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Abstract
The aim of this study is to investigate the role of media
communication and effective advertising in attracting sponsor
for table tennis board in East Azerbaijan province. This research
is applied in terms of purpose and descriptive – survey in terms
of nature. The statistical population was all sport management
specialists, media professionals and also members of table
tennis board in East Azerbaijan province; (210 persons). The
sample size was estimated 132 people by Morgan table. Random
cluster sampling was used. Data collection has been done
through library studies and questionnaires. Questionnaires
included
media
communication
and
advertisement
questionnaire of Abdavi et al. (1395),Standard Financial
Inventory Questionnaire of Arnold et al. (2002), and a
questionnaire on the role of media in attracting financial
resources of Fallah and Aga Khani (1395). Validity and
reliability of questionnaires used by researchers in various
researches have been confirmed and approved. After collecting
data, data was analyzed using SPSS21 and Excel 2010 software
for descriptive and inferential statistics. In the inferential
statistics section, The Wilk's test was used to verify the nonstandardity of the data. The linear regression test was used to
test the hypotheses and friedman ranking test for component
ranking. The significance level for all analyzes was considered
as P <0. 05. The results showed that media communications and
advertising could positively and significantly predict the
attraction of public resources, the attraction of private sector
sponsors, advertising revenue during the tournament, the
income of the sports competitions, and marketing and the
introduction of services and products. According to the results,
it can be stated that media and its various roles are essential
elements in advertising and sponsorship; Therefore, if
investments, sponsors, advertising, media and sports are placed
in a positive and principled interaction together, they will grow
and expand together and as the result, will engage in different
sectors of society, and will cause development of sports in the
country.
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چکیده6
 تعیین تأثیر ارتباطات رسانهاي و تبلیغات مؤثر در جذب حامی،هدف تحقیق حاضر
 این تحقیق از نظر.مالی براي ورزش تنیسرويمیز استان آذربایجان شرقی است
 جامعة. پیمایشی و از نوع همبستگی است- و از نظر ماهیت توصیفی،هدف کاربردي
 متخصصین حوزۀ رسانه و نیز، کلیة متخصصین مدیریت ورزشی،آماري تحقیق
 حجم. نفر) است601( اعضاي هیئت ورزش تنیس رويمیز استان آذربایجان شرقی
، روش نمونهگیري. نفر برآورد شد036 نمونهي آماري با استفاده از جدول مورگان
 گردآوري دادهها از طریق مطالعات کتابخانهاي و پرسشنامه.تصادفی خوشهاي بود
 پرسشنامة مورد استفاده شامل پرسشنامة ارتباطات رسانهاي و تبلیغات عبدوي.بود
 پرسشنامة استاندارد روشهاي تأمین مالی آرنولد و همکاران،)0393( و همکاران
.) بود0393(  و پرسشنامة نقش رسانه در جذب منابع مالی فالح و آقاخانی،)6116(
روایی و پایایی پرسشنامههاي مورد استفاده توسط محققین در تحقیقات مختلف
 پس از جمعآوري اطالعات از طریق پرسشنامه.بررسی و مورد تأیید قرار گرفته است
 براي آمارExcel2010  وSPSS21 تجزیهوتحلیل دادهها با استفاده از نرمافزار
 در بخش آمار استنباطی از آزمون شپیر ـ ویلک.توصیفی و استنباطی به عمل آمد
 از آزمون رگرسیون خطی براي آزمون فرضیهها و از،براي بررسی نورمالیتة دادهها
 سطح معناداري براي.آزمون رتبهبندي فریدمن براي رتبهبندي مؤلفهها استفاده شد
 ارتباطات، نتایج نشان داد. در نظر گرفته شدP<1/13 تمامی تجزیه و تحلیلها
 درآمد، جذب حامیان بخش خصوصی، میتواند جذب منابع دولتی،رسانهاي و تبلیغات
 و بازاریابی و معرفی خدمات و، درآمد پخش مسابقات ورزشی،تبلیغات حین مسابقات
 با توجه به نتایج حاصل میتوان.محصول را بهطور مثبت و معناداري پیشبینی کند
 یک مهرۀ اساسی و تأثیرگذار در امر، رسانه و انواع نقشهای آن،اظهار کرد
 حامیان، اگر سرمایهگذاریها،تبلیغاتی و اسپانسری به شمار میرود؛ بنابراین
 رسانهها و ورزش در یک تعامل مثبت و اصولی در کنار، تبلیغات،مالی
 باعث رشد و گسترش یکدیگر شده و به تبع آن موجب،همدیگر قرار بگیرند
درگیر شدن بخشهای مختلف جامعه و از همه مهمتر باعث رشد ورزش
.کشور میشوند
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مقدمه
در حال حاضر به دلیل وجود کاربرد وسایل ارتباط جمعی که
وسعت ،نفوذ و تأثیرات آن بسیار زیاد است ،ارتباط جمعی ،شکل
نوینی یافته و تحوالت جوامع بشري را تحت شعاع قرار داده است،
بهطوريکه امروزه وسایل ارتباط جمعی براي تثبیت ،حفظ و
تحکیم سلطة فرهنگی و سیاسی قدرتهاي استعماري حتی بر
نیروهاي نظامی برتري دارد؛ و ابزار مؤثر و نیرومندي براي تسخیر
هویت ،افکار و اذهان عمومی محسوب میشوند (رضائیصوفی و
شعبانی .)0396 ،بهطور کلی ،وسایل ارتباط جمعی از جمله پدیده-
هایی هستند که بر همة وجوه زندگی انسان سایه افکندهاند و به
آنها سمت و سو میدهند .پژوهشهایی که در زمینة اثرگذاري
این پدیدهها بر مخاطبان صورت گرفته است ،نشان میدهد که
وسایل ارتباط جمعی ،به ویژه تلویزیون از جمله عوامل مهم و
اثرگذار بر شیوه و کیفیت زندگی فردي و اجتماعی افراد است .سلطة
این ابزار تا حدي است که خصوصیترین تجربههاي انسانی ،از
جمله هیجانها و احساسات عمیق انسان را برمیانگیزد و در جهت
دلخواه خود هدایت میکند؛ و به این ترتیب ،واکنشهاي رفتاري
او را در راستاي اهداف و سیاستهاي خود شکل میدهد (روشنکار
و همکاران .)0369 ،رسانههاي جمعی اهداف مختلفی همچون
فرآهم کردن اطالعات ،سرگرمی ،متقاعدسازي و همچنین به
گونهاي نامحسوس انتقال فرهنگ را بین میلیونها انسان بر عهده
دارند (قره و همکاران.)0396 ،
بهطور کلی ،رسانهها در جهان امروز بهقدري اهمیت دارند که
ابزار حسی افراد به شمار میآیند .به عبارت دیگر ،افراد احساس
خود را به رسانه قرض میدهند و رسانه به جاي ایشان میبیند،
میشنود و حتی درک میکند .این مسئله نفوذ رسانه در بین مردم
را نشان میدهد (قربی .)0393 ،غالباً انتقال پیامهاي تبلیغاتی نیز
به عهدۀ رسانههاست و ابزار جلب مشارکت مردمی هم رسانههاي
جمعی است ،که میان مردم همانند یک نیروي میانجی است
(بِرگیمان.)6100 ،0
در واقع ،امروز تصور جهان بدون تبلیغات ،تقریباً غیر ممکن
است؛ و شاهد این مدعا آن است که هر فرد خواسته یا ناخواسته
در محیط زندگی خود ،روزانه در معرض صدها آگهی پیام تبلیغی
و ترویجی قرار دارد .تأثیرپذیري ما از این انبوه پیام و اطالعات به
این دلیل که انسان همواره به اطالعات ،ارتباطات و مصرف کاال
نیازمند است ،اجتنابناپذیر است .تبلیغات به سازمان اجازه میدهد
که پیامش را به بهترین شیوه انتقال دهد و آن را تا جایی که
الزم باشد ،تکرار کند (کشاورز .)0391 ،از اینرو ،وسایل ارتباط
جمعی و تبلیغات در همة کشورها کارکردهاي حساس و مهمی

