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Abstract
The purpose of the present study was to measure and prioritize the sponsors' goals of
commercial advertising in sports fields. In terms of outcome and purpose of this type of
applied research, this research is a correlational research strategy implemented in the field.
The statistical population of the study included all CEOs, marketing and sales managers
of sponsored companies with commercials in sports fields in football, volleyball,
wrestling, futsal, karate and taekwondo, heads of sport federation marketing committees,
CEOs of Premier League clubs in the fields. Football, basketball, volleyball, and futsal
were in the 97-98 season, and university professors were in the field of sports marketing
(200 people). The Van Harden (2004) Sponsors Targets Questionnaire was used to collect
data. Data were analyzed using descriptive statistics to classify the data, and confirmatory
factor analysis models in Amos and SPSS softwares were used to test the research
hypotheses. The findings of the study showed that the priorities of the sponsors were as
follows: 1- overall corporate goals, 2- marketing and subversion goals, 3- communicationenvironmental goals, and 4- media-advertising goals. The results of confirmatory factor
analysis also showed that the sponsor's goal model is well-suited.
Keywords: Commercial Advertising Sports Fields, Sponsorship, Sponsorship Goals.
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Extended Abstract
Background and Purpose:
The purpose of the present study was to measure and prioritize the goals of
sponsors of commercial advertising in sports fields. Companies pursue specific
goals and objectives to support the sports sector or any other sector. At the present
time, no large-scale sporting phenomenon can promote companies' products and
services and introduce them to customers. Some companies will shortly withdraw
from the sport as a sponsor, so it is important to identify the sponsors' goals,
bottlenecks, and achievements so that they can retain their support and facilitate
the entry of other sponsors. This study will examine and measure the sponsors'
goals of commercial advertising in the squares, so that the goals and benefits can
be provided in order to provide a suitable environment for sponsors to sponsor
and invest in sports venues.

Materials and Methods:
The present study is applied research and a field survey based on the type of study.
The statistical population of the study included all CEOs, marketing and sales
managers of sponsoring companies with commercials in sports fields in football,
volleyball, wrestling, futsal, karate and taekwondo, heads of sport federation
marketing committees, CEOs of Premier League clubs in the fields. Football,
basketball, volleyball and futsal, as well as university professors (200 people).
Sampling was made available and finally, after distributing and collecting the
research questionnaires, 79 questionnaires were completely completed and
analyzed. In this study, to collect data from the Van Heerden (2004) questionnaire
translated into Iran by Khosrowmanesh (2009), and its content validity was
confirmed by the opinion of 7 sports management professors who studied sports
marketing. In this study, the Cronbach's alpha coefficient (α = 0.874) was used to
calculate the internal reliability of the questionnaires, indicating the acceptable
reliability of the questionnaire. Descriptive and inferential statistical methods
were used for data analysis. Descriptive statistics such as frequency distribution
table setting, percentages, calculation of dispersion indices such as mean, standard
deviation and graphing were used to organize, summarize the raw scores
classification and to describe sample sizes. Inferential statistics are used to
estimate and predict the parameters. The Kolmogorov-Smirnov test was used to
check the natural distribution of statistical data and to use one-sample t-test and
Friedman rank-sum test to measure and prioritize commercial advertising
sponsorship goals and to provide a model of financial support goals analysis.
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Confirmatory factor was used. All analyses were performed using SPSS 25 and
Amos 24 softwares.

Findings:
According to the results of the one-sample t-test, there is a significant difference
between the observed average and the optimum average (baseline) in overall
company goals, marketing and sales goals, media-advertising goals and
communication-environmental goals at the level less than 0.01. The observed
averages in all the components (sponsors' goals) are above the optimum average,
so it can be said from the research samples that these factors are acceptable as
sponsored advertising purposes in the sports fields. The Friedman test was then
used to prioritize the identified financial support objectives. According to the
results of Friedman test (Table 4), there is a significant difference between the
objectives of financial support in terms of samples.
