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 2یافشارمصطفی ، 1مانیپزهرا 

 

 ، واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسالمی، تهران، ایرانیبدنتیتربگروه . 1

تهران، ، علوم ورزشی و یبدنتیتربمدیریت ورزشی، پژوهشگاه  زشی، پژوهشکدةراستادیار گروه مدیریت و. 2

 مسئول()نویسندة  ایران
 

  22/06/1399تاریخ پذیرش:                            01/04/1399تاریخ دریافت: 

 چکیده

 ورزشی ابیبازاری اصلی محورهای از و ورزش در گذاریسرمایه مهم هایشیوه از یکی ورزشی مالی حمایت

 مشارکت تحلیل و بررسی هدف با پژوهش این. شوندمی تیحما و دهیرویدادها سازمان آن سایة در که است

 پژوهش روش این. است انجام شده مالی حمایت انگیزة ماتریس مدل برمبنای ورزشی رویدادهای در حامیان

 مصاحبة از هاداده آوریجمع برای. است گلیزر رویکرد برمبتنی ادیبندادهنظریة  براساس کیفی

و  خبرگان از نفر 15 با د و درمجموعبرفی استفاده شگلوله روش به هدفمند گیریو نمونه افتهیساختارمهین

الگوی . انجام شد مصاحبه ورزش )فوتبال( یحام یهاشرکت نیو همچن یورزش یابیبازار تیریمداساتید 

احل کدگذاری باز، انتخابی و نظری مر شدنلی و پس از انجامسؤاهای مصاحبة نُهپاسخ از نظری این پژوهش

های انگیزشی نه مؤلفهطلبانه و بشردوستاد. در این مطالعه در چهار بعد خارجی، داخلی، فرصتحاصل ش

 نتایج. ندآمده در یک ماتریس دوبعدی جای گرفتدستهای بهتحلیلی، داده یندیفرااساس تعریف شدند و بر

 ها پرسش شد،از آن هادر مصاحبه ی کههایو انگیزه در پژوهش شدهیبررسداد که عوامل  نشان هاداده تحلیل

طلبانه و در های مرتبط با ابعاد خارجی و فرصتاول اولویت، انگیزه دو یا چند اولویت است که در مرتبةدارای 

ی و سردمداران ورزش مدیران شودتوصیه می شدند.های داخلی و بشردوستانه مشاهده اولویت ثانویه انگیزه

توسعه و هدفمندی حمایت مالی  به اقتصادی کشور برای تقویت ارتباط حامیان و ورزش توجهی ویژه-سیاسی

 .کنند

 

 .ادیبندادهماتریس انگیزه حمایت، فوتبال، تئوری  حمایت مالی، رویداد ورزشی، کلیدی: واژگان

 

                                                      
1. Email: zahrapayman94@gmail.com  

2. Email: afshari.ua@gmail.com  
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 مقدمه
 تیموفق. است ورزش کشورها واقعی پیشرفت و توسعه هایشاخصه نیترمهم از یکیامروز  دنیای در

پرونا، ) است کرده جلب خود به شیازپشیب را ورزش اندرکاراندست و مدیران توجه ورزش عرصۀ در

در  صنعت ورزش یمال ارزش زده شده است تخمین کهیطوربه؛ (44 ،2018، 1تریبالدوس و باهدور

 بیلیون دالر برآورد 470 حاضرحالآن و در صنعت سینمای ابربر و هفت صنعت اتومبیل دوبرابر کایآمر

از آن بازاریابی ورزشی درآمد و سوددهی یا ( 359، 2015، 2کیم و دوکیم، ماهونی، است )پارک شده

 راستا نیا در (.2، 2019، 3کروزینسکا و پوزتا) استبوده  دالر بیلیون 152در حدود  ینظر گردش مال

 است؛فوتبال  ،قرار گرفته است اقتصادی تأثیر این تحوالتکه تحت ورزشی یهارشتهاز  کیی

و مخاطبان سراسر جهان را  هارسانهیک و ملی توجه  ورزش شمارة عنوانورزش فوتبال به کهیطوربه

 (.1، 2013، 4است )آباوری برخورداراز محبوبیت زیادی در بین مردم  کرده است و وفطمعبه خود 

ورزشی یکی از سه  یهاگیلو  هاباشگاهاز  5رآمدی مختلفی دارد و حمایت مالیورزش فوتبال منابع د

، 2008 ی قرار گیرد )الهی،بازاریابان ورزش مدنظرمنبع اصلی درآمدی صنعت فوتبال است که باید 

درآمد حاصل از حمایت مالی را یکی از منابع درآمدی کلیدی  (246، 2011) 6. متیو، نرلی و سالی(14

یل حامیان مالی در رویدادهای ورزشی معتبر و بزرگ تمااساس نیهمبر ؛دانندیم یاحرفهدر ورزش 

در پژوهش خود نشان دادند  (99، 2013) 7آرایا و پلیسر کهیطوربهبیشتری دارند.  یگذارهیسرمابه 

 که پیروزی و موفقیت در این زمینه سبب افزایش هستند شدنانجامای متعددی درحالهکه ورزش

 باارزشای ، حوزهمالی حمایت بنابراین؛ شده استتعداد حامیان مالی ورزشی در رویدادهای ورزشی 

، 2013، زادهاهللفتحبنار و ) شودمحسوب می ورزشی ریابی و یکی از محورهای بازاریابیادر مفهوم باز

48). 

 بازاریابی اصلی حورهایم از و ورزش در گذاریسرمایه مهم هایشیوه از یکی نیز ورزشی مالی حمایت

 در درآمدی منابع ترینمهم از و شوندمی تیحما و سازماندهی رویدادها آنسایۀ  در که است ورزشی

 مسئلۀ حاضردرحال. (14، 2012 ،کاظمینژاد، اندام و میر، رمضانیبنار) رودمی شماربه امروزی ورزش

 مدیران اساسی و مهم هایدغدغه از یکی عنوانبه ورزشی هایتیم و هاباشگاه در ورزشی انیحام

 هاآن قدرت واند داشته ورزش در انکارناپذیری نقش شهیهم حامیان مالی زیرا است؛ درآمده ورزشی

                                                      
1. Pruna, Tribaldos   & Bahdur 

2. Park, Mahony, Kim& Do Kim 

3. Kruszy´nska   & Poczta 

4. Abawari  

5. Financial Sponsorship 

6. Matthew, Nerilee & Sally 

7. Arraya  &  Pellissier 
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 برای هاشرکتراستا  نیا در .(112، 2008،یاقبال و ابودردا ،احسانی) شودمی قبل از شتریب هر روز

 اگر هک کنندمی دنبال را خاصی اهداف و دلیل دیگری بخش هر یا ورزش بخش از مالی حمایت

 ایمه خود اهداف به هاآن دنیرس برای را نهیزم و باشند داشته امر این از افیک آگاهی ورزشی مدیران

، 2010) 1اوریلی و مادیل. داشت خواهد ی ویژهرشد هاشرکت این حمایت با ورزشی بخش نند،ک

 ورزش بخش در ایگسترده طوربه اغلب حمایت سنتی طوربه که در پژوهش خود بیان کردند (134

 حمایت (203، 2015) 2ت، دالمن، تریلو و والکاپبوچ عقیدة به براین،عالوه شود.می ار بردهکبه

 هاشرکتحمایت مالی بنابراین  ؛کندمی ایفا هاورزش در مهمی نقش روزافزونی شکل به هاشرکت

های اخیر و صنعتی چندین در دهه بازاریابی ریچشمگای هترین پیشرفتیکی از مهمة دهندنشان

 (.2013، زادهاهللفتحبنار و )بیلیون دالری است 

شی حمایت مالی ورز بر توسعۀ مؤثرعوامل  پژوهشگران برخی که دهدمی نشانها پژوهش بر یمرور

اهداف  نبیشتریمناسب برای تحقق  التیو تسهایجاد محیط  (2008) الهی اند؛ررسی کردهبرا 

فیزیکی، های زیرساخت توسعۀ (2017) یپور خاکرمضان ،در صنعت فوتبال یمال یحامهای شرکت

شگاه با مدیریت روابط با ها،ریزی در باشگاهیابی و برنامهمدیریت امور بازار ها،مالی و انسانی باشگاه

ها و انین، مشوقوجود قو تبلیغاتی مسابقات،-یای و اطالعاتپوشش رسانه هواداران و حامیان مالی،

و حمایت از آن و ایجاد بسترهای تبلیغاتی برای حامیان در  یسازیخصوص های دولتی، توسعۀحمایت

ازاریابی، رسانه، ب-یاقتصادعوامل  (2015) میرزایی مالی در فوتبال استان مازندران وجذب حامیان 

بر جذب حامیان مالی شناسایی  مؤثرامل عنوان عوورزشی و تماشاگران را به یهامیتقوقی و ح-یقانون

 کند چه مشخص دقیق طوربه که پژوهشی انجام نشده است هنوز رسدیم نظربه اینوجودبا ؛اندکرده

 ترغیب، ورزشی حمایت بخش در یگذارهیسرماسمت به هاکارخانه و هاشرکت دنشویمباعث  عواملی

ساختار اقتصادی کشور،  (2009)ابریشمی  الهی، سجادی، خبیری و .برانگیخته شوند و تشویق

و  مسابقات فوتبال یزیربرنامه، مدیریت بازاریابی، هاباشگاهمشکالت حقوقی و قانونی، مالکیت دولتی 

موانع اقتصادی  (2019) دهقان قهفرخی و خانیقره ،رشیدلمیرجسمانی و  امکانات و تسهیالت فوتبال،

حقوقی و ، دیریتیم-یموانع ساختار (2017حشمی ) و یارسانهرهنگی و ف-یاجتماعو  و مدیریتی

حامیان فقدان بسترهای جذب  و از اصول بازاریابی نکردناستفاده ،حامیان مالی نیافتنتوفیق، ایرسانه

 که است حالی این در ؛اندکردهرا از موانع حامیان مالی در رویدادهای ورزشی بیان  المللیبین مالی

عنوان یکی از موانع مهم حامیان ورزشی در استان خراسان اد عوامل انگیزشی به( نشان د2010یزدانی )
                                                      
1. Madill & O'Reilly 

2. Bouchet, Doellman, Troilo & Walkup 
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رقابتی است و متولیان ورزش باید با  یحمایت فرایند آوردندستبه ،اینبرعالوهشمالی بوده است. 