دارند (قربی .)0393 ،بهطور مثال ،تبلیغات و وسایل ارتباط جمعی
در اشاعة فرهنگ ورزش همگانی به لحاظ وسعت نفوذ در زندگی
افراد نقش پررنگتري دارند (آقاجانی و نادرينژاد.)0391 ،
در این خصوص تحقیقاتی در داخل (هاديزادهپیربازاري و
سجاديهزاوه0396 ،؛ قیامیراد و محرمزاده )0366 ،و خارج از
کشور (ویندي6100 ،6؛ جِیمز )6116 ،3صورت گرفته است؛ و نتایج
اکثر پژوهشهاي صورت گرفته ،به تأثیر چشمگیر تبلیغات و وسایل
ارتباط جمعی در گرایش به ورزش و اشاعة فرهنگ ورزش تأکید
کردهاند .از طرف دیگر ،یکی از پدیدههاي اجتماعی که در سالهاي
اخیر رشد چشمگیري داشته و آحاد مردم را تحت تأثیر قرار داده،
فعالیتهاي حرفهاي و آماتوري ورزش است .رسانههاي گروهی
عامل بسیار مؤثري در شکلگیري و ارائهي این پدیده به شمار
میرود که محتواي برنامهها و مطالب درج شده در آنها میتواند
تأثیر بهسزایی در توسعة ورزش کشور داشته باشد (فالح و آقاخانی،
 .)0393همانطور که معماري ( ،)0363عنوان داشت مطبوعات و
رسانههاي ورزشی بر افکار عمومی اثر میگذارند و عرصههاي
فعالیت نو را پدیدار میکنند ،و همة این عوامل موجب شکوفایی
اقتصادي میگردد.
در کل ،ورزش یکی از مهمترین نهادهاي فعال اقتصادي است
که حدود  33درصد جمعیت هر کشوري به شکلهاي گوناگون با
آن سروکار دارد .در دهههاي اخیر باشگاههاي ورزشی محور توسعة
ورزش هم در بخش تفریحی و هم در حوزهي ورزشهاي قهرمانی
بودهاند ،ورزش تجاري از طریق باشگاههاي خصوصی تبدیل به
یک صنعت بینالمللی درآمدزا شده است .باشگاههاي حرفهاي در
سراسر جهان براي تأمین منابع مالی و هزینههاي خود از روشهاي
مختلفی همچون جذب حامیان مالی (اسپانسرها ( ،تبلیغ کاالهاي
تجاري ،خرید و فروش بازیکن ،فروش بلیط و محصوالت ورزشی
و ارائة خدمات و تسهیالت جانبی استفاده میکنند (جابري و
همکاران)0396 ،؛ زیرا امروزه رمز موفقیت یک سازمان و جامعه
کسب درآمد براي بقاء و ماندگاري خود است ،و بدون درآمد
مطمئن جامعه و سازمانهاي مختلف رو به انحالل و نابودي رفته
و نمیتوانند در محیط رقابتی دوام بیاورند ،درآمد مطمئن و پایدار
میتواند امکانات الزم را براي رویارویی با هزینهها و مخارج
سازمانها بوجود بیاورند .درآمد و منابع مالی به عنوان موتور
محرک سازمانهاي ورزشی ،باشگاهها و لیگها نیز شناخته می-
شوند .درآمدزایی براي توسعه ،برنامهریزي مؤثر و حفظ استقالل
این سازمانها ضروري است (رضائیصوفی و شعبانی .)0396 ،در
دهههاي گذشته ،صنعت ورزش به صورت تصاعدي رشد کرده
است .ورزش در سطح جهانی هم به پاي خود )به عنوان درصدي
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از بازار) و هم به دلیل ارتباطش با مشاغل دیگر در سایر حوزهها،
جایگاه شایستهاي در بازار اقتصاد بدست آورده است (احسانی،
)0366؛ بهطوري که امروزه ،دیگر ورزش حرفهاي و صنعت
پیشرفته ورزش بدون درآمدزایی قادر به حیات نمیباشد (رضائی-
صوفی و شعبانی .)0396 ،حمایت مالی به عنوان یکی از منابع
اصلی درآمدزایی و تأمین بودجه در هر دو سطح ملی و بینالمللی
در ورزش ،هنر ،محیط زیست ،رسانهها ،پروژههاي بشردوستانه و
جامعه ،آموزش و پرورش و زمینههاي دیگر تبدیل شده است.
حمایت مالی به نفع عموم مردم است که امکان استقرار یا پخش
و گسترش وقایع و فعالیتهایی را فرآهم میآورد که شاید توجیه
اقتصادي هم نداشته باشند .بنابراین ،حمایت موفق به نفع همه
طرفهاي ذیربط از جمله حامیان مالی ،سازمانها ،رسانهها،
مجریان طرح ،تماشاگران و عموم مردم است .حامی مالی یا
اسپانسر ،فرد یا شرکتی است که گاهی اوقات فرد ،فعالیت و یا کار
خاصی را پشتیبانی میکند و یا فرد یا گروهی است که امکانات را
براي طرف قراردادش تهیه میکند (رشیدزاده و همکاران.)0394 ،
تحقیقات نشان داده است که ،در استرالیا حامیان مالی ساالنه
بیش از  49/7میلیون دالر به فوتبال جنوب استرالیا کمک بالعوض
میکنند (محرمزاده .)0363 ،بهطور کلی حمایت مالی چهار مزیت
عمده دارد که شامل ،تلقی شدن حامیان مالی به عنوان خیر و
نیکوکار براي مشتریان ،عملکرد غیرمستقیم و زیرکانة حمایت
مالی ،پوشانده شدن حمایت مالی در تبلیغات رسانهاي و آگاهی
کم مشتریان نسبت به حامیان مالی است که موجب کمتر شدن
مخالفت بینندگان با آنها میباشد (مِناقان .)6110 ،0حمایتهاي
مالی ورزشی براي بسیاري از سازمانهاي ورزشی یکی از مهمترین
منابع تأمین اعتبار است .حمایتهاي مالی ورزشی از چنان اهمیتی
برخوردار است که در برخی از منابع در حوزۀ بازاریابی ورزش به
عنوان عنصر مهمی مورد توجه قرار گرفته است (کشکر و همکاران،
)0391؛ و بخش مهمی از فعالیتهاي بازاریابی را تشکیل میدهند
(محمدي و همکاران.)0390 ،
به نظر میرسد ،براي دستیابی و توسعۀ اهداف حامیان مالی
ورزشی ،رسانههاي گروهی از جمله جراید ،رادیو و تلویزیون نقش
بسیار مهمی را در حین پخش و انتشار رویدادهاي ورزشی ایفا
مینمایند و از این طریق میتوانند حامیان مالی را در رسیدن به
تبلیغات مناسب یاري نمایند (رجبی و همکاران .)0390 ،بهطوري
که ،تحقیقات نشان داده است توسعه و افزایش منابع مالی در