The findings of the study showed that the priorities of the sponsors' goals were as
follows: 1- overall company goals, 2- marketing and subversion goals, 3communication-environmental goals, and 4- media-advertising goals. The
findings show that all indicators related to overall company goals, marketing and
sales goals, media-advertising goals, communication-environmental goals have
acceptable t value and factor loadings and are suitable indicators for measuring
these components. Based on the results obtained from the samples, research of all
indicators can be considered as objectives of financial support. Also, based on the
results of factor loadings (impact coefficients), it can be said that marketing and
sales goals (β = 0.812) have the highest impact and media-advertising goals (β =
0.603) have the least impact on the model of financial support goals. The values
of the fit indices indicate the suitability and fit of the fit indices and, consequently,
the fit and desirability of the financial support goals model.

Conclusion:
Given the results and the importance of reaching new target markets and new
customers, it is better to use the maximum capacity for this. Sporting events
provide sponsors with a unique opportunity to interact with other brands and
integrate with other businesses. There is a need for a proper structure for the
communication and interaction of sponsors. These interactions lead to future
partnerships and knowledge sharing between companies, some of which lead to
target markets and new customers. Also, in-person communication and
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networking at the event can lead to promotion of the event's reputation and the
companies involved in the event. Knowing the purpose of a company that
promotes a good relationship with the company leads to better goals. For example,
if a sponsoring company is interested in word of mouth marketing its products in
event promotions, it should provide promotional content that is capable of actively
influencing and naturally stimulating company brand conversations. One of the
limitations of this study is that the time and place conditions of the respondents
were beyond the reach of the researcher at the time of completing the
questionnaires and may be involved in answering the questions and the positive
and negative feelings of the sample under study. However, sports have a great
potential to attract sponsors. In order to attract companies and factories as sports
sponsors, instead of using other promotional methods or engaging in other cultural
and social activities such as art, cinema, etc. as sponsors, the goals and criteria of
these companies and identify industrial factories and provide them with a
favorable background and eliminate barriers to invest in sponsors to further invest
in the sport of the country.

Keywords: Commercial Advertising Sports Fields, Sponsorship, Sponsorship
Goals.
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چکیده
پژوهش حاضر با هدف سنجش و اولویتبندی اهداف حامیان مالی از تبلیغات تجاری در میادین ورزشی انجام شد .این
پژوهش از لحاظ نتیجه و هدف از نوع پژوهشهای کاربردی و از حیث استراتژی پژوهشی از نوع مطالعات همبستگی بود
که به شکل میدانی اجرا شد .جامعۀ آماری پژوهش تمامی مدیران عامل ،مدیران بازاریابی و فروش شرکتهای حامی مالی
با تبلیغات تجاری در میادین ورزشی در رشتههای فوتبال ،والیبال ،کشتی ،فوتسال ،کاراته و تکواندو ،رؤسای کمیتههای
بازاریابی فدراسیونهای ورزشی ،مدیران عامل باشگاههای لیگ برتری در رشتههای فوتبال ،بسکتبال ،والیبال و فوتسال
در فصل  97-98و متخصصان و اساتید دانشگاه در حوزۀ بازاریابی ورزشی بودند ( 200نفر) .بهمنظور جمعآوری دادهها از
پرسشنامۀ اهداف حامیان مالی (ون هیردن )2004 ،استفاده شد .در تجزیه و تحلیل دادهها از آمار توصیفی برای طبقهبندی
دادهها و در آزمون فرضیههای پژوهش از مدلهای تحلیل عاملی تأییدی در نرمافزار آموس و آزمون رتبهبندی فریدمن در
نرمافزار اسپیاساس استفاده شد .یافتههای پژوهش نشان داد که اولویت اهداف حامیان مالی بهترتیب اولویت عبارت
بودند از :اهداف کلی شرکت ،اهداف بازارایابی و فروش ،اهداف ارتباطی-محیطی و اهداف رسانهای-تبلیغاتی .همچنین
نتایج تحلیل عاملی تأییدی نشان داد که مدل اهداف حامیان مالی از برازش کافی برخوردار است.
واژگان کلیدی :اهداف حمایت مالی ،تبلیغات تجاری ،حمایت مالی ،میادین ورزشی.