پول آگاهی از این عوامل انگیزشی حامیان و ایجاد تغییرات پایدار تالش کنند تا سهم رقابتی بیشتر از 

  (.249، 2011، 1حمایتی را کسب کنند )المونت، هینگ و جیانبوری

 آن در مهمی نقش و رودمی کارهب ورزش هایبخش در اغلب شرکتی حمایت که است روشن اگرچه

 درواقع هاشرکت چرا اینکه و بنیادی هایانگیزه و دالیل بارةدر ما بینش و دانش رسدمی نظربه دارد،

 یبرا حامیان انگیزشی عوامل شناخت .است مانده باقی کنندهگیج شوند،یم ملحق حمایت جرگۀ به

 هاشرکت بیشترترغیب هرچه یبرا ورزشی به مدیران کمک برعالوه ورزشی حمایت عرصۀ به ورود

 ییهافرصت از تا کندمی کمک هاشرکت مدیران به ،درآمد بیشتر تیجهندر و عرصه این ورود به یبرا

 حمایتی یقراردادها عقد در هنگام و یابند آگاهی آورد فراهم هاآن یبرا تواندیمکه حمایت ورزشی 

اولیۀ  زةکه انگی کندمی ( بیان2009) 2شانک. دهند قرار مدنظر را هاآن ورزشی یهاباشگاه و هامیت با

 یک حمایت آوردندستبهاست.  «نامشخص» هنوز ورزشی هایحمایت در مشارکت برای سازمان یک

 تغییرات ایجاد و حامیان انگیزشی عوامل این از آگاهی با باید ورزش متولیان و است رقابتی ندیافر

، 2011، کنند )المونت و همکاران کسب را حمایتی پول از بیشتر رقابتی سهم تا کنند تالش پایدار،

250 .) 

 نیهمچن و هامحرک و اهانگیزه خودمطالعۀ  در( 2004) 3تریویپاپادیم و آپوستولوپولو نهیزم این در

 میتصم هک داد نشان هاپژوهش آن هاییافته. کردند یبررس را آتن 2004 کیالمپ انیحام اهداف

 باالبردن بازار، سهم افزایش فروش، افزایش مثل هاییجلوه پشتیبانی برنامۀ به وستنیپ برای هاشرکت

 آتن 2004 کیالمپ ملی ان مالیحامی اهداف ترینباارزش برند، از آگاهی افزایش و تکشر تصویر

 افزایش ،یشخص ستگیدلب ،یتجار شینما چون یعوامل بیترتهب (2001) 4هودا پژوهش در. بودند

 و دیخر قصد افزایش ،گذاریسرمایه از حاصل سود انتظار اصل هوادار، یورزش داریجانب بازار، سهم

( 2011) 5کریستمر. اندشده ذکر یمال انیمحا ورود ةزانندیانگ عوامل عنوانبه هاشرکت ریسا با رقابت

 تقسیم کرد یرونیو بدرونی  یهازهیانگ ۀدست دورا به  هاشرکتورزشی  یهازهیانگدر پژوهش خود 

 یبیرونی شامل افزایش فروش، نفوذ در بازارهای جدید، آگاهی از برند و محصول، ارتقا یهازهیانگکه 

 شود.می ینوازمهماناجتماعی و  یریپذتیولمسئتصویر ذهنی، انحصار شرکت و برند، 

                                                      
1. Lamont, Hing & Gainsbury 

2. Shank & Lyberger  

3. Apostolopoulou & Papadimitriou 

4. Al-Khaja  

5. Kirkesaether 
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. پرداخت یمسابقات ورزش یبر ارتقا یت ورزشیحما یرتأث یبررس خود بهپژوهش ( در 2020) 1نوصیر

 ،کرده اند یسبرررا  یورزش یدادهایاز رو یمال یتحما یاصل یلدال وی اذعان می دارد که محققین

ی هاافتهی .اندندادهنشان  را یجنتا ینو عوامل مؤثر بر ا هایدادرو یدر ارتقا یمال یتکل حما یراتاما تأث

 قرارگرفتن یشبرند، افزا ةهستند، از بهبود چهر یورزش یدادرو یکه حام یمشاغلنشان داد  وی

 یانفراد یکنانو باز یورزش یدادهایرو یران. مدکنندیمفروش استفاده  یشو افزا یمعرض مشتردر

 یارتقا یدر ازا یمال یانمطالعه نشان داد حام ینا یهاافتهی. شوندیمبرخوردار  یمال یتاز حما یزن

 یتنهاکه در شوندیمبرخوردار  یو مال یکارشناس ،یفن یبانیاز پشت ،برند یراز برند و تصو یسطح آگاه

( در پژوهش خود به 0220) 2ور و آدرن، تیلمورگا (.2020، )نوصیر شودیمها درآمد آن یشباعث افزا

بارة دررا  یسه مورد اصل هاپرداختند. آن حامیان مالی یدگاهاز د یورزش یدادرو یمال یتماح یریتمد

مثبت و  یسازمانینفرهنگ ب ۀروشن و سازگار، توسع 3راهبرد نشان دادند که شاملرابطه  یاثربخش

 تیو مؤثر حما زیآمتیموفق یریتمد یبرا هایژگیو یناز ا یکهر که است و ثبات یفردینروابط ب

 از مالی حمایت با نددر پژوهش خود بیان کرد( 2020) 4رز، مرچانت و اورثام، رز . الزم است یمال

 برند به را تیم یک با کنندگانمصرف مثبت ارتباطات و تصاویر امیدوارند هاشرکت ورزشی تیم یک

 و فروش نیت، حسن برند، از آگاهی برند، چهرة بهبود باعث تواندمیاین امر  که کنند منتقل خود

با عنوان  یپژوهش در (2017) 5کرونول و هاوس بکویساسچالگر، شود.  حامی در قبال برند نگرش

 «؟دهندیم شکل تیحما کی به یتیحما میتصم کی یهامشخصه چگون: مؤثر یهازهیانگ نییتع»

 کنندگانمصرف سود به( یحام تیموقع به کینزد) یامنطقه و مدتیطوالن یهامشارکت دادند نشان

 ،درمقابل .است آن یهازهیانگ و تیحما دربارة آنان مثبت یریگجهینت موجب و شودمی یتلق

 یهازهیانگ مشمول را المللنیب یمال انیحام توسط یتیحما انبوه یهانهیهز کنندگانمصرف

 ایت ورزشیموجود در حوزه حم یمنف عواملاز  را هازهیانگ نیا و دانندمی حسابگرانه و طلبانهفرصت

ة زانندیانگ عوامل لیتحل» عنوان با یپژوهش در( 2016) مرادی شرف، بنار و نژادیهمت. دانندیم

 ،یطیمح ،یالتیتسه ،یغاتیتبل ،یساختار عوامل شامل عامل شش «همدان استان در یورزش تیحما

 ها،شرکت رانیمد گاهدید از یورزش تیحما در هازانندهیانگ مؤثر عوامل عنوانبه را یتیریمد و یفرهنگ

                                                      
1. Nuseir 

2. Morgan  

3. Strategy 

3. Rose 

4. Woisetschläger, Backhaus & Cornwell 
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( 224،2014) 1، ماتئو و کانولیسالتنراستا  نیا در. ی شناسایی کردندورزش رانیمد و هاشرکت رانیمد

 شرکت یک تصمیمات برای محتمل هایانگیزه شناسایی برای تردقیق پژوهش به نیاز»: اندکرده اظهار

، اسونسن، سالتناز پژوهش  یالگوبرداربا  حاضر پژوهشدر  رونیازا ؛«دارد وجود کردنحمایت دربارة

 یبندطبقه یبرا چارچوب ۀارائ ای یمال تیحما ةزیانگ سیماتر» عنوان با (2016) 2کانولی و بکسرود

 حوزة در شدهشناخته هایانگیزه بررسی با ،«یورزش یدادهایرو از تیحما یبرا شرکت یهازهیانگ