ورزش بر اثر تعامل با رسانههاي گروهی میسر میشود
(جباروسکی)6103 ،6؛ و اقتصاد و ورزش به مدد گسترش رسانهها
با یکدیگر تعامل داشته و سبب تجاري شدن ورزش میگردند
(معماري)0363 ،؛ و حق تبلیغات و حضور حامیان مالی بر اثر تعامل
با رسانههاي گروهی از جمله منابع تأمین مالی هیئتهاي ورزشی
هستند (جِیمز و پیان.)6101 ،3
تحقیقات محدود و پراکندهاي در خصوص عوامل مؤثر بر جذب
حامیان مالی در داخل کشور (میرزایی و همکاران0393 ،؛ سیدباقري
و همکاران0396 ،؛ آزادان و همکاران0390 ،؛ سیدعامري و
همکاران)0366 ،؛ و خارج از کشور (یانگ 4و همکاران)6103 ،؛ و
نیز در خصوص تعامل رسانهها و جذب حامیان مالی و تأمین منابع
مالی در ورزش در داخل کشور (فالح و آقاخانی0393 ،؛ رضائی-
صوفی و شعبانی0396 ،؛ نقدي و همکاران)0396 ،؛ و خارج از
کشور (الئورِنس 3و همکاران6103 ،؛ یانگ 3و همکاران6103 ،؛
ویندي6100 ،7؛ فیتزیمونس6119 ،6؛ کورنوِل6116 ،9؛ سِگوآین
01و همکاران 611 ،؛ إستریالیز )6113 ،00صورت گرفته است؛
مروري بر مبانی نظري و پژوهشهاي صورت گرفته در این زمینه،
ارتباط این متغیرها را در رشتههاي پرطرفدار ورزشی همچون
فوتبال نشان میدهد (نقدي و همکاران0396 ،؛ محمدي و
همکاران0396 ،؛ آزادان و همکاران.)0390 ،
با وجود این ،در چند سال اخیر مشاهده شد ،بسیاري از تیمهاي
ورزشی به دلیل نبود وضع مالی خوب و حامیان مالی از شرکت
در مسابقات مختلف کشوري و بینالمللی بازماندند .بنابراین
سرمایهگذاري مؤسسات و شرکتهاي خصوصی در صنعت
ورزش ،بحثی است که سالهاي متمادي مورد توجه بوده و بهطور
روزافزون به اهمیت آن افزوده میشود .در حال حاضر مسئلة
حامی مالی در اکثر باشگاهها و تیمهاي ورزشی در کشور ما به
عنوان یکی از دغدغههاي مهم و اساسی مدیران ورزشی درآمده
است (سیدعامري و همکاران)0366 ،؛ و مدیران آنها به دنبال
جذب حامیان مالی هستند تا بتوانند از این طریق ،تأمین منابع مالی
هزینههاي هیئتها ،تیمها و باشگاههاي ورزشی را پوشش دهند
(فالح و آقاخانی)0393 ،؛ زیرا امروزه ورزش بیش از اندازه وابسته
به حامیان مالی است (ریکرت)6113 ،06؛و بدون حمایت مالی از
سوي صنایع و شرکتهاي تجاري قادر به ادامهي فعالیت نیست
(جیفر و راس .)0999 ،03به نظر میرسد ،همواره رابطة متقابلی
بین رشتهها و تیمهاي مختلف ورزشی و حامیان مالی وجود داشته

1
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است .تیمهاي مختلف ورزشی براي باال بردن سرمایه خود و
حامیان با استفاده از تبلیغات ،پوشش رسانهاي و امتیازات دیگر،
این تقابل را ادامه میدهند (رشیدزاده و همکاران.)0394 ،
تحقیقاتی در این خصوص توسط محققین صورت گرفته است؛
نتایج حاصل از تحقیقات نشان داده است که حضور مؤثر رسانهها،
ترغیب سرمایهگذاران بخش خصوصی براي حمایت از ورزشهاي
پرطرفدار را به دنبال دارد (هاشمی جواهري .)0390 ،بهطوريکه
قنبري فیروزآبادي و همکاران ( ،)0393در پژوهشی تحت عنوان
نقش ترویج رسانهاي در حمایت مالی بانکها از ورزش ،به این
نتیجه دست یافتند که ،ترویج رسانهاي جزو اهداف و دستاوردهاي
بانکها در حمایت مالی از ورزش است که شامل کدهاي اطالع-
رسانی و تبلیغ است .از طرفی بانکها در مسیر حمایت مالی از
ورزش نیز با تنگناهاي ترویج رسانهاي مواجهاند که مشمول
کدهاي محدودیت قانونی تبلیغات و اطالعرسانی و عدم صحه-
گذاري و همکاري مسئولین و ورزشکاران است .میتوان با در نظر
گرفتن ترویج رسانهاي به عنوان یکی از اهداف و دستاوردهاي
حامیان در حمایت مالی از ورزش و تالش در جهت تقویت آن و
نیز درصدد رفع تنگناهاي مرتبط با ترویج رسانهاي برآمدن ،رابطة
حمایت مالی را بیش از پیش تقویت کرد و نیز موجبات ورود دیگر
حامیان را به این عرصه فراهم آورد .نتایج پژوهش باختر (،)0397
نیز با عنوان بررسی نقش تکنولوژي بر روي تأمین مالی ورزش
بانوان شهر تهران نشان داد ،بین شبکههاي مجازي ،شبکههاي
تلویزیونی ،شبکههاي ماهوارهاي ،رسانههاي دیجیتال ،تبلیغات
الکترونیکی و در نهایت بین تکنولوژي و جذب حامیان مالی در
ورزش بانوان شهر تهران ارتباط معنادار وجود دارد .نتایج حاصل از
پژوهش رجبی و همکاران ( )0390نیز نشان داد که مدیران
شرکتهاي خصوصی رسانهها و تماشاگران ورزشی دو عامل بسیار
مهم در جذب بخشهاي خصوصی براي سرمایهگذاري در ورزش
قهرمانی هستند .در این میان ،نقش رسانهها بسیار مهم است و
تحت پوشش قرار دادن رویدادها با مدت زمان بیشتر (قبل ،حین
و بعد از رویداد) و با تنوع بیشتر در جذب سرمایهگذاري صاحبان
صنایع و بخش خصوصی در ورزش قهرمانی مفید و الزم است.
نتایج حاصل از پژوهش برزگريخانقاه و همکاران ( )0393نیز
نشان داد که کارکرد رسانههاي جمعی با تأکید بر دو عنصر اصلی
آگاهیبخشی و اطالعرسانی میتواند نقش بهسزایی در تغییرات
قیمت سهام و تصمیمگیري سرمایهگذاران ایفا نماید .نتایج آنها
همچنین نشاندهندۀ وجود رابطة معنادار میان استفاده از رسانههاي
جمعی و مشارکت در بورس و انتخاب سهام توسط سرمایهگذاران
بوده است و سرمایهگذاران جهت مشارکت و انتخاب نوع سهام
بیشتر از رسانههاي جمعی اینترنت و تلویزیون استفاده نمودهاند.
ورزش تنیسرويمیز نیز یکی از این رشتههاي پرطرفدار