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مقدمه
ورزش یکی از پدیدههایی است که برندها و شرکتهای خصوصی زیادی از آن حمایت میکنند .یکی
از راههای تأمین بودجۀ کافی بهمنظور انجامدادن فعالیتهای ورزشی بهویژه فعالیتهای قهرمانی،
استفاده از حمایت مالی شرکتهای خصوصی است (بنادی .)11 ،2005 ،1حمایت ورزشی را میتوان
بهصورت سرمایهگذاری در فعالیتهای ورزشی افراد و رویدادها برای دسترسی به بهرهبرداری بالقوه از
مسائل تجاری مربوط به ورزش تعریف کرد (فارلی .)2005 ،2حمایت ابزاری است که میتواند در
ارتباطات کلی سازمان نقشی داشته باشد و به همکاری سایر ابزارهای ارتباطی نیاز دارد .حمایت جایگاه
قانونی و مهمی در آمیختۀ ارتباطات بازاریابی یافته است و این موضوع موجب شده است حمایت
ابزاری بازاریابی با چند نقش و عملکرد در نظر گرفته شود (بنار .)2009 ،همچنین حمایت اثربخشی
و پوشش تلویزیونی مناسبی دارد ،از سد فرهنگها تجاوز میکند و دید فوقالعادهای ایجاد میکند.
تبلیغ از طریق حمایت ورزشی خیلی جذاب است؛ بهطوریکه پیام آنها در محیطی آرامتر در مقایسه
با تبلیغات بازرگانی به مشتریان خواهد رسید؛ بنابراین استفاده از حمایت مالی امکان ارائۀ پیامها را
بهصورت مؤثرتر فراهم میکند .دالیل دیگر بهوجودآمدن حمایت مالی بهعنوان بخشی از برنامۀ تبلیغی،
جاذبۀ فراگیر ورزش در میان تمامی سنین ،مناطق و سبکهای زندگی است (رجبی.)87 ،2008 ،
امروزه شرکتهای تجاری و صاحبان صنایع مختلف دریافتهاند که حمایت مالی ابزار تبلیغاتی
قدرتمندی برای آنهاست .درواقع ،یکی از مهمترین عناصر که موجب پیوند رویداد ورزشی و اقتصاد
شده است ،حمایت مالی ورزشی در تبلیغات برای شرکتهای حامی ورزش است (کاظم.)2003 ،
طرحریزی دقیق اهداف حمایت مالی در هنگام طراحی برنامۀ حمایت مالی ورزشی در جایگاه نخست
است (شانک )3 ،1999 ،3که این امر بهخاطر تنوع تعاریف ،طبقهبندی حمایت مالی ،مفهوم حمایت
مالی و نیز گوناگونی اهداف است؛ زیرا اهداف حمایت مالی میتواند در موقعیتهای گوناگون متفاوت
باشد (الکونن .)1999 ،4اهداف حمایت مالی مانند اهداف تبلیغات رسانهای به دو بخش مستقیم و
غیرمستقیم تقسیم میشود :اهداف مستقیم ،تمرکز موقتی بر فروش بهعنوان نتیجۀ مؤثر بر رفتار
مصرفکنندگان دارد ،اما اهداف غیرمستقیم بر افزایش فروش بهوسیلۀ بهوجودآوردن آگاهی ،تصویر
مطلوب و افزایش وفاداری مشتریان به محصول قبل از خرید تمرکز دارد .بههرحال ،اهداف نخستین

1. Benadie
2. Farrelly
3. Shank
4. Olkkonen
Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International Public License

دبیر :سنجش اهداف مدیریت حامیان مالی از تبلیغات تجاری...

7

حمایت مالی آگاهی ،رقابت ،دسترسی به بازار هدف ،ارتباطات بازاریابی ،ساخت تصویر مطلوب و
افزایش فروش از دیدگاه حامیان است .همچنین در حمایت مالی واحد چندین هدف میتواند پیگیری
شود که از جملۀ این اهداف میتوان به افزایش قدرت مارك شرکت ،خوشنیتی در بازار ،شکلگیری
رفتار مثبت دربارۀ شرکت/برند و نمایش عالیق و توجه اجتماعی شرکت برای عموم مردم اشاره کرد.