 حمایت انگیزة ماتریس از گیریبهره با و شودرداخته میپ آنان گذاریارزش به فوتبال ورزش از حمایت

 بندیطبقه بشردوستانه و طلبانهفرصت داخلی، خارجی، محور چهار براساس هاانگیزه این مالی

 هایانگیزه و خارجی و داخلی هایانگیزه صورتبه یکدیگر با متضاد جریان دو در هااین انگیزه .دنشومی

 هاشرکت انگیزة بندیطبقه برای چارچوبی که دوبعدی ماتریس یک در نهبشردوستا و طلبانهفرصت

 است یزیچ آن همۀ یجرخا هایانگیزه از مراد شوند.، ادغام میاست ورزش از حمایت با ارتباط در

 این. کنده میبرآورد را بالقوه انیمشتر به یدسترس امکان و موجود انیمشتر با ارتباط جادیا امکان که

 اتیفیک یعرفمو  شرکت شدنشناخته موجب آنچه تمام شرکت نفعانیذ همۀ به توانندمی هاانگیزه

 یتیحما هایانگیزه. دنباش مرتبط ،دننجامبی شرکت به یوفادار حس جادیا به و شوندمی برند ارزش و

 از دسته آن یداخل هایانگیزه از مراد و دارند قرار یداخل یتیحما هایانگیزه مقابل در یخارج

 که هاانگیزه از یگرید نوع .شوندمی مرتبط شرکت درون یاتیح روند به کههستند  هاییزهیانگ

 همنوع ای بشردوستانه هایانگیزه و طلبانهرصتف یهازهیانگ ،شوند گرفته درنظر باید و تأثیرگذارند

 .انددوستانه

 شتریب بازدهی که با سوگیری وریبهره و منفعت از برآمدهو  منطق و عقلبر  افتهیساختار هایانگیزه 

 متعددی اندازة و شدت در تواندمی طلبیفرصت. دنشویم مطرح طلبانهفرصت ةزیانگ عنوانبه ،است

 و شرکت شخصی منافع آن در که احساس از برآمده هایانگیزه درمقابل دهد. روی شرکت رفتار در

 بشردوستانهبا عنوان انگیزة  ،نیست میان در شرکت نام شناساندن برای تالش و تجاری هایسودجویی

 یزشیانگ متضاد فیط دو قرارگرفتن با ورزشی تیحما یبرا الزم هایانگیزهاساس ؛ برهمینشودمی یاد

نابراین شناسایی ب ؛(2016، اسالتن) .اندشده ییشناسا است، شده تنظیم یدوبعد یسیماتر عنوانبه که

 هاشرکت یریگمیتصم رب تأثیرگذار یهامحرکو  هازهیانگ کرد و ورزشی حامیان عوامل انگیزانندة

 فراهم مالی حامیان یو نگهدار جذب ندیفرا در را ییبهاگران کدر و بینش تواندمی مشارکت یبرا

جذب  یبرا را بهتر بتوانند محیط اهداف، و هازهیانگ عوامل، شناسایی این با ربطیذ ینهادها و کند

سوق  در بخش ورزش یگذارهیسرما به را هاکارخانه و هاشرکت و کنند اهمفر هاآن یگذارهیسرما

                                                      
1. Slåtten, Matovu & Connolley 

2. Slåtten, Svensson, Connolley  & Bexrud 
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 و مشتریان توجه جلب میزان بر حمایت تأثیرگذاری کنندةمتبادر بیشتر گذشته مطالعاتدهند. 

 قبال در حامیان رویکردهای و شرایط بررسی هستند. مالی حامیان به مشتریان توجه علل همچنین

دارد.  نیاز حامیان انگیزشی عوامل از مشخص چهارچوب یک تعیین به ریبازآو و موفقیت میزان

. دهندمی شکل را آن که است هاییانگیزاننده گرو در همواره مالی حمایت که رسدمی نظربه گونهاین

 این و است گرفته انجام مالی حمایت بر هاآن تأثیر و هاانگیزه نوع دربارة محدودی مطالعات تاکنون

 شناسایی. است کرده جلب حوزه، این در پژوهشی دایرة گسترش به راپژوهشگر  اهتمام موضوع

 رب بسزایی تأثیر ،ورزش فوتبال در گذاریسرمایه روزافزون اهمیت به توجه با حامیان هایانگیزاننده

رح طاساسی م سؤال این حال دارد. ورزش حوزة در گذاریسرمایه افزایش و یتیعملکرد حما بهبود

 اند؟کدم فوتبال() ورزشی هایدرویدا از حمایت برای هاشرکت هایانگیزه که شودمی
 

 پژوهش روش

 اساسبر پژوهش یناست. همچن ادیبنداده راهبرد اساسبر و کیفی صورتبه پژوهش این اجرای روش

 مختلف یهاافتیرهاست که از بین  اکتشافی صورت بنیادیبه هدف، بنایمبر العاتطبندی مدسته

اصلی  گام سهگلیزری بهره گرفته شد که با گذر از  ، از رهیافت ظاهرشوندةادیبنداده یسازهینظر

و اساتید  خبرگان همۀپژوهش آماری  ۀجامع. شودیمکدگذاری باز، انتخابی و کدگذاری نظری حاصل 

تخاب این ان معیارهای .ندبود ورزش )فوتبال( یحام یهاشرکت نیو همچن یورزش یابیبازار تیریمد

 )مقاله یا کتاب( فاتیتألاشتن د ورزشی یا بازاریابی، استاد دانشگاه بودن در حیطۀ افراد مواردی نظیر

 ین مدیران و مسئوالن آشنا به حیطۀو همچن وکارکسبحمایت مالی و ، ورزشی بازاریابی در زمینۀ

ادارات و فدراسیون  ،هانسازمادر مرتبط مدیریتی  که دارای سابقۀ اجرایی در ورزش فوتبال بودند

 ؛شد برفی استفادههگلول یریگنمونه و تکنیک گیری هدفمندنمونهروش از  یریگنمونه در. باشند

شده در این بررسی زمینۀ در که شناختندمی را دیگری افراد اگر کنندگانشرکت هکصورتنیبد

 یآورجمع .کردندمی معرفی همطالع در شرکت برای ،بودند هاییدیدگاه و تجربیات دارای پژوهش

عبارتی به ؛انجام شد افتهیساختارمهین فردی ۀمصاحب 15ادامه یافت و  هادادهاطالعات تا اشباع نظری 

تا جایی  ترواضحو به بیان  هامقولهاشباع نظری  تا مرحلۀ هاداده یآورجمعو  هامصاحبهفرایند اجرای 

ند مصاحبه ابتدا پس از یدر فرا. یدتر فراهم نبودجد یهادادهکه امکان دستیابی به ادامه یافت 

عمیق فردی  یهامصاحبه ،نامهیمعرف انجام و پس از دریافت هانمونهبا  یفراوان هماهنگ یهایریگیپ

پس از هر مصاحبه که  طول کشید دقیقه 60 تا 30بین  زمان مدتدر  کنندگانمشارکتبا هرکدام از 

در پژوهش کیفی از  ییبرای بررسی اعتبار و روا اولیه انجام گرفت. و کدگذاری شد مطالب تایپ
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از افرادی  نفرشونده و همچنین پنج ز افراد مصاحبهتوسط نیمی ا یریرپذیتأثو  یریپذ، انتقالتیمقبول

ذکرشده  یهامقولهد. در این پژوهش تمامی موارد مربوط به استفاده ش، کردندنکه در مصاحبه شرکت 

 گرفتهانجامهای پایایی مصاحبه موضوعی برای محاسبۀهمچنین از روش توافق درون .درعایت ش

ی دو کدگذار )ارزیاب(، از یک موضوعدرونپایایی مصاحبه با روش توافق  برای محاسبۀ. استفاده شد

همراه این نوان کدگذار در پژوهش مشارکت کند. سپس پژوهشگر بهعدرخواست شد تا به یعلمئتیه

ی را با استفاده از فرمول موضوعدرونو درصد توافق  چهار مصاحبه را کدگذاری کردژوهش، همکار پ

از  بود، 83/0 برابر با آمدهدستبهاینکه پایایی  به توجه باکرد و به شرح زیر ارائه شد.  محاسبه زیر

  قابلیت پایایی مناسبی برخوردار است.
 