ورزشی در ایران است .تنیسرويمیز یا پینگ پنگ ،ورزشی است
که روي میز انجام میشود و دو یا چهار بازیکن در آن مشارکت
دارند و هر بازیکن یک راکت دارد که با بهرهگیري از آن به توپ
ضربه میزند؛ این رشتة ورزشی سابقة بسیار خوبی در کشور داشته
است و پیشینة بسیار درخشانی در استان آذربایجان شرقی دارد .با
این وجود ،انتظارات از تنیسرويمیز این استان بسیار زیاد است؛
زیرا که استعدادهاي بسیار خوب و مناسبی در این خطه نهفته است
که با کمک آنها میتوان تیمهاي مختلف ملی را تغذیه کرد و
نفرات زبدهاي را پرورش داد .با وجود اینکه ،تنیسرويمیز از
جایگاه و پایگاه مناسبی در میان خانوادهها برخوردار است ،میتوان
اعتبارات بسیار محدود در این رشتة ورزشی را نیز یادآور شد؛ بر
همین اساس هیئتهاي ورزشی باید به دنبال جذب و جلب حامیان
مالی باشند که به نظر میرسد ،این هدف با برنامهریزي مناسب ،و
رایزنی و همکاريهاي صمیمانه با دستگاههاي مختلف و نیز
تبلیغات و پوشش رسانهها از فعالیتهاي آموزشی ،رقابتی و توسعه-
اي این رشتهي ورزشی امکانپذیر خواهد بود.
از اینرو ،با توجه به مطالب فوق و اهمیت موضوع ،محقق در
پژوهش حاضر درصدد بررسی نقش و تأثیر ارتباطات رسانهاي و
تبلیغات در جذب حامیان مالی براي ورزش تنیسرويمیز استان
آذربایحان شرقی است ،اینکه آیا ارتباطات رسانهاي و تبلیغات
تأثیري در جذب حامیان مالی براي ورزش تنیسرويمیز استان
آذربایجان شرقی دارد یا خیر؟.
روششناسی پژوهش
این تحقیق از نظر هدف کاربردي و از نظر ماهیت توصیفی-
پیمایشی و از نوع همبستگی است .در این تحقیق ارتباط متغیر
پیشبین (ارتباطات رسانهاي و تبلیغات) با متغیر مالک (جذب
حامی مالی) مورد بررسی قرار میگیرد .جامعة آماري تحقیق ،کلیة
متخصصین مدیریت ورزشی ،متخصصین حوزۀ رسانه و نیز اعضاي
هیئت ورزش تنیسرويمیز استان آذربایجانشرقی میباشد .حجم
جامعة آماري برابر با  601نفر برآورد شد .براي برآورد حجم نمونه
از جدول مورگان استفاده شده ،و برابر با  036نفر بهدست آمد.
گردآوري دادهها در تحقیق حاضر ،از طریق مطالعات کتابخانهاي
و نیز پرسشنامه میباشد .پرسشنامهي مورد استفاده شامل چهار
بخش است .بخش اول شامل سؤاالت در زمینة ویژگیهاي
جمعیتشناختی پاسخگویان؛ بخش دوم ،مربوط به پرسشنامة
ارتباطات رسانهاي و تبلیغات عبدوي و همکاران ( ،)0393شامل
 63گویه و سه مؤلفه (اطالعرسانی ،بازاریابی اجتماعی و نظارتی)،

نقش ارتباطات رسانهای و تبلیغات مؤثر در جذب حامی مالی برای ورزش

با مقیاس پنج درجهاي لیکرت؛ بخش سوم ،برگرفته از پرسشنامه-
ي استاندارد روشهاي تأمین مالی آرنولد 0و همکاران ( ،)6116با
 9گویه؛ و بخش چهارم پرسشنامة نقش رسانه در جذب منابع
مالی فالح و آقاخانی ( ،)0393شامل  33سؤال در خصوص میزان
تأثیر  7گروه از ارتباطات رسانهاي و تبلیغات (تلویزیون ،رادیو،
روزنامه ،مجالت ،ماهواره ،اینترنت و سینما) در جذب منابع مالی
(شامل :جذب منابع دولتی ،جذب حامیان بخش خصوصی ،درآمد
تبلیغات حین مسابقات ،درآمد پخش مسابقات ورزشی ،بازاریابی و
معرفی خدمات و محصول) است.
روایی پرسشنامة محققساختة ارتباطات رسانهاي و تبلیغات
عبدوي و همکاران ( ،)0393در پژوهش عبدوي و همکاران
( ،)0393تأیید شده است؛ پایایی پرسشنامة مذکور نیز در پژوهش
عبدوي و همکاران ( ،)0393با استفاده از نرمافزار
مدلسازي ،smart PLSو با بررسی همسانی درونی هریک از
گویهها ،بررسی اعتبار ترکیبی هریک از سازهها ،و بررسی مقادیر
واریانس استخراج شده براي سازهها مورد تأیید قرار گرفته است.
روایی پرسشنامه استاندارد روشهاي تأمین مالی آرنولد و
همکاران ( ،)6116نیز در پژوهش آرنولد و همکاران ( ،)6116تأیید
شده است؛ پایایی پرسشنامة مذکور نیز ،با روش آلفاي کرونباﺥ با
استفاده از نرمافزار  ،SPSSتوسط مقیمی و رمضان ( ،)0391باالتر
از  1/7محاسبه شده و مورد تأیید قرار گرفته است .روایی
پرسشنامة نقش رسانه در جذب منابع مالی نیز در تحقیق فالح و
آقاخانی ( ،)0393تأیید شده است؛ میزان ضریب اعتماد یا پایایی
پرسشنامة مذکور نیز ،با روش آلفاي کرونباﺥ با استفاده از نرمافزار
 SPSSتوسط فالح و آقاخانی ( )0393محاسبه شد که براي
مجموعه سؤاالت پرسشنامه مقدار آن  1/69بوده است؛ و از آنجا
که از مقدار  1/7بزرگتر میباشد ،از پایایی خوبی برخوردار است.
پس از جمعآوري اطالعات از طریق پرسشنامه ،تجزیه و تحلیل
دادهها با استفاده از نرمافزار  SPSSو  Excelبراي آمار توصیفی
و استنباطی به عمل آمد .در بخش آمار توصیفی ،با استفاده از
جداول فراوانی و نمودارها به تجزیه و تحلیل دادههاي جمعیت-
شناختی پرداخته شد .در بخش آمار استنباطی از آزمون شپیر ـ
ویلک جهت مشخص کردن نرمال بودن جامعة آماري؛ از آزمون
رگرسیون خطی براي آزمون فرضیهها ،و از آزمون فریدمن 6جهت
رتبهبندي موارد استفاده شد؛ سطح معناداري براي تمامی تجزیه و
تحلیلها  P<1/13در نظر گرفته شد.