شرکتها تنوع گستردهای از مخاطبان دارند که تمایل دارند با آنها ارتباط برقرار کنند؛ مانند ارتباطات
عمومی تصمیمگیرندگان شرکت و بازار هدف شرکت (شانک.)11 ،1999 ،
امروزه تبلیغات بهعنوان یکی از شاخصترین وسایل ارتباطی ،نقش بسزایی در شیوۀ زندگی ،نحوۀ
خرید و مصرف افراد جامعه دارد؛ بهصورتیکه مخاطبان نهتنها در بیداری ،حتی در خواب نیز تصویر
کاالی تبلیغشده را ترسیم میکنند و بهصورت ناخودآگاه و هیجانی تحتتأثیر تبلیغات به خریدکردن
اقدام میکنند .درواقع ،آنها برای همسویی با سایر افراد جامعه ،عقبنماندن از قافلۀ پیشرفت و
همگامشدن با فناوری روز دنیا ،به خرید کاالهای نوین مبادرت میکنند؛ بنابراین نقش تبلیغات
بهعنوان عاملی تأثیرگذار بر نحوۀ خرید و مصرف بر کسی پوشیده نیست؛ بهطوریکه شرکتهای
تولیدکننده هرساله هزینههای هنگفتی صرف تبلیغ محصوالت خود میکنند و شرکتهایی که بدون
توسل به تبلیغات میخواهند بازار هدف را نشانه روند ،اقبال کافی برای جلب و جذب مشتری و
درنهایت فروش و سود نخواهند داشت (نیرومند و همکاران .)2011 ،تبلیغات را هرگونه ارائه و عرضۀ
ایدهها ،کاالها یا خدمات از یک واحد تبلیغاتی ،فرد یا مؤسسه که مستلزم پرداخت هزینه باشد ،تعریف
میکنند .تبلیغات در کلیترین معنی ،فن اثرگذاری بر عمل انسانی از راه دستکاری نمودگارها است
که این نمودگارها ممکن است شکل گفتاری ،نوشتاری ،تصویری یا موسیقیایی داشته باشند (کشکر،
قاسمی و تجاری .)274 ،2018 ،در این میان تبلیغی اثربخش است که بتواند توجه مخاطب را جلب
کند ،تأثیری خاطرهانگیز داشته باشد ،کنش خرید مخاطبان را تحریک کند و دریافت حسی مخاطبان
را بیدار کند (صمصام شریعت آتشپور و کامکار .)2007 ،ازآنجاکه هدف اساسی مدیران بازاریابی
استفاده از تبلیغات برای شناساندن محصوالت خود است ،تصاویر ورزشی میتوانند در بهخاطرسپاری
محصوالت و خدمات در ذهن مصرفکننده بهدلیل محبوبیت ورزش نقش مهمی ایفا کنند (سجادی،
امیدی و زارع .)2007 ،کاربرد تبلیغات بهعنوان عاملی سودمند برای اقتصاد را میتوان بهراحتی در
تبلیغات استادیومها و تبلیغات (پیامهای بازرگانی تلویزیونی) میان رویدادهای ورزشی پیدا کرد.
مشتریانی که درمعرض تبلیغات این شرکتها یا نام محصوالت هنگام مسابقۀ تیم مورد عالقۀ خود
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قرار میگیرند ،درواقع خیلی بیشتر مشتاق به خرید از آن شرکت یا آن محصول میشوند (ترلی و
شانن.)2000 ،1
ورزش برای بسیاری از شرکتها سکوی تبلیغاتی بسیار مهم است و بهدلیل انعطافپذیریاش،
سطحهای باالتری از دسترسی دارد یا در دسترس سازمانهاست .نگرشی که مردم به محصوالت و
ماركها دارند ،براساس نگرششان به تبلیغات است؛ نگرشی که با توجه به تبلیغات خاصی از طریق
ورزش شکل گرفته است و نگرش کسانی که اعتقاد دارند تبلیغات بر تصمیمگیری خرید کاالهای ویژه
تأثیر دارد (جیمز)2011 ،2؛ بنابراین بسیاری از شرکتها امروزه بهعنوان حامیان مالی باشگاهها ،تیمها
و غیره در ورزش مشغول به فعالیت تجاری هستند .حمایت مالی ورزشی ،حمایت از ورزش ،رویداد
ورزشی ،سازمان ورزشی یا رقابت توسط یک شخص یا شرکت برای کسب منافع با سود دوجانبه برای
هر دو طرف است .منظور از واژۀ «حمایت مالی شرکتی» شناساندن محصول ،نام یا آرم شرکت با
استفاده از وجهه و تصویر بخشهای مختلف مرتبط با ورزش است (الهی ،سجادی ،خبیری و ابریشمی،
 .)2007حمایت مالی ورزشی زمانی رخ میدهد که یک سازمان ورزشی ،باشگاه ،لیگ ،ورزشگاه یا
ورزشکار توسط شرکت یا فرد خاصی هدایت میشود .