 پایایی مصاحبه -1جدول 

Table1- Interview Reliability 

 ردیف

Row 

عنوان 
 مصاحبه

Interview 
Subject 

 تعداد کدها

Number 
of Codes 

 تعداد توافقات

Number of 
Agreements 

 نبودتعداد 
 توافقات

Number of 
Disagreements 

پایایی بین دو 
کدگذار 
 )درصد(

Reliability 
between 

Two 
Encoders 

1 14 41 16 9 78% 

2 110 29 13 3 90% 
3 122 15 6 3 80% 
4 135 37 16 5 86% 

 مجموع
Total 

122 51 20 83% 

 

کدگذاری نظری متناسب با و  یبکدگذاری انتخااز کدگذاری باز،  هاداده لیوتحلهیتجز براینهایت در

است که در این حمایت مالی  استفاده از این رویکرد قالب اولیۀ نظریۀ علت د.استفاده ش روش گلیزر

کردن متفاوت است که بدون مشخصبا دیدگاه اشتراوس و کوربین  که ده شده استاستفا پژوهش

 .شودیم مسئله وارد پژوهش

 

 نتایج
ها کنندگان این پژوهش که با آنربوط به مشارکتم یشناختتیجمعاطالعات  دو در جدول شمارة

 است. دهمصاحبه شده است، ذکر ش
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 انکنندگمشارکت شناختییتجمعاطالعات  -2جدول 

Table2- Demographic Information of the Participants 

 ابقةس

 شغلی
 سن تحصیالت سمت

 58 دکتری تخصصی فوتبال ۀاتحادی سیرئبینا 35

 57 ارشدکارشناسی بازاریابی ریمد وسازمان لیگ  ۀسیرئئتیه 30

80 
بازاریابی فدراسیون  ۀتوسع وفنی  ۀدبیر کمیت

 فوتبال
 30 یت بازاریابیمدیرارشد کارشناسی

 38 وکارکسب یاحرفهی مدیریت دکتر مدیر اجرایی شرکت تیراژه 15

 37 کارشناسی ارشد مدیریت بازاریابی کارشناس بازاریابی شرکت میهن 15

20 
 ۀتیکم عضوو ویژه  انیمشتر ومدیر بازاریابی 

 بانک کارآفرینی غاتیتبل وتخصصی بازاریابی 
 47 دکتری مدیریت بازاریابی

 40 دکتری مدیریت بازاریابی مدیر بازاریابی بانک آینده 15

 51 دکتری مدیریت ورزشی  دانشگاه گروه ریمد 20

 39 مدیریت ورزشیدکتری  دانشگاه یعلمئتیه 22

 36 مدیریت ورزشیدکتری  دانشگاه یعلمئتیه 10

 35 مدیریت ورزشیدکتری  دانشگاه یعلمئتیه 8

 37 مدیریت ورزشیری دکت دانشگاه یعلمئتیه 7

 48 مدیریت ورزشیدکتری  دانشگاه یعلمئتیه 20

 35 مدیریت ورزشیدکتری  دانشگاه یعلمئتیه 8

 39 مدیریت بازاریابیارشد اسیکارشن کارشناس امور بازاریابی شرکت همراه اول  10

 

 اهیم و معانی نهفتهاز هر مؤلفه به استخراج مفشده از بررسی کدهای باز حاصل حاضر پس در مطالعۀ

فاهیم در این م یری کدگذاری باز تحقیق منتج شود.گمشخص به شکل طوربهتا  ه شدها پرداختدر آن

گرفته  نظرلی برای هر مؤلفه چندین مقوله درطورکشد. به کار گرفتههای پژوهش بهاستخراج مقوله

های نظری مورد انتظار حاصل دک شده،های کشفشد و براساس استنباط پژوهشگر از تلفیق مقوله

انتخابی و تعیین کدهای نظری و براساس های حاصل از کدگذاری با بررسی مقولهپژوهشگر  .شد

پرداخت. همۀ های حمایت مالی از ورزش ها به تدوین ماتریس انگیزهاز مصاحبه شدهمفاهیم استنباط

شوندگان در ردیف و ستون مناسب نظر مصاحبه ده ازششده براساس مفاهیم استخراجرهای ذکانگیزه

 .اندقرار گرفتهدر ماتریس 
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 کدگذاری باز

 میو مفاه هاگزاره ۀحوزه، هم نیمربوط به ا یهامصاحبه متن یسازادهیپمصاحبه و  دادناز انجامپس 

کد باز در  456تعداد  .کد درنظر گرفته شد کیعنوان و بهشد  یبررسشده مطرح هایسؤالمربوط به 

باز که شباهت و  یکدها ،هیباز ثانو یکدگذار ۀده شد. در ادامدا صیباز تشخ یکدگذار ۀیاول ۀمرحل

 .ندشد لیتشک ینشیگز ای یانتخاب یشدند و کدها بیبا هم ترک ،داشتند گریکدی اب ییقرابت معنا

 

 د(د شن نمونه یاعنوانبود امکان ارائة تمام کدها بخشی از آن به)با توجه به  کدگذاری باز -3جدول

Table 3- Open Coding (Due to the Impossibility of Providing all the Codes, Part of 

it was Mentioned as an Example) 

 مفاهیم هانشان پاسخ

11R 

R3 
R7 

R12 
R13 

برتر فوتبال(  گی)ل ورزشی دادی)بازار( در رو یدر بخش عوامل خارج انیحام هایانگیزه لیتحل
 کدام است؟

1 

یکی از  فروش افزایش ؛مؤثر است غیتبلحمایت مالی  ؛اهمیت دارد بازگشت سرمایه .1
تیم  تا اثرگذار باشد؛جای مناسب اتفاق بیفتد حمایت مالی باید در  اهداف حمایت است؛

سرمایه  نگشتنبازجای حمایت باعث  انتخاب غلط ؛باید تیم موفقی باشد شدهتیحما
بازگشت  شهیهم ؛اتفاق بیفتد یگذارهییشه بازگشت سرمانیست که هم طورنیا ؛شودمی

دنبال سود بخش خصوصی به ؛بازگشت سرمایه یک انگیزه است؛ ملموس نیست سرمایه
شدن شتریقصد ب رملموسیصورت غصورت ملموس یا بهبهحامی  ؛استورزش  از

یه ادر بازگشت سرم؛ محل خوبی برای حمایت است ورزش فوتبال ؛دردا اش راسرمایه
 .تأثیرگذارند ناپذیربینیپیش هایشرایط اقتصادی مردم و اتفاق

بازگشت سرمایه افزایش فروش  ینوعبه ؛اهداف در حمایت افزایش فروش است یکی از .2
 ایشعار سود کم با فروش بیشتر  ؛ی سود نیستفروش همیشه به معن شیافزا ؛است

هواداران خیلی مهم  ؛شودیم موجب سود بیشتر تیسود کم درنهایا فروش بیشتر 
انتخاب درست تیم و  ؛ستاابقه فروش محصوالت در روز مس حمایتقسمتی از  ؛هستند

 تواندیفروش م شیافزا ؛رندفروش خیلی مؤث شیورزشی در بازگشت سرمایه و افزا ۀرشت
واداران و ، هافزایش دهندرا  خود ارند فروشد که قصدباشد برای کسانی  زهییک انگ
 یکی از ؛روندید از یاد منمقطعی باش و اگر خیلی مهم هستندور آن ها حضتکرار 

رکدام از ؛ هورزش است ةورود به حوز ،ای افزایش سهم بازارها برشرکت راهبردهای
که  یو عوامل گذارندیم ریطیفی دارند، طیفی از عملکرد خوب عواملی که تأث هازهیانگ
موجب افزایش  تواندیدرست اتفاق نیفتد، م گراحمایت  ؛مانع این قضیه بشوند دنتوانیم

  .شودنیز حتی باعث کاهش فروش  و فروش نشود
کسی قصد  دانمیبعید م ؛منافع شرکت است ،شودیاز عوامل مهم که یک نفر حامی م. 3

نفر پنج نفر ممکن است  100از هر  ؛خاطر ورزش وارد قضیه شودداشته باشد صرفاً به
منافع شرکت برای به وناخواه اهخو شوند؛ بانیه ورزش پشتخاطر عشق و عالقه ببه

 مختلف باشد. تواندیمنفعت م ؛شودمی توجهشدن حامی

 زاربا

 

                                                      
1. R: Response 
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 د(ن نمونه یاد شعنوانبود امکان ارائة تمام کدها بخشی از آن به)با توجه به  کدگذاری باز -3جدولادامة 

Table3- Open Coding (Due to the Impossibility of Providing all the Codes, Part 
of it was Mentioned as an Example) 

 مفاهیم هانشان پاسخ

 
 دادی( در روجامعه و بشردوستانه ةزی)انگ یعوامل خارج بخش در انیحام هایانگیزه لیتحل

 برتر فوتبال( کدام است؟ گی)ل یورزش
2 

R5 

R7 

R8 

 