. Arnold et al
. Friedman Test

1
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یافتههای پژوهش
یافتههاي حاصل از آمار توصیفی پژوهش حاضر نشان داد76/3 ،
درصد را آزمودنیهاي مرد و  60/4درصد را آزمودنیهاي زن
تشکیل دادهاند .بیشتر آزمودنیها در محدودۀ سنی بین  40تا 43
سال ( 63/4درصد) قرار دارند و کمترین تعداد در محدوده  61تا
 63سال ( 3/6درصد) سن قرار دارند .بیشتر آزمودنیها داراي
سابقة کاري  60سال و بیشتر ( 34/9درصد) هستند ،و کمترین
تعداد در محدوده  0تا  4سال ( 7/9درصد) سابقه کاري قرار دارند.
 46/4درصد از آزمودنیها داراي مدرک تحصیلی دکتري هستند و
کمترین میزان مربوط به مدرک تحصیلی کارشناسی ( 4/6درصد)
است 64/9 .درصد از آزمودنیها متأهل و  03/0درصد از آنها
مجرد هستند.
نتایج همچنین نشان داد ،وضعیت متغیرهاي پژوهش و
مؤلفههاي آنها کمی پایینتر از میانگین مطلوب قرار دارد و تنها
در مؤلفة نظارتی و متغیر روشهاي تأمین مالی است که کمی
باالتر از میانگین مطلوب است.
با توجه به اینکه تعداد نمونهي آماري این پژوهش از  611نفر
کمتر است ،لذا جهت بررسی نرمال بودن دادهها از آزمون شپیر ـ
ویلک 3و بررسی میزان چولگی و کشیدگی دادهها استفاده شد که
مقدار اماره آزمون شپیر ـ ویلک و سطح معناداري آن در متغیر
ارتباطات رسانهاي و تبلیغات و مؤلفههاي آن و متغیر روشهاي
تأمین مالی نشاندهندۀ نرمال بودن دادههاست؛ در متغیر نقش
رسانه در جذب منابع مالی و مؤلفههاي آن میزان چولگی و
کشیدگی دادهها که در بازه  +6تا  -6قرار دارد ،نشاندهندۀ این
است که عدم نرمال بودن دادهها قابلچشمپوشی است.

.Shapiro - Wilk
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جدول  -6نتایج بررسی نرمال بودن توزیع فراوانی متغیرهاي پژوهش
اماره
آزمون
1/996
1/963
1/964
1/969
1/967

سطح
معناداري
1/373
1/663
1/04
1/394
1/674

1/199
1/10
1/093
-1/033
-1/143

33

1/973

*1/106

-1/136

-1/690

جذب منابع دولتی،

7

1/937

-1/147

-1/963

نرمال

جذب حامیان بخش
خصوصی

7

1/933

-1/160

-0/113

نرمال

درآمد تبلیغات حین مسابقات

7

1/937

-1/134

-1/966

نرمال

درآمد پخش مسابقات ورزشی

7

1/937

-1/134

-1/93

نرمال

بازاریابی و معرفی خدمات و
محصول

7

1/97

-1/139

-1/916

نرمال

مؤلفه

تعداد سؤال

ارتباطات رسانهاي و تبلیغات
مؤلفة اطالعرسانی
مؤلفة بازاریابی اجتماعی
مؤلفة نظارتی
روشهاي تأمین مالی
نقش رسانه در جذب منابع
مالی

63
9
7
9
6

** P˂0/01 * P˂0/05

در بخش آمار استنباطی ،نتایج حاصل از آزمون همبستگی
پیرسون در سطح معناداري  1/110در جدول ( )6گزارش شده است.
جدول  -3نتایج آزمون همبستگی
ضریب همبستگی

ارتباطات و
تبلیغات /جذب
منابع دولتی
ارتباطات و
تبلیغات /جذب
حامیان خصوصی
ارتباطات و
تبلیغات /درآمد
تبلیغات حین
مسابقات
ارتباطات و
تبلیغات /درآمد
پخش مسابقات
ارتباطات رسانهاي
و تبلیغات /بازاریابی
و معرفی خدمات و
محصول

سطح معناداري

1/339

1/110

1/344

1/110

1/347

1/110

1/339

1/110

1/334

1/110

*1/114
*
*1/113
*
*1/114
*
*1/114
*
*1/117
*

چولگی

کشیدگی

توضیح

-1/009
-1/43
-1/033
-1/077
-1/094

نرمال
نرمال
نرمال
نرمال
نرمال
نرمال

در بخش آمار استنباطی همچنین با استفاده از رگرسیون خطی
تأثیر ارتباطات رسانهاي و تبلیغات در جذب منابع دولتی بررسی
شد .بر این اساس مقدار اماره آزمون  Fبهمنظور بررسی این رابطه
برابر  06/69است که در سطح  P<1/110معنادار میباشد .هم-
چنین مقدار مجذور  Rبرابر با  1/069است و مقدار  Rتعدیلشده
نشان میدهد که  06/6درصد از واریانس جذب منابع دولتی
بهوسیله ارتباطات رسانهاي و تبلیغات تبیین میشود .همچنین با
توجه به ضریب رگرسیون مشخص میشود که ارتباطات رسانهاي
و تبلیغات ( )β =1/339میتواند جذب منابع دولتی را بهطور مثبت
و معناداري پیشبینی کند.
با استفاده از رگرسیون خطی تأثیر ارتباطات رسانهاي و تبلیغات
در جذب حامیان بخش خصوصی مورد بررسی قرار گرفت .بر این
اساس مقدار اماره آزمون  Fبهمنظور بررسی این رابطه برابر 03/36
میباشد که در سطح  P<1/110معنیادار است .همچنین مقدار
مجذور  Rبرابر با  1/006است و مقدار  Rتعدیلشده نشان میدهد
که  00/0درصد از واریانس جذب حامیان بخش خصوصی بهوسیله
ارتباطات رسانهاي و تبلیغات تبیین میشود .همچنین با توجه به
ضریب رگرسیون مشخص میشود که ارتباطات رسانهاي و تبلیغات
( )β = 1/344میتواند جذب حامیان بخش خصوصی را بهطور
مثبت و معناداري پیشبینی کند.
با استفاده از رگرسیون خطی تأثیر ارتباطات رسانهاي و تبلیغات
در درآمد تبلیغات حین مسابقات بررسی شد .بر این اساس مقدار
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اماره آزمون  Fبهمنظور بررسی این رابطه برابر  07/16است که در
سطح  P<1/110معنادار میباشد .همچنین مقدار مجذور  Rبرابر
با  1/060است و مقدار  Rتعدیلشده نشان میدهد که  00/4درصد
از واریانس درآمد تبلیغات حین مسابقات بهوسیله ارتباطات
رسانهاي و تبلیغات تبیین میشود .همچنین با توجه به ضریب
رگرسیون مشخص میشود که ارتباطات رسانهاي و تبلیغات
( )β = 1/347میتواند درآمد تبلیغات حین مسابقات را بهطور مثبت
و معناداري پیشبینی کند.
با استفاده از رگرسیون خطی تأثیر ارتباطات رسانهاي و تبلیغات
در درآمد پخش مسابقات ورزشی مورد بررسی قرار گرفت .بر این
اساس مقدار اماره آزمون  Fبهمنظور بررسی این رابطه برابر 09/33
میباسد که در سطح  P<1/110معنادار است .هم چنین مقدار
مجذور  Rبرابر با  1/033است و مقدار  Rتعدیلشده نشان میدهد
که  06/9درصد از واریانس درآمد پخش مسابقات ورزشی بهوسیله
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ارتباطات رسانهاي و تبلیغات تبیین میشود .همچنین با توجه به
ضریب رگرسیون مشخص میشود که ارتباطات رسانهاي و تبلیغات
( )β = 1/339میتواند درآمد پخش مسابقات ورزشی را بهطور
مثبت و معناداري پیشبینی کند.
با استفاده از رگرسیون خطی تأثیر ارتباطات رسانهاي و تبلیغات
در بازاریابی و معرفی خدمات و محصول مورد بررسی قرار گرفت.
بر این اساس مقدار اماره آزمون  Fبهمنظور بررسی این رابطه برابر
 03/34است که در سطح  P<1/110معنادار میباشد .همچنین
مقدار مجذور  Rبرابر با  1/000است و مقدار  Rتعدیلشده نشان
میدهد که  01/4درصد از واریانس بازاریابی و معرفی خدمات و
محصول بهوسیله ارتباطات رسانهاي و تبلیغات تبیین میشود .هم-
چنین با توجه به ضریب رگرسیون مشخص میشود که ارتباطات
رسانهاي و تبلیغات ( )β = 1/334میتواند بازاریابی و معرفی
خدمات و محصول را بهطور مثبت و معناداري پیشبینی کند.