دریافتکنندگان حمایت مالی «داراییهای حمایت» یا «دارایی ورزش» شناخته میشوند .این
اصطالحات بهظاهر قانونی بیانگر این واقعیت است که حمایت مالی یک توافق تجاری بین دو طرف
قرارداد است« .حمایتشونده» اصطالحی است که برای دریافتکنندۀ حمایت مالی استفاده میشود
(کشکر ،قاسمی و تجاری .)390 ،2018 ،لیسی ،3کلوز و فینی ( )2010در پژوهش خود با عنوان
«اثربخشی نقش حامیان مالی رویدادها در شناخت محصوالت و مسئولیت اجتماعی شرکتها» گزارش
کرد که چگونه حمایت مالی از رویدادهای بزرگ و بینالمللی موجب افزایش شناخت تماشاگران و
حضار از محصوالت شرکتها میشود و درك احساس مسئولیت اجتماعی شرکتها موجب افزایش
تعهد و عالقۀ افراد به خرید محصوالت آنها میشود .تارنتو )1998( 4در پژوهش خود به این نتیجه
رسید که حمایت مالی ورزشی در بازار تبلیغات و آگاهیدهی موفقتر از هر روشی برای شرکتهاست.
شرکتها برای حمایت از بخش ورزش یا هر بخش دیگری دالیل و اهداف خاصی را دنبال میکنند
که اگر مدیران ورزشی زمینه را برای این کار مهیا کنند ،بخش ورزش با حمایت این شرکتها رشدی
ویژه خواهد داشت (فائد .)2007 ،برخی از صاحبنظران و پژوهشگران اهداف شرکتها ،مؤسسات و
1. Turley & Shannon
2. James
3. Lacey, Close & Finney
4. Taranto
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سازمانها را در حمایت مالی از ورزش و تبلیغات از طریق ورزش بررسی کردهاند .توماسینی ،فرای و
استوتالر )2004(1مهمترین اهداف شرکتها از حمایت مالی ورزشی را شامل نمایش رسانهای ،پوشش
مستقیم رسانهای ،تأیید و شناسایی نام و آرم شرکت ،ارتقای آگاهی بازار ،افزایش فرصتهای فروش،
ایجاد ارتباط با سایر حامیان مالی و ارتباط با جامعه میداند .واله  ،سرا ،واله و ویرا )2009(2در پژوهش
خود نتیجه گرفتند که افزایش فروش یکی از چندین هدف بازاریابی برای پذیرش حمایت است و
شرکتها بهسمت رشتههای ورزشیای گرایش دارند که در انتخاب تصویر مناسب شرکت مفید باشند
و آگاهی از تصویر شرکت بهدنبال حمایت ورزشی به دست میآید .قنبری ( )1395اهداف بانکها
بهعنوان حامیان مالی ورزشی را در سه گروه توسعۀ اجتماعی ،اهداف بازاریابی و اهداف توسعۀ سازمانی
طبقهبندی کرده است .نتایج پژوهش جسمانی ،رشیدلمیر ،قرهخانی و دهقانقهقرخی ( )2018با عنوان
«شناسایی و اولویتبندی موانع اقتصادی و مدیریت حمایت مالی از ورزش قهرمانی استان زنجان»
نشان داد موانع توسعۀ حمایت مالی از ورزش قهرمانی توسط صنایع استان زنجان اغلب اقتصادی و
مدیریتی بودند و پس از آنها موانع اجتماعی -فرهنگی و رسانهای قرار داشتند .نتایج نشان داد کمبود
بهرهگیری از معافیتهای مالی ،نبود اطمینان از سرمایهگذاری در ورزش ،فقدان فضای رقابتی در
بخش موانع اقتصادی ،نبود برنامههای حمایت مالی ،بهرهنگرفتن از مدیران تجاری و نبود رویههای