یکی از  مسئولیت اجتماعی ؛ملموس نیست یابشردوستانه در دنیای حرفه ةزیانگ. 4

جای تأمل ، بشردوستانه هدف اصلی باشد ةاگر انگیز ؛حمایت است های ثانویۀانگیزه

 .مسئله است نیترسود و منفعت مهم ؛فرعی است ،یک هدف ؛دارد

 وجز بهبود سالمت مردم ؛چندم اهمیت قرار دارددر درجۀ  بهبود سالمت مردم. 5

 د.ندهامیان سالمت مردم را مدنظر قرار نمیح؛ اهداف اصلی نیست

 جامعه

 
برتر  گی)ل ورزشی دادی( در رووندی)پ یدر بخش عوامل داخل انیحام هایانگیزه لیتحل

 فوتبال( کدام است؟
3 

R2 

R7 

R9 

R13 

 ؛دنبال شناساندن برند استحامی به ؛برای حامی بسیار اهمیت دارد برند ۀتوسع. 6

 بیشتر یهایندگینما دنبال؛ شرکت با حمایت بهمایت استاز اهداف ح تقویت برند

شرکت  یشرکا ها بهبود دهد؛رکت را با نمایندگیتواند ارتباط شحمایت می؛ است

 کنند.نوع فعالیت تبلیغاتی استقبال می همیشه از هر

 ایحس تعلق با حمایت ؛ میکن شتریتعهد کارکنان را ب میکنیم یسع. با حمایت 7

 ؛دولبه است ریشمش حمایت یک؛ دهدیدست م یآن شرکت حام یعضابه ا تیمالک

  الشعاع قرار داده باشدرا تحت دارانسهام، اگر سود میرینظر بگرا در دارانمسهاباید 

 ترکینزد یورزش میها به تا کارمندان آنیداشته باشد، کارکنان  در سود یمنف تاثیر و

 .اهمیت دارد  یتحماشرکت حامی در در  شوند، رضایت کارمندان

 پیوند

 
برتر  گی)ل یورزش دادی( در رولهی)قب یدر بخش عوامل داخل انیحام هایانگیزه لیتحل

 است؟ کدامفوتبال( 
4 

R1 

R6 

R8 

R14 

R15 

 هاوقت یلیخ ؛ستین کنانیباز راهنیپ یرو برند لوگوی ی چاپصرفًا برا. حمایت 8

کارکنان را ارتقا  یسالمتند خواهگاهی حامیان می ؛است یکار تهاتر حمایت یک

که  یزشیاز عوامل انگ یکی ؛شودیم یجسم تیفعال شیباعث افزا حمایت ؛دهند

 ؛شودیحمایت مالی نقل محفل کارکنان م ؛ستا یمال تیحما ،شودیم تیباعث فعال

ارتباط  شیباعث افزا ،هم صحبت کنند کارمندان با شودیشدن باعث مبرنده و بازنده

شرکت شکل  ایدر سازمان  یررسمینوع سازمان غ کی تواندیم و ودشیکارمندان م

حمایت  و داشته باشد یورر بهرهب یاثرات مثبت دیبا ،اگر جو آن مثبت باشد؛ ردیبگ

 .دده شیارتباطات را افزا

ارتباط  .هدف اصلی نیست کی نیا؛ همیت استارتباط کارمندان با یکدیگر دارای ا. 9

 .شودید وضعیت شرکت مبهتر کارمندان موجب بهبو

 قبیله
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 کدگذاری انتخابی

 .شوداساس دیدگاه گلیزر، کدگذاری انتخابی انجام میبر ادیبنداده دوم فرایندهای نظریۀ در مرحلۀ

این است که در این مرحله کدگذاری  اشتراوس و کوربین با این رویکرد تفاوت دیدگاه یا رویکرد

یرهای شود. کدگذاری انتخابی نیز به ارتباط بین متغمطرح میای جای کدگذاری مرحلهانتخابی به

شده در کند که در این قسمت به چند مقولۀ کشفاول کدگذاری باز اشاره می آمده از مرحلۀدستبه

 .شودیمطور خالصه اشاره هریک از فاکتورها به
 

 ای از چند مورد()خالصهکدگذاری انتخابی  -4جدول

Table4- Selective Coding (Summary of Several Items) 

 فاکتور مقوله

   :Z1( R2،R9 ،R12 ،R13  ،R14،R 15افزایش ارتباطات شرکت )

 افزایش ارتباطات کارکنان شرکت

 با حمایت شرکت از رویداد ورزشی

 R1، R6 ،Rهای بعدی حمایت )افزایش ارتباطات شرکت در اولویت

7،R 10)z2: 

 :Z3( R2 ،R4، R15مایتی )های حتأثیر مستقیم انجمن

  :Z1(R1، R5، R11 ،R13) افزایش فروش با بازگشت سرمایه

 

 

افزایش فروش با حمایت از رویداد 

 ورزشی

 

  :Z2(R1، R6، R10) افزایش فروش از طریق هواداران

  :Z3( R1 ،R4 ،R5،R8 ، R9) افزایش فروش با افزایش سهم بازار

  :Z4(R 2) تصرف سهم رقیب با افزایش فروش

  :Z5(R2 ،R4، R6ی )برندسازافزایش فروش با 

  :Z6(R3) افزایش فروش با افزایش بازآوری

 :Z7(R6) افزایش فروش با افزایش کیفیت رویداد

 :Z8(R7گذاری صحیح )هدف افزایش فروش با 

 :Z9(R 10) افزایش فروش با حمایت همیشگی نه حمایت مقطعی 

  :Z10(R12فزایش موقعیت تبلیغی )افزایش فروش با ا 

  :Z11(R13 ،R15) تجارت افزایش فروش با توسعۀ

 :Z12(R14) شدندهیدافزایش فروش با تبلیغات گسترده و 

 

 کدگذاری نظری

شود که نظریه پرداخته می آوردندستبهعنوان عوامل اصلی ها بهبه ارتباط بین مقوله در این مرحله

 ن بوده است.تخصصامصاحبه با م اساسبر
 

 



 219                                                                    .. .بر یورزش یدادهایدر رو یانت حاممشارک یلتحلپیمان: 

 

 

 ینظر یکدگذار -5جدول 

Table 5- Theoretical Coding 

 مؤلفه کد انتخابی کد نظری ردیف

 سهم بازار و بازاریابی توسعۀ 1
Z1 ،Z2 ،Z8 ،
12Z،111Z 

بازگشت سرمایه با حمایت 
 مالی

 Z3 ،Z4 ،Z5 ،Z6 ،Z11 کسب سود مالی بیشتر 2

3 
 شرایط حضور در رویداد )تبلیغات و

 (شدندهید
Z2 ،Z9 ،Z7 ،Z10 

 Z2 ،Z3 اهداف تجاری متنوع 4

 Z1 ،Z12 شدندهید 1

 Z3 ،Z4 ،Z5 ،Z6 ،Z11 بازار بازاریابی و توسعۀ 2 افزایش فروش با حمایت مالی

 Z2 ،Z9 ،Z7 شرایط رویداد 3

 Z2 ،Z12 یبرندساز 1

 Z5 ،Z6 منافع اقتصادی 2 منافع شرکت از عوامل خارجی

 Z1 ،Z2 ،Z3 شدن برندذ اجتماعی و شناختهنفو 3

1 
های رشد بیشتر با مسئولیت

 اجتماعی
Z1 ،Z2 

های بشردوستانه با انگیزه
 Z4 ،Z6 منافع جانبی 2 حمایت

 Z3 ،Z5 محرک کارکنان 3

 اهمیت سالمت مردم Z2 بهبود کیفیت سالمت جامعه 1
 Z1 ،Z2 منافع جانبی 2

 نداشتنارتباطداشتن یا ارتباط Z1 بهبود ارتباط با شرکا 1
 Z4 ،Z3 ،Z5 شرکت یها و شرکانمایندگی توسعۀ 3 با نمایندگی و شرکا

 Z1 ،Z4 تعامل دوطرفه 1

 افزایش تعهد و وفاداری
 Z1 ،Z4 کارکنان حمایت بر اثرگذاری ثانویۀ 2

3 
بر  حمایت دوگانۀ تأثیرگذاری

 لبه(وفاداری کارکنان )تیغ دو
Z4 ،Z3 ،Z5 

 Z1 ،Z2 بهبود سالمت کارکنان 1

 افزایش فعالیت جسمانی
2 

حمایت بر سالمت  اثرگذاری ثانویۀ
 کارکنان

Z3 ،Z2 

 Z1 ،Z3 افزایش ارتباط 1

 Z3 ،Z1 های حمایتیانجمن 2 افزایش ارتباطات کارکنان

 Z3 افزایش وفاداری با انجمن 3

 

                                                      
1. Z: Zone  
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های فراوانی حمایت مالی از رویداد ورزشی انگیزهکه برای  دشاشاره  در این مرحله از کدگذاری نظری

شده، انجامهای اساس کدگذاریشده است و بر نظر گرفتههایی که درمصاحبه به توجه باکه وجود دارد 

اند که در جدول دنظر تأثیرگذاری مستقیم و برخی تأثیرگذاری غیرمستقیم داشتههای مبرخی از مؤلفه

 شده است. اشاره شمارة شش

 

 میرمستقیو غ میمستق یهازهینگا -6جدول 

Table6- Direct and Indirect Motives 

 غیرمستقیم انگیزة مستقیم انگیزة مؤلفه ردیف

  √ بازگشت سرمایه 1

  √ افزایش فروش 2

  √ منافع شرکت 3

 √  های بشردوستانهانگیزه 4

 √  بهبود سالمت مردم 5

 √ √ هاتقویت ارتباط با نمایندگی 6

 √ √ تعهد و وفاداری کارکنان 7

 √  افزایش فعالیت جسمی کارکنان شرکت 8

 √  های حمایتیبهبود ارتباط کارکنان با انجمن 9
 

 آمدهدستبهو نتایج  هادادهاساس بر های حمایت مالی از رویداد ورزشیماتریس انگیزهنهایت مدل در

 ترسیم شده است. شکل شمارة یکصورت از مصاحبه به
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 تعامل دوطرفه

Mutual Interaction  
 حمایت بر وفاداری کارکنان اثرگذاری ثانویۀ

Secondary Effect of Support on the Employees' 
Loyalty 

 ه(تیغ دولب) حمایت بر وفاداری کارکنان تأثیر دوگانۀ

Dual effect of Support on Employees' Loyalty (a 
Double-Edged sword) 