جدول  -2نتایج رگرسیون خطی
R
F
R2
تعدیلشده
06/69
1/066
1/069

Sig

B

**1/110

1/399

1/006

1/000

03/36

**1/110

1/364

1/060

1/004

07/16

**1/110

1/370

ارتباطات و تبلیغات /درآمد پخش مسابقات

1/033

1/069

09/33

**1/110

1/304

ارتباطات رسانهاي و تبلیغات /بازاریابی و معرفی
خدمات و محصول

1/000

1/014

03/34

**1/110

1/346

بررسی تأثیر
ارتباطات و تبلیغات /جذب منابع دولتی
ارتباطات و تبلیغات /جذب حامیان خصوصی
ارتباطات و تبلیغات /درآمد تبلیغات حین
مسابقات

همچنین نتایج آزمون رتبهبندي فریدمن در متغیر ارتباطات
رسانهاي و تبلیغات نشاندهندۀ وجود تفاوت معنادار ( )P<1/10در
مؤلفههاي این متغیر است؛ با بررسی میانگین رتبههاي به دست
آمده مشخص است که مؤلفة نظارتی از درجه اهمیت بیشتر و
مؤلفههاي اطالعرسانی و بازاریابی اجتماعی در اولویتهاي بعدي
قرار دارند .نتایج آزمون رتبهبندي فریدمن در متغیر نقش رسانه در

جذب منابع مالی نیز نشاندهندۀ وجود تفاوت معنادار ()P<1/13
در مؤلفههاي این متغیر است و با بررسی میانگین رتبههاي به
دست آمده مشخص است که مؤلفههاي جذب منابع دولتی ،جذب
حامیان بخش خصوصی ،بازاریابی و معرفی خدمات و محصول،
درآمد تبلیغات حسن مسابقات و درآمد پخش مسابقات ورزشی به
ترتیب از درجه اهمیت برخوردارند.