مناسب توسعه هواداران در بخش موانع مدیریتی ،از مهمترین موانع پیش روی توسعۀ حمایت مالی از
ورزش قهرمانی استان زنجان بودند .نوریزاده ،نصیرزاده ،گودرزی و همایوننیا ( )2017در بررسی
نقش حمایت مالی (تبلیغات روی پیراهن) در نگرش هواداران تیمهای پرطرفدار لیگ برتر فوتبال ایران
از نظر هواداران تیمهای استقالل ،تراکتورسازی و پرسپولیس در سال  1391-92دریافتند که حمایت
مالی (تبلیغات روی پیراهن) بهترتیب بیشترین نقش را در افزایش آگاهی و عالقه ،نگرش مثبت به
حضور حامیان مالی ،ارتقای تصویر حامیان مالی ،وفاداری هواداران به محصوالت حامیان مالی و افزایش
قصد خرید هواداران از محصوالت آنها داشته است .هینو و تاکدا )2019( 3در پژوهش خود به بررسی
واکنشهای بازار به اعالمیههای حمایت از ورزش و مقایسه بین حامیان مالی و رقبا پرداختند .نتایج
نشان داد کارهای مهم دربارۀ واکنشهای بازار به اعالمیههای حمایت از ورزش برای حامیان مالی
مثبت هستند .همچنین همخوانی ملی بهطور مثبت با واکنشهای بازار ارتباط دارد .بهعالوه،
واکنشهای بازار به اعالمیههای حمایت ورزشی برای رقبا در ژاپن منفی است .بلیک  ،فوری و گلدمن4
1. Tomasini, Frye & Stotlar
2. Vale, Serra, Vale & Vieira
3. Hino & Takeda
4. Blake, Fourie & Goldman
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( )2019در پژوهش خود به بررسی رابطۀ بین حامیان مالی ورزشی و بازده مالی شرکتها در آفریقای
جنوبی پرداختند .نتایج نشان داد شرکتهای درگیر در حمایت از ورزش در طی دورۀ تجزیه و
تحلیلشده ،افزایش قیمت سهام یا رشد درآمد را بیش از شرکتهایی تجربه کردند که در حمایت
مالی ورزشی شرکت نکرده بودند .بهطورکلی ،شرکتهای حامی مالی ورزشی رشد درآمدی بیشتری
در مقایسه با شرکتهایی که در حمایت مالی ورزشی درگیر نبودند ،تجربه کردند .چین ،کرنول و پاپو1
( )2011استفاده از مجموعۀ حمایت مالی را بهعنوان یک راهبرد بهمنظور ایجاد وجهه-برند بررسی
کردند .آنها دو متغیر ارتباط مجموعۀ حمایت مالی و انطباق با هویت رویداد را طی دو بررسی تجربی
مطالعه کردند و نشان دادند هنگامی که میان حمایتهای مالی ارتباط مطلق وجود دارد ،نهتنها به
ایجاد هویت برند واحد برای حامی مالی منجر میشود ،بلکه موجب افزایش سازگاری و وضوح برند
نیز میشود.
مسلم است در زمان کنونی هیچ پدیدهای به وسعت ورزش نمیتواند محصوالت و خدمات شرکتها
را تبلیغ کند و آنها را به مشتریان معرفی کند .تبلیغات از طریق ورزش شامل انواعی مانند تبلیغات
داخل استادیوم ،تبلیغات روی تجهیزات ورزشی و آگهیهای تبلیغاتی میشود .تبلیغات آرم با نشانهای
تجاری روی پیراهنها ،تجهیزات ورزشی ،محیط ورزشی و تبلیغات مجازی که در زمان پخش
رویدادهای ورزشی انجام میشود ،از جمله تبلیغاتی هستند که از طریق ورزش انجام میشوند (پیون
و جمیز .