 بهبود ارتباط با شرکا

Improving communication with Partners 
 شرکتها و شرکای توسعۀ نمایندگی

Developing Agencies and Partners of the 
Company 

 ایجاد حس غرور

Creating a Sense of Pride 

 های حمایتیانجمن

Supportive Associations  
 کارکنان افزایش ارتباط

Increasing Employees' 
Communication 
 بهبود سالمت کارکنان

Improving Employees' Health 
 حمایت بر سالمت کارکنان اثرگذاری ثانویۀ

Employees' Health 

 افزایش فروش

Increasing Sales  
 شدندهید

Visibility 
 بازار بازاریابی و توسعۀ

Marketing and Market Development 
 شرایط رویداد

Event Conditions  
 بازگشت سرمایه

Return on Investment  
 سهم بازار توسعۀ

Developing Market Share 
 سود مالی

Financial Benefit  
 اهداف تجاری

Commercial Goals  
 یبرندساز

Branding 
 شدن برندی و شناختهنفوذ اجتماع

Social Influence and Brand Recognition  
 منافع اقتصادی

Economic Interests 

 بهبود کیفیت سالمت جامعه

Improving the Quality of Society 
Health  

 منافع جانبی

Secondary Benefits 
های نظیر کمک) رشد با مسئولیت اجتماعی

 دوستانه(نوع

Social growth or Responsibility 
(Such as  Humanitarian Aid )  

ستقیم با منافع جانبی )مواردی که ارتباط غیرم
 شرکت دارند(

Secondary benefits (Cases with 
Indirect Relationship to the 

Company)  
محرک سالمت و شادابی کارکنان ) محرک کارکنان

 (مرتبط با شرکت حامی

Employees' motive (Motivating the 
Health and Well-being of Employees 
Related to the Supporting Company) 

 

 فوتبال() های حمایت مالی از رویداد ورزشیمدل ماتریس انگیزه -1شکل 

Figure 1- Matrix Model of Financial Support for Sports Event (Football) 
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نظر  ه ازشدشده برمبنای مفاهیم استخراجرهای ذکهمۀ انگیزه پژوهش، اساس نتایجبر

ی و جرخا های. در بعد انگیزهاندقرار گرفتهاتریس شوندگان در ردیف و ستون مناسب در ممصاحبه

های بشردوستانه قرار های ارتباطی و بهبود سالمت مردم و همچنین انگیزهنظیر انگیزه ،بشردوستانه

خلی های داشود. بعد مقابل نیز بعد انگیزهمیمیمات احساسی و خارجی بیشتر تصشامل گیرند که می

ن که غالباً به کارکنان و شریکااست منافع شرکت دربردارندة که  دشوطلبانه را شامل میو فرصت

د ت ارتباط کارکنان و همچنین بهبویداخلی و بشردوستانه، بهبود کیف گردد. در بعد انگیزةشرکت برمی

 طلبانه قرار دارند کههای خارجی و فرصتانگیزه ،د و در بعد مقابلگیرنسالمت کارکنان قرار می

داللت  بالقوه انیمشتر به یدسترس امکان و موجود انیمشتر با بهتر ارتباط جادیا کانام طورکلی بربه

وضعیت اقتصادی شرکت چه از طریق شهرت بیشتر برند و چه از  به گسترش و ارتقایکه  دنکنمی

شرکت چه  نفعانیذ حس وفاداری در مشتریان مرتبط است و در تعاملی گسترده با همۀطریق ایجاد 

 آن است. دارانسهامها و چه شرکا و نمایندگی
 

 یریگجهینتبحث و 
کرده  یبررسهای حامیان را وجهی که انگیزهو ماتریس دوبعدی و چهار براساس اهداف این پژوهش

دست آمد،  گلیزر به یامرحلهسهدر بعد عوامل خارجی که پس از کدگذاری  است، نتایج پژوهش

نظیر انگیزة بازگشت سرمایه، انگیزة افزایش فروش شرکت  هاییبعد از مؤلفه که در این کردمشخص 

 دربارة ترتیبدر این قسمت بهآمده است.  دستمنافع شرکت، کدهای نظری مناسبی به و انگیزة

 .شودها بحث میهای هریک از مؤلفهانگیزه

شناسایی  مستقیم حامیان مالی یهازهیانگعنوان یکی از براساس نتایج پژوهش، بازگشت سرمایه به

سهم بازار و بازاریابی، کسب سود مالی بیشتر، شرایط حضور در رویداد کدهای توسعۀ د که شامل ش

پژوهش نتایج  .دهندة بعد خارجی استشود و نشانیم( و اهداف تجاری متنوع شدندهید)تبلیغات و 

 نورایی، یباقردیس و (2012) رجبی و شعبانی بهار، دوست قهفرخیعلی ،ینیحسهای پژوهش حاضر با

 خارجی عوامل به که هاییانگیزهبیان کرد  توانیمین نتایج یدر تب .همسوست (2013) شریفیان و

 برآورد را بالقوه مشتریان به دسترسی امکان و موجود مشتریان با ارتباط ایجاد امکان ،اندمربوط

دی شرکت چه از طریق شهرت وضعیت اقتصاگسترش و ارتقای  توانند بهها می. این انگیزهکنندمی

 باشند و در تعاملی گسترده با همۀ ن مرتبطبیشتر برند و چه از طریق ایجاد حس وفاداری در مشتریا

در بازگشت  تواندیماین امر که  آن باشند دارانسهامه شرکا و ها و چشرکت چه نمایندگی نفعانیذ

 همچون مسابقات فوتبال یورزش یدادهایرو عتصناینکه  به وجهت باواقع شود. از طرفی  مؤثرسرمایه 

 یورزش مرتبط محصوالت کنندگانتهیه و یورزش محصوالت ،یورزش انیمشتر عنصر سه ةدربردارند
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دنبال آن حامیان ورزشی درپی برای حمایت ورزشی فراهم آورد که به خوبی هایتواند انگیزهمی، است

 خود هستند. یارگذهیسرمانتیجه افزایش کسب بازار بیشتر و در

عنوان یکی از ز بازار بهافزایش فروش و تصرف بخش بیشتری ا انگیزة پژوهش، یهاافتهیمطابق با 

خاطر ری از حامیان رویدادهای ورزشی بههای مستقیم و از عوامل خارجی بوده است که بسیاانگیزه

و  بروئر هایپژوهش هایها یافتبنتایج برند. حمایت نام می ای برایعنوان انگیزهامل از آن بهاین ع

 توانیمنتایج  ست. در تبیینهمسو (2017) چیانکوزه و خبیری ،احسانی ،یفالحو  (2011) 1رامپ

 ی،آگاه شیافزاحمایت مالی موجب  ندبیان کرد هااشاره کرد. آن (2013) 2نولیگر و گرینهالکبه نظر 

 تین حسن جادیا جامعه، در مشارکت ،یمعمو ادراکدر  رییتغ شرکت، ۀوجه بهبود ،یعموم مشارکت

 شیافزابه اساس عوامل ذکرشده  بر همینکه  شودیم بازار از یآگاه شیافزا و یوکارسبک-یتجار

 توانیمنتیجه ند؛ درشومیمنجر برای مشارکت در رویدادهای ورزشی  هاشرکت بازار سهم و فروش

های خارجی شوند، انگیزهبا عوامل بیرونی می هایی که موجب افزایش کیفیت محصولبیان کرد انگیزه

 .شوندمحسوب می

حامیان  از عوامل خارجی مستقیم و یهازهیانگیکی از  منافع شرکت پژوهش، یهاافتهیاساس بر

های منافع اقتصادی و های برندسازی، انگیزهکدهای نظری انگیزهشناسایی شد که شامل  هاشرکت

شدن برند از دالیل مشارکت حامیان مالی در رویدادهای ورزشی اختهاجتماعی و شن های نفوذانگیزه

ین در تبی .همسوست (2014) یفالحو  (2010) 3یلیاور و نگریزهای پژوهش یهاافتهینتایج با است. 

کنند و محسوب می حمایت مالی را یکی از ابزارهای ارتباطی هاامروزه شرکت بیان کرد توانیمنتایج 

رسیدن به سود و منفعت مالی و  از خدمات شرکت را افزایش دهند. این طریق آگاهی ازتمایل دارند 

کرد. از سویی های اصلی حامیان مطرح عنوان انگیزهتوان بههمچنین منافع اقتصادی دیگر را می

کنند بزارها استفاده میاز بسیاری از ا ،سازمان خود هستند برای دنبال منابع مالیمدیران ورزشی که به

ی حامیان به سبب فضای حاکم بر رویدادهای ورزشها ورند. آندست آتا وجهۀ خوبی در اجتماع به

منافع شرکت خود  ها هستند تا از این طریقدنبال جذب بیشتر هواداران تیممالی برای رشد بیشتر به

 را افزایش دهند.