جدول  -4رتبهبندي مؤلفههاي متغیر ارتباطات رسانهاي و تبلیغات ،و مؤلفههاي متغیر نقش رسانه در جذب منابع مالی
سطح
درجه
خی دو
میانگین رتبه
مؤلفهها
متغیر
آزادي معناداري
6/13
اطالعرسانی
رتبهبندي مؤلفههاي
**1/110
6
61/67
0/70
بازاریابی اجتماعی
متغیر ارتباطات رسانهاي
و تبلیغات
6/63
نظارتی
3/66
جذب منابع دولتی
رتبهبندي مؤلفههاي
3/03
جذب حامیان بخش خصوصی
متغیر نقش رسانه در
*1/143
4
9/73
6/64
درآمد تبلیغات حین مسابقات
جذب منابع مالی
6/79
درآمد پخش مسابقات ورزشی
3/10
بازاریابی و معرفی خدمات و محصول
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بحث و نتیجهگیری
یکی از متداولترین راههاي کسب درآمد و پوششدهی هزینهها
توسط باشگاه یا کلوبهاي ورزشی ،کسب حامی و اسپانسرهاي
مالی است .باشگاهها با جذب حامی مالی ،موقعیتهاي تبلیغاتی به
وجود آمده توسط خود را به شرکتها و تاجران بزرگ ارایه میدهند
تا در عوض منبعی براي پوشش هزینههاي خود فراهم سازند
(استوارد .)6117 ،0امروزه شرکتهاي تجاري و صاحبان صنایع
دریافتهاند که حمایت مالی به منزلة ابزار تبلیغاتی قدرتمندي براي
آنها است .در واقع ،یکی از مهمترین عناصري که موجب پیوند
رویداد ورزشی و اقتصاد شده است ،حمایت مالی ورزشی در تبلیغات
براي شرکتهاي حامی ورزشی است (خرم و همکاران.)0390 ،
از اینرو با توجه به اهمیت ارتباطات رسانهاي و تبلیغات از یک
سو ،و نیز جذب حامیان مالی از سوي دیگر ،محقق در پژوهش
حاضر به بررسی نقش ارتباطات رسانهاي و تبلیغات مؤثر در جذب
حامی مالی براي ورزش تنیسرويمیز استان آذربایجان شرقی
پرداخته است.
نتایج حاصل از آزمون فرضیههاي پژوهش حاضر نشان داد،
وضعیت متغیرهاي پژوهش (روشهاي تأمین مالی یا جذب منابع
مالی ،ارتباطات رسانهاي و تبلیغات مؤثر) و مؤلفههاي آنها (مؤلفه-
هاي جذب منابع مالی شامل :جذب منابع دولتی ،جذب حامیان
بخش خصوصی ،درآمد تبلیغات حین مسابقات ،درآمد پخش
مسابقات ورزشی ،بازاریابی و معرفی خدمات و محصول؛ مؤلفههاي
ارتباطات رسانهاي و تبلیغات مؤثر شامل :نقش اطالعرسانی ،نقش
بازاریابی اجتماعی ،و نقش نظارتی) کمی پایینتر از میانگین
مطلوب قرار دارد؛ و تنها در مؤلفة نظارتی و متغیر روشهاي تأمین
مالی است که کمی باالتر از میانگین مطلوب گزارش شده است .با
توجه به این قسمت از یافتهها ،پیشنهاد میشود ،اقداماتی در جهت
بهبود وضعیت مؤلفههاي ارتباطات رسانهاي و تبلیغات مؤثر ،جذب
حامی مالی ،و نیز توجه رسانهها به حامیان مالی توسط مسئولین
ذيربط صورت بگیرد .پیشنهاد میشود ،رسانهها پوشش خبري
مطلوبی در اجراي مسابقات ورزشی تنیسرويمیز داشته باشند؛
فقط به یک یا چند رشتة ورزشی خاص و پرطرفدار همچون فوتبال
و والیبال تمرکز نکرده و رشتههاي مختلف ورزشی همچون
تنیسرويمیز را معرفی کنند؛ به اخبار و اطالعات رشتة ورزشی
تنیسرويمیز بپردازند؛ واقعیتهاي ورزشی را بیان کنند .رسانهها
با برنامهها و اقداماتی نقش بیشتري در افزایش حامیان ورزشی
تنیسرويمیز داشته باشند؛ رسانهها برنامههاي خاص و ویژهاي
براي اشتغال و کارآفرینی در ورزش تهیه نمایند .رسانهها نگاه ملی
داشته باشند و از مسایل مغایر با منافع ملی ورزش کشور بپرهیزند؛
. Steward
Steward
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و رسانهها در ایجاد و توسعة اخالق در ورزش بهطور اعم و رشتة
تنیسرويمیز بهطور اخص نقش اساسی داشته باشند.
نتایج حاصل از پژوهش حاضر نشان داد ،ارتباطات رسانهاي و
تبلیغات ،میتواند جذب منابع دولتی را بهطور مثبت و معناداري
پیشبینی کند .این قسمت از نتایج با یافتههاي تحقیقات فالح و
آقاخانی ( )0393در داخل کشور ،و فیتزیمونس )6119( 6در خارج
از کشور همخوانی دارد .فالح و آقاخانی ( ،)0393در پژوهش خود
به این نتیجه دست یافتند که تلویزیون ،مجالت و اینترنت به
ترتیب بیشترین تأثیر را بر تأمین منابع مالی هیئتهاي ورزشی
داشتند؛ و سینما ،ماهواره ،رادیو و روزنامهها به ترتیب کمترین تأثیر
را بر تأمین منابع مالی هیئتهاي ورزشی داشتهاند .فیتزیمونس
( )6119نیز به این نتیجه دست یافت که بین تبلیغات و جذب
حمایت مالی رابطة معناداري وجود دارد؛ و حمایتهاي مالی از
تیمهاي ورزشی با افزایش بازگشت سرمایه ،منجر به ارتقاي تصویر
عمومی شرکت در بین هواداران میشود .از طرف دیگر ،این قسمت
از یافتهها با نتایج تحقیق رضائیصوفی و شعبانی ( ،)0396از این
جهت که در پژوهش او ارتباطات رسانهاي و تبلیغات در جذب منابع
مالی در رتبة میانی قرار دارد ،ناهمسو است .با توجه به این قسمت
از یافتهها پیشنهاد میشود ،تلویزیون ،رادیو و ماهواره برنامههایی
را براي جذب منابع دولتی در رشتههاي مختلف ورزشی بهطور اعم،
و ورزش تنیسرويمیز بهطور اخص تهیه و پخش نماید .همچنین
پیشنهاد میشود ،محتواي روزنامهها ،مجالت ،اینترنت ،و سینما نیز
بهگونهاي باشد که منابع دولتی را در رشتههاي مختلف ورزشی
جذب نماید .با توجه به این قسمت از یافتهها همچنین میتوان
اظهار کرد ،لزوم تجدیدنظر در شیوههاي بازاریابی توسط رسانههاي
گروهی و حق پخش تلویزیونی ضروري به نظر میرسد .از اینرو،
پیشنهاد میشود جدیدترین آموزههاي اقتصاد رسانهاي را در نظر
گرفته و از رکود اقتصادي در این حوزه جلوگیري کنیم.
یافتهها همچنین نشان داد ،ارتباطات رسانهاي و تبلیغات،
میتواند جذب حامیان بخش خصوصی را بهطور مثبت و معناداري
پیشبینی کند .نتایج تحقیقات در زمینة اقتصاد ورزش نشان می-
دهد ،ورزش بدون حمایت مالی صنایع و حامیان مالی قادر به ادامة
حیات نیست .جذب حامیان مالی ورزشی از دستاوردهاي بزرگ
رویدادهاي ورزشی است ،و از مهمترین منابع درآمدي بخش
ورزشی به شمار میرود (قرابی و همکاران .)0393 ،این قسمت از
یافتهها با نتایج تحقیق جماعت ( ،)0393فالح و آقاخانی (،)0393
هاديزادهپیربازاري و سجاديهزاوه ( ،)0396در داخل کشور و نیز
یافتههاي الئورِنس 3و همکاران ( ،)6103فیتزیمونس ( )6119در
خارج از کشور که عامل رسانهاي و تبلیغاتی را عامل مهم و از موانع
. Fitzsimmons
. Laurence
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بسیار مهم حمایت مالی از ورزش تبیین کردهاند ،همخوانی دارد .از
طرف دیگر این قسمت از نتایج با یافتههاي تحقیق رضائیصوفی
و شعبانی ( )0396که تأثیر عامل رسانه و تبلیغات در حمایت مالی
ورزشی را در رتبة میانی میداند ،و نیز پژوهش سیدباقري و
همکاران ( ،)0396که عامل قانونی و دولتی را با اهمیتترین ،و
عامل مدیریت ورزشی را کم اهمیتترین عامل در عدم حمایت
مالی شرکتهاي خصوصی از ورزش میدانند ،ناهمسو است .با
توجه به این قسمت از یافتهها پیشنهاد میشود ،رسانهها و تبلیغات
رسانهاي ،شرایط بازارهاي مالی را در نظر گرفته و در نهایت برنامه-
هایی را در جهت انتخاب شیوهي تأمین مالی تهیه نمایند .در این
راستا مدیران و مسئوالن کشوري ،مسئوالن ورزشی و رسانهها باید
شرایطی را ایجاد کنند که حامیان مالی با اطمینان بیشتري وارد
صنعت ورزش بهطور اعم و رشتة ورزشی تنیسرويمیز بهطور
اخص گردند .در این راستا ،ایجاد محیطی سالم و مناسب براي
سرمایهگذاري صاحبان صنایع و بخش خصوصی در ورزش تنیس
روي میز الزم و ضروري است .صاحبان سرمایه تمایل به احداث
فضاها و ارائة خدمات ورزشی ،تولید پوشاک و لوازم ورزشی و
برگزاري مسابقات درآمدزا را دارا میباشند ،به این دلیل که از
اهداف اساسی آنها ،کسب شهرت جهانی در سطح مسابقات ،ارائة
کیفیت مناسب خدمات و تولیداتشان و از همه مهمتر سودآوري
حاصل از بازاریابی مناسب است.
یافتههاي پژوهش حاضر حاکی از آن است که ،ارتباطات
رسانهاي و تبلیغات ،میتواند درآمد تبلیغات حین مسابقات را بهطور
مثبت و معناداري پیشبینی کند .با توجه به اینکه پژوهشی در
خصوص متغیرهاي مورد بحث و مؤلفههاي تشکیلدهندۀ آنها در
حوزۀ مطالعاتی محقق ،در داخل و خارج از کشور در حوزۀ ورزشی
و غیرورزشی وجود نداشته است :از اینرو ،مقایسة این قسمت از
یافتهها به جهت همسو یا ناهمسو بودن با سایر تحقیقات امکان-
پذیر نیست .لیکن با توجه به این قسمت از یافتهها پیشنهاد می-
شود ،رسانهها ،رویدادهاي خرد و کالن که با فرهنگ و مصالح
جامعه در ارتباط است را در نظر داشته باشند؛ اصحاب رسانهها
دانش و شناخت کافی نسبت به موضوعات ورزشی و خصوصاً رشتة
ورزشی تنیسرويمیز داشته و تبلیغات متناسب با آن را تهیه و
پخش نمایند.
نتایج حاصل همچنین نشان داد ،ارتباطات رسانهاي و تبلیغات،
میتواند درآمد پخش مسابقات ورزشی را بهطور مثبت و معناداري
پیشبینی کند .این قسمت از یافتهها با نتایج پژوهش فالح و
آقاخانی ( ،)0393نقدي و همکاران ( )0396در داخل کشور و یافته-
هاي پژوهش استریالیز ،)6113( 0در خارج از کشور همخوانی دارد.
این یافتهها اشاره به این موضوع دارند که هر چه نمایش تلویزیونی
. Strelize
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و ماهوارهاي مسابقات ورزشی در سطوح ملی و بینالمللی وسیعتر
باشد ،میزان جذب حامیان مالی نیز بیشتر خواهد بود .از اینرو،
پیشنهاد میشود ،رسانهها پوشش خبري مطلوبی در اجراي
مسابقات ورزشی تنیسرويمیز داشته باشند .عالوه بر این ،با توجه
به این قسمت از یافتهها به نظر میرسد ،ایجاد ارتباطهاي مستمر
مراکز رسانههاي داخلی با مراکز رسانههاي پیشرفته میتواند منجر
به پخش بیشتر و بهتر مسابقات ورزشی تنیسرويمیز و به تبع
آن درآمد باال شود .همچنین به نظر میرسد ،رسانههاي پیشرفته
عالوه بر آگهی ،فروش خبر و عکس میتوانند رفتار رسانهاي خود
را بر مبناي مدلهاي رسانهاي تجاري توسعه دهند و از این طریق
هم بهدنبال توسعة روشهاي جدید درآمدزایی و کسب درآمدهاي
اساسی براي مسابقات ورزشی تنیسرويمیز باشند.
یافتهها همچنین نشان داد ،ارتباطات رسانهاي و تبلیغات،
میتواند بازاریابی و معرفی خدمات و محصول را بهطور مثبت و
معناداري پیشبینی کند .این قسمت از یافتهها با نتایج پژوهش
فالح و آقاخانی ( ،)0393رضائیصوفی و شعبانی (،)0396
سیدعامري و همکاران ( )0369در داخل کشور همخوانی دارد.
سیدعامري و همکاران ( ،)0369به این نتیجه رسیدند که نقش
تبلیغات مؤثر و حامیان مالی در معرفی محصوالت و کاالهاي
ورزشی در صحنههاي مختلف ورزشی اهمیت بسیار دارد .با توجه
به این قسمت از یافتهها به نظر میرسد ،موفقیت رسانهها در
شناسایی استعدادهاي ورزشی تنیسرويمیز کشور ،تالش آنها در
جهت افزایش بودجة تخصیصی ورزش تنیسرويمیز ،و نیز
افزایش حضور ورزشکاران در مسابقات ورزشی مختلف داخلی و
برونمرزي منجر به موفقیت باالي ارتباطات رسانهاي و تبلیغات
در معرفی رشتة تنیسرويمیز و به احتمال قوي حامیان مالی شود.
نتایج آزمون رتبهبندي فریدمن در متغیر ارتباطات رسانهاي و
تبلیغات نشاندهندۀ وجود تفاوت معنادار در مؤلفههاي این متغیر
است ،و با بررسی میانگین رتبههاي به دست آمده مشخص است
که مؤلفة نظارتی از درجة اهمیت بیشتر و مؤلفههاي اطالعرسانی
و بازاریابی اجتماعی در اولویتهاي بعدي قرار دارند .مقایسة نتایج
این قسمت از پژوهش به جهت همسویی و ناهمسویی یافتهها ،به
دلیل اینکه تحقیقی در این زمینه و مؤلفههاي مورد بررسی در
حیطة مطالعاتی محقق در داخل و خارج از کشور وجود نداشته،
امکانپذیر نیست .لیکن ،با توجه به نتایج این قسمت از پژوهش و
نیز اهمیت باالي مؤلفة نظارتی و مؤلفههاي اطالعرسانی و
بازاریابی اجتماعی در اولویتهاي بعدي پیشنهاد میشود ،رسانهها
از انجام کاري که نشان از زیر پا گذاشتن ارزشها دارد ،خودداري
کنند؛ رسانهها در تغییر فرهنگ ورزش جامعه مؤثر واقع شوند؛ به
اصل بازي جوانمردانه توجه کنند؛ از به کارگیري الفاظ و القاب
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نامناسب نسبت به مدیران ورزشی جامعه خودداري نمایند؛ در
انتشار اخبار ،اصول اخالقی را زیر پا نگذارند؛ منتقدان رسانهها نیز
در بیان مسائل و قوتها و ضعفهاي ورزش تنیسرويمیز سهیم
شوند؛ ورزشکاران و قهرمانان ورزشی تنیسرويمیز کشور را
معرفی نمایند؛ و در افزایش سرمایهگذاري غیردولتی (خصوصی)
در ورزش تنیسرويمیز سهیم شوند .در نهایت نتایج حاصل از
آزمون رتبهبندي فریدمن در متغیر نقش رسانه در جذب منابع مالی
نشاندهندۀ وجود تفاوت معنادار در مؤلفههاي این متغیر است ،و با
بررسی میانگین رتبههاي بهدست آمده مشخص است که مؤلفه-
هاي جذب منابع دولتی ،جذب حامیان بخش خصوصی ،بازاریابی
و معرفی خدمات و محصول ،درآمد تبلیغات حین مسابقات و درآمد
پخش مسابقات ورزشی به ترتیب از درجه اهمیت برخوردارند.
مقایسة نتایج این قسمت از پژوهش نیز به دلیل عدم وجود تحقیقی
در زمینة متغیرهاي مورد بحث در حیطة مطالعاتی محقق ،در داخل
و خارج از کشور امکانپذیر نیست .لیکن ،نتایج حاصل از پژوهش
جِیمز ،)6116( 0در خصوص نقش رسانههاي جدید در حمایت از
ورزش و نام تجاري نشان داد ،رسانههاي جدید نقش بسیار مهم و

