتوجهی تأمین مالی در سازمانصورت قابلهب ،در این زمینه داشته باشند

، نپذیرفتن به صرف وقت و درگیری در ورزش تمایلنداشتن حامیان به مشارکت اجتماعی، نبود عالقه

شخصی مدیران در حمایت مالی  عالقۀابزار مطلوب بازاریابی، نبود عنوان یک حمایت مالی ورزشی به

کل  ودن ادارةبوالن ورزشی درمورد تبلیغات، انحصارینظارت بر تعهدات مسئز ورزش، نبود ا

های بلندمدت درزمینۀ بازاریابی در ادارة کل احتیاج به تبلیغات، نبود برنامهجوانان و نبود وورزش

شفافیت  درآمدزایی، فقداناستان به  ن سیاسی کشور ووالنگرش مثبت مسئوجوانان، فقدان ورزش

ها برای تأمین هزینهتند که راه را گذاری هس، عوامل مدیریتی مهم و تأثیردریافت پول و انجام تبلیغات

 .اندهای ورزشی دشوار کردهدر پروژه

یکسان  ،داده در آفریقای جنوبی انجام 2004که در سال  1ون هیردن مطالعۀ نتایج این بخش با نتایج

گیری کارایی ها و اندازهگذاریدر مطالعۀ وی نیز مدیریت حمایت مالی ورزش براساس هدف. است

زیست تعادل بشردوستانه و محیط امور نیستند که بین ورزش و هنر، ال ایندنببه است و حامیان

 . برقرار کنند

. توجه استکه قابلدارد  اهمیت بسیار زیادی به مسائل جامعه سازماندادن اهمیتبرای حامیان 

با مناسب  رابطۀ ایجادها، افزایش آگاهی عمومی نسبت به حامی، باالبردن وجهۀ حامی، پوشش رسانه

ای فراگیر برای حامیان پوشش رسانهو  ملی افزایش توجه رسانۀ، داشتن کارکنانگرامی، نظرانصاحب

بهره برد.  هاصورت مطلوب از آنهد تا بتوان بنتقویت شو . در جامعۀ پژوهش این عوامل بایدمهم است

غییر بازار هدف، ایجاد ت گذاری درسرمایهبرای ایجاد تغییر در تصویر ذهنی و ایجاد میل به  ،همچنین

                                                           
1. Van Heerden 
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مشخص  ،ابعادی که برای مشتریان آن بازار مهم هستند ،و مطابق با آن در تصور ذهنی باید مثبت باشد

 شود.

 صورت حمایت مالی،ههای مالی بمین هزینههای تأکه توجه به حمایت مالی و راهبا توجه به این نکته 

گذاری بخش خصوصی ، افزایش میزان سرمایهتبلیغاتزیاد  بخشیاثرنتایج ارزشمندی چون دربردارندة 

 مهم و ضروری است. توجه به این مورد بسیار  ،های مختلف تولیدی و خدماتی استآمدن شرکتروی و

های قهرمانی، جذب ویژه فعالیتهای ورزشی بهفعالیتانجام  های تأمین بودجۀ کافی براییکی از راه

ورزش از جهاتی  حمایترسانه با راه تبلیغات از  .حامی مالی استعنوان ها بهها و سازمانشرکت

از بازاریابی  یمستقیمغیر حمایت جزءکه  توان به این اشاره کردن جمله میمتفاوت است که از آ

 . ورزشی است

صورت زیر مشخص های ورزشی بهپروژههای مین هزینههای الزم برای تأترین راهکارمهم در پایان،

، نظر توسط حامیاندستیابی به بازار مورد، خدمات حامیان مالی افزایش فروش کاال و :شوندمی

، هاایجاد رقابت با شرکت، آوردن مشتریان جدیددستهکردن ارتباط با مشتریان فعلی و بمستحکم

ایگاه اجتماعی ورزش در بردن جاالب، طریق فروش محصوالت و خدمات ورزشیدرآمدزاکردن ورزش از

ایجاد تصویر مناسب از ورزش در اذهان ، دادن به ورزشکاران و تماشاگران ورزشیزطریق بهااجتماع ا

تبلیغات و گسترش فرهنگ وقف ، پسندامههای عورزشکاران و عوامل ورزشی در کار عمومی با شرکت

 نظارت بر تعهدهایمیان مردم، زشکاران محبوب درو ور در ورزش با کمک تبلیغات قهرمانان و پهلوانان

والن سیاسی کشور و استان به درآمدزایی ایجاد نگرش مثبت مسئ، مورد تبلیغاتوالن ورزشی درمسئ

، های ورزشی استانای مناسب قبل از رویدادپوشش رسانه ،المللیبین 1دورة مسابقاتبا برگزاری 

کمیت  افزایش، ای مناسب بعد از رویدادپوشش رسانه، رویدادانجام حین تر ای مناسبپوشش رسانه

 .های ورزشیتر و افزایش کیفیت تیمونقل مطلوبان با ایجاد تسهیالت رفاهی و حملتماشاگر
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Abstract 

In current situation of Iran sport industry, it is necessary to implement marketing 

activities such as getting financial supports in order to promote sports projects. 

Therefore, the purpose of this study was to investigate barriers of attracting capital 

for sport projects of Western Azerbaijan province. Surveying the research design, 

the methodology was applied in terms of purpose, field study in terms of data 

collection and descriptive in terms of method. According to the research purposes, 

the populations were sport management experts, officials of the sport &adolescent 

organization of Western Azerbaijan province and sport marketing experts. In this 

regard 50 people were selected and 42 questionnaires were answered by selected 

samples. A researcher-made questionnaire retrieved from Onsori questionnaire 

(2014) was developed in a closed format. Assessment of the most important 

factors shows that management and organizational factors are the most important 

factors of attracting capital for sport projects of the province. The least important 

factors are social and cultural factors. The results indicate the necessity of 

attracting financial supports and it would be achieved by effectiveness of 

advertising, increasing the amount of private investment and development of 

manufacturing and service companies. 
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