وامل خارجی غیرمستقیم و از ع یهازهیانگیکی از ه بشردوستان یهازهیانگ پژوهش،اساس نتایج بر

نظر گرفته شده است که شامل سه کد نظری رشد بیشتر با مسئولیت اجتماعی، منافع جانبی و در

                                                      
1. Breuer & Rumpf 

2. Greenhalgh & Greenwell 

3. Zinger & O'Reilly 
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 .ستهمسو (2017) 1، هاتبویس و دیسبوردسجبال پژوهش یهاافتهی. نتایج با استمحرک کارکنان 

به برگزاری  توانند با حضور در مسابقاتشی مید ورزدهد که حامیان مالی رویدااین نتیجه نشان می

یعنی و اولویت ثانویه  نخستین اولویت  به عنوان شرکت توسعۀ د تارویدادهای ورزشی کمک کنن

برای کسب امتیاز  بالقوه های بشردوستانه یک ظرفیتانگیزه .دست آیدهای معنوی اجتماعی بهحمایت

های بشردوستانه، اساس این انگیزههای مختلف بوده است. برطول سال میزبانی رویدادهای ورزشی در

نافع اقتصادی بر مآید که عالوهدست میدادهای ورزشی منافع زیادی بههای حاضر در رویبرای شرکت

کند. همچنین برگزاری فراهم میای وفاداری به سازمان یا شرکت بر را کارکنان شرکت، انگیزة

های سمت کسب تجربههای عادی بهکند که از تجربهافراد فراهم میشی فرصتی برای رویدادهای ورز

 فرهنگی، اجتماعی، فراغتی حرکت کنند.

غیرمستقیم و از عوامل  یهازهیانگیکی دیگر از نشان داد انگیزة بهبود سالمت  پژوهش نتایجهمچنین 

 یهاافتهینتایج با . شودیمبشردوستانه است و شامل بهبود کیفیت سالمت جامعه و منافع جانبی 

بدین  یافته تحقیق . اینهمسوست( 2017) 2هولمگرن( و الیا ویدمارک و 2014)فالحی های پژوهش

های مهمی که حامیان رویدادهای ورزشی برای حضور در رویداد ورزشی معنی است که یکی از انگیزه

 وضعیتهمچنین ایجاد کردن برند و ب منافع جانبی نظیر مشهورکس ،فوتبال دارندخصوص رشتۀ هب

که این منافع نیز  استبرای منافع دیگر همچون بهبود سالمت جسمانی و روانی افراد جامعه  آلهدیا

 مردم هستند. عی دیگر نظیر بهتر پسندیدن از سوینظیر منافع اجتما

نظیر  شوند؛هایی است که جزو عوامل داخلی محسوب میبررسی انگیزه اهداف دیگر پژوهشاز یکی 

های مرتبط با ها و شرکای شرکت و همچنین انگیزهتقویت ارتباط با نمایندگی های مربوط بهانگیزه

 شرکای شرکت جزو ها وارتباط با نمایندگی د و وفاداری کارکنان. نتایج پژوهش نشان داد انگیزةتعه

ی اولویت دوم است؛ یعنی هاای مرتبط با تعهد و وفاداری جزو انگیزههها و انگیزههای اول انگیزهاولویت

در  باالتری، اولویت دنشومیمربوط ها های ارتباط با نمایندگیدر بعد داخلی عواملی که به انگیزه

 و میرزایی ،نژادرمضانی ،یحانیر هایپژوهشکه این موضوع با های حامیان دارند گیزهان مقایسه با

ب حامیان رویدادهای ورزشی یکی از دالیل ترتی این به همسوست؛ (2014) یفالحو  (2018) همایون

شدن ها با شناختهاینکه نمایندگی ند؛امطرح کرده خاب رویدادهای ورزشی را سه انگیزة ذکرشدهانت

 که در هیچ حوزة، درحالیتوانند پیشرفت بیشتری داشته باشندبیشتر برند خود در رویداد ورزشی می

های برجسته در چارچوب برخی ویژگی ه باشند. همچنین ارائۀبه این حد تبلیغات داشت تواننددیگر نمی

نشان  ،بیننده را به خود اختصاص داده است های ورزشی که جمعیت زیادو رسانهنمایش به هواداران 

                                                      
1. Djaballah, Hautbois & Desbordes 

2. John Holmgren, Elia Widmark 



 225                                                                    .. .بر یورزش یدادهایدر رو یانت حاممشارک یلتحلپیمان: 

 

 

عوامل عنوان بهرا رویدادها  ها نیز اینها یا شرکای شرکتدگیدهد که حتی کارکنان این نماینمی

 اند.کرده انگیزشی خود محسوب

دوستی که از عوامل داخلی ماتریس محسوب های مرتبط با نوعبررسی انگیزههدف بعدی پژوهش یعنی 

ی کارکنان اهمیت تندرست ، انجام شد. نتیجۀ کدگذاری نشان داد که هر دو مؤلفۀ انگیزةشوندمی

 یهاگردهمایی و یتیحما هایکارکنان به شکل انجمن بهتر ارتباط شرکت و همچنین انگیزة

ولی در خصوص فوتبال هستند، ههای انگیزشی حامیان رویدادهای ورزشی باولویت ، جزوتگرانهیحما

 ،فوتبال() ورزشیهای حمایت مالی رویداد ترتیب در ابتدا انگیزه این به ؛های بعدی قرار دارنداولویت

تی مطرح باشند که دوسوعهای مربوط به نتا اینکه انگیزه شتر کسب سود و منفعت اقتصادی استبی

 آمده از انگیزةدستکد نظری به. همسوست (2013و همکاران ) یباقردیس این نتیجه با نتایج پژوهش

سالمت کارکنان و اثرگذاری های حامی رویداد ورزشی، بهبود افزایش فعالیت جسمانی کارکنان شرکت

 مطلبها به این کنندهحبهاین موضوع بدین معنی است که مصا ثانویۀ حمایت بر سالمت آنان است.

بنابراین جای بگذارند؛ ر سالمت کارکنان بهتوانند اثرات مثبتی بها میکه این انگیزه انداشاره کرده

که حامیان بدین ترتیب  ؛انگیزشی بر حامیان داشته باشد تواند تأثیر ثانویۀمیاصلی است که  یموضوع

های بشردوستانه؛ دنبال انگیزهآن به از بعدو خود هستند  دنبال کسب منافع اولیۀرویداد ورزشی ابتدا به

تواند متضمن هایی است که مینیازمند انگیزه های ورزشیدر عرصه یافتن البته حمایت برای تحقق

جایگاه اجتماعی و مورد اقبال برای حامی باشد. کسب ای سودآور و همچنین بازگشت مالی و رویه

توجه مشتریان و  تأثیرگذاری حمایت بر میزان جلب ر متبادرکنندةه به مطالعات گذشته، بیشتتوج

که بررسی شرایط و رویکردهای حامیان ؛ حال اینهمچنین علل توجه مشتریان به حامیان مالی است

 دارد.نیاز مشخص از عوامل انگیزشی حامیان  یدر قبال میزان موفقیت و بازآوری به تعیین چهارچوب

ند، کدگذاری باز و انتخابی گذر کردکه از مراحل  دهای نظری پژوهشیت پس از دریافت کدرنها

دوبعدی با عنوان ماتریس دوبعدی انگیزة حامیان های حامیان رویدادهای ورزشی در ماتریس انگیزه

عامل داخلی شدة مرتبط با چهار های درنظرگرفتهرویداد ورزشی طراحی شد. مشخص شد تمامی مؤلفه

 ،های حامیان هستندانگیزه ، جزواندقرار گرفتهو بشردوستانه که در ماتریس  طلبانهو خارجی، فرصت

، در اندبودهمربوط های بازاریابی های خارجی و به فرصتها که به انگیزهولی برخی از این انگیزه

 های بشردوستانهدوستانه هستند که ویژگیهای داخلی و نوعانگیزه های باالتری در مقایسه بااولویت

( 2014) فالحی( و 2014) قربانی و رهبری ریان،ناد هایکنند. این نتیجه با نتایج پژوهشرا اعمال می

های داخلی صورت انگیزهها در دو جریان متضاد با یکدیگر بهاین ماتریس، انگیزه به توجه بات. همسوس

که شوند دغام میاطلبانه و بشردوستانه در یک ماتریس دوبعدی های فرصتو خارجی و انگیزه
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. بر همین رتباط با حمایت مالی از ورزش استها در اهای شرکتبندی انگیزهچارچوبی برای طبقه

های ارتباطی و بهبود سالمت مردم و همچنین انگیزهی و بشردوستانه، جرخا هایدر بعد انگیزهاساس 

د. طبیعی است نشومیخارجی  گیرند که بیشتر شامل حوزة احساسی وانه قرار میهای بشردوستانگیزه

ها را تأمین دنیاز مالی رویدا ،ها برای اینکه رشد کنند و پیشرفت چشمگیر داشته باشندکه شرکت

را در  و منافع شرکت شودطلبانه میلی و فرصتهای داخبعد انگیزهشامل کنند. بعد مقابل نیز می

های حامی های شرکتویژگی شود. براساسکت مرتبط میکه غالباً به کارکنان و شرکای شر گیردبرمی

دست و کارکنان با حضور در رویدادهای ورزشی منافعی را به فوتبال(، نیروی کار) ورزشیرویداد 

-داخلی و بشردوستانه، انجمن در بعد انگیزة د.نشومیشامل جوانب مالی  هاآورند که بسیاری از آنمی

های انگیزهشامل ولی بعد مقابل  ،گیرندقرار میهای حمایتی و همچنین بهبود سالمت کارکنان 

 و موجود انیمشتر با ارتباط جادیا امکان که است یزیچ آن همۀ د کهشومیطلبانه خارجی و فرصت

و  هاسازمانخصوص همختلف ب هایسازمان. کندمی هبرآورد را بالقوه انیمشتر به یدسترس امکان

های اتفاق کهچرا ؛دانندها میساز را در وجود همین انگیزهآینده بسیاری از عوامل خصوصی هایشرکت

 نفعانیذ همۀ به توانندمی هاانگیزه نیا. دهندرخ میهای بازاریابی خصوص حیطههمهم در این حیطه ب

 جادیا به ای شوندمی برند ارزش و اتیفیک یمعرف یا شرکت شدنشناخته موجب آنچه تمام شرکت

های افزایش نگیزه، اپژوهش هاییافته به توجه با. دنباش مرتبط ،انجامندمی شرکت هب یوفادار حس

 قرار دارند. طلبانهفرصت در بعد انگیزة وفاداری وفروش، بازگشت سرمایه و همچنین افزایش تعهد 

 بررسی نشده هاشرکتی برای مال تیحما ةزیانگ اساس ماتریسحمایت مالی بر یهازهیانگتاکنون 

چون  یعواملکه نشان دادند  اندبررسی شده هازهیانگاندکی که دربارة  یهاپژوهش هرچند ؛است

 شناسایی شدند. هازهیانگعنوان به مدیریتی و... و محیطی، فرهنگی تسهیالتی، تبلیغاتی، ،یساختار

پژوهش حاضر به ما ارائه داد نتایج آنچه شده، گرفتهشده و ماتریس درنظربراساس مطالب بیان

هایی که بنابراین زمینه است؛حامیان رویدادهای ورزشی در رشتۀ فوتبال های انگیزه کنندةمشخص

روشنی نند به توسعۀ رویدادهای ورزشی کمک کنند و آیندة تواند، مینکها را فراهم میاین انگیزه

های ویتبازار هدف از اول ند. رشد و توسعۀداشته باشهمراه بههای حامی این رویدادها برای شرکت

دنبال آن هستند و از ها بهای حمایت از رویدادهای ورزشی است که بسیاری از شرکتاول و زمینه

هایی که البته گاهی شرکت ؛دنبال سود بیشتر هستند، غالباً بهآورنددست مینتایجی که از حمایت به

که  شوندمند مییز بهرهنهای معنوی از تأثیرات مثبت حمایت ،کننداز رویدادهای ورزشی حمایت می

دست و کدهایی که به شدهرموارد ذک به توجه باکند. این موضوع به ثمربخشی و رشد آنان کمک می

برای ورزش و هم هم  «برد برد»امتیاز  ،پیدا کرد که از این نتایج روشن را توان مسیر روشنیمی ،آمد

تواند به ند، میکنها را فراهم میین انگیزههایی که ازمینه کردنفراهمبنابراین  هاست؛برای شرکت
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های حامی این رویدادها داشته خوبی نیز برای شرکت ویدادهای ورزشی کمک کند و آیندةر توسعۀ

 :اند ازکه عبارتشود ارائه مییر های زپیشنهاد پژوهش یهاافتهی یمبنابردر ادامه  باشد.

 اقتصادی فعالیت شفافیت برای اقتصادی هاینظریه و الگوها برمبتنی و کارآمد بستری اجرای −

هایی که حمایت گاهاز طریق بررسی وضعیت باش ورزش با حامیان ارتباط توسعۀ و ورزشی هایتیم

 شود؛می پیشنهاد، اندمالی شده

 صحیح ادغام و حمایت تأثیرگذاری اهمیت به ورزشی و اقتصادی سردمداران علمی توجه جلب با −

 هایسنجه براساس یمراتبسلسله واکاوی ندیفرا تدوین شودمی شنهادپی ،ورزش و اقتصاد

دادن از طریق انجام شود. این امر انجام عملیاتی الگویی به رسیدن راستای در شدهشناسایی

 گیرد؛های مالی انجام میاز حمایتها مزایای شرکت هایی نظیر محاسبۀطرح

 و اسلوب گسترش و تعمیم و حامی هایشرکت ورود نحوة بر ناظر هایسازمان تصرف و دخل −

 شود؛می پیشنهاد حامیان بیشتر انگیزش و حمایت بیشتر ثمربخشی برای مناسب روش

رسانی مزایای های اطالعکارگاههای حامی، منظور مشارکت بیشتر شرکتبهشود پیشنهاد می −

 یت از رویدادهای ورزشی برگزار شود؛مشارکت و حما

 این است، ورزشی هایسازمان برای مالی منابع ترینمهم از یکی مالی حمایت هکاین به توجه با −

ب مناس حمایتی هایطرح ارائۀ ورزشی، بازاریابی دانش زی اآگاه با باید که هستند ورزشی مدیران

 ؛کنند ترغیب ورزشی حمایت عرصۀ به ورود برای را هاشرکت ،حامیان به شدهارائه هایمزیتو 

 متولیان شودمی پیشنهاداست؛ بنابراین  ورزشی حمایت انگیزانندة عوامل یکی از شرایط رویداد −

 و استاندارد هایورزشگاه ایجاد چون محیطی شرایط کردنفراهم و مناسب بسترسازی با ورزش

 ورزشی، مسابقات کیفیت افزایش تماشاگران، برای ورزشی بزرگ امکانات با ورزشی بزرگ اماکن

 جذب سیاسی، بلندپایۀ نمسئوال بین در جامعه در آن رشد و ورزش هب مثبت نگرش ایجاد

 محبوبیتمنظور ارتقای به باشگاه در بانفوذ افراد و کسوتانشیپ پرآوازه، و مشهور مربیان و بازیکنان

 تشویق و ترغیب ورزش بخش در گذاریسرمایه برای را خصوصی هایشرکت ها،تیم شهرت و

 کنند؛

 ایرسانه پوشش ایجاد با شودمی پیشنهادها شرکت زیاد اهمیت و بلیغاتیت اهمیت به توجه با −

 آرم از استفاده ورزشی، هایرشته برایه زند ایماهواره و تلویزیونی هایپخش افزایش و قوی

 برای مناسب شرایط و فضاها ایجاد و مسابقات در مختلف یهابه روش ورزشی حامی تجاری
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 جذب ورزش سمتبه را هاشرکت توانمی بهتر ورزشی هایحیطم در حامیان دةگستر تبلیغات

 کرد؛

 توجه هاشرکت دیدگاه از ورزشی حمایت انگیزانندة عوامل به ورزش نمسئوال شودمی پیشنهاد −

 و نام با استان در ملی مسابقات برگزاری چون مناسبی تسهیالت کردنفراهم با و کنند بیشتری

 فراهم را دنظرشانم اهداف به هاآن رسیدن زمینۀ ،روزآمد تیتبلیغا هایفناوری و حامی برند

 ترغیب کنند؛ بخش این در گذاریسرمایه ها را بهآن وکنند 

 حمایتی هایطرح ارائۀ و ورزشی بازاریابی دانش از آگاهی با شودمی پیشنهاد ورزشی مدیران به −

 ترغیب ورزشی حمایت عرصۀ به دورو برای را هاشرکت حامیان، به شدهارائه هایمزیت و مناسب

 ؛کنند تأمین را خود مالی منابع از بخشی راه این از و کنند

 ،بود حامیان حمایت انگیزانندة عوامل از یکی سرمایه بازگشت از اطمینان کهاین به توجه با −

 حمایتی هایشرکت برای مالیاتی معافیت مزایای از استفاده و مالیات کاهش با شودمی پیشنهاد

 حضور شاهد، ورزش حمایت فواید از هاشرکت مندیبهره برای مناسب بستری کردنآماده و

 .باشیم حامیان تربیشهرچه
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Abstract 
Sports sponsorship is one of the important methods of investment in sports. It is also one 

of the main axes of sports marketing, under which the events are organized and supported. 

This study aimed to investigate and analyze the participation of sponsors in football events 

based on the model of financial support motivation matrix. This is a qualitative study 

based on Glaser's grounded theory. Therefore, semi-structured interviews and purposeful 

snowball sampling were used to collect data. In total, 15 university professors, experts in 

the sports sponsorship, and organizations sponsoring sports event (football) were 

interviewed. The theoretical pattern of this study was obtained from the responses to the 

9-question interview and after completing open, selective, and theoretical coding stages. 

The study defined four external, internal, opportunistic, and humanitarian dimensions of 

motivational components, and data were inserted in a two-dimensional matrix based on 

an analytical process. Data analysis indicated that factors being studied and the 

motivations questioned in the interviews had two or more priorities, so that motivations 

related to external and opportunistic dimensions were mentioned as the first priority, and 

internal and humanitarian motivations were considered as the second priority. Thus, the 

sports managers and political-economic leaders of Iran are recommended to pay special 

attention to the development and targeting of financial support in order to strengthen the 

relationship between sponsors and sports. 
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