قابل توجهی در حمایت از ورزش و یکپارچهسازي طرحهاي
بازاریابی دارند .براساس این قسمت از یافتهها پیشنهاد میشود،
مدیران و مسئولین ورزشی موانع جذب حامیان مالی را شناخته ،و
با بهرهگیري از متخصصان بازاریابی ورزشی و نیز با ایجاد شرایط
مناسب براي ارتباط بهتر دولت و حامیان مالی ،شرایط مناسبی را
براي حامیان مالی فراهم نمایند تا حامیان بتوانند با اطمینان بهتر
و بیشتري به فعالیت و سرمایهگذاري بپردازند .بهطور کلی به نظر
میرسد ،اگر سرمایهگذاريها ،حامیان مالی ،تبلیغات ،رسانهها و
ورزش در یک تعامل مثبت و اصولی در کنار همدیگر قرار بگیرند،
باعث رشد و گسترش یکدیگر شده و به تبع آن موجب درگیر
شدن بخشهاي مختلف جامعه و از همه مهمتر باعث رشد ورزش
کشور و عوامل تولید میشوند .بنابراین ،مسئولین بایستی شرایطی
را مهیا کنند که در سراسر کشور بازيهاي تمام تیمهاي ورزشی
و رشتههاي ورزشی مختلف به صورت بهتر و مناسبتري پوشش
داده شده ،و حامیان مالی نیز تمایل به سرمایهگذاري بیش از پیش
داشته باشند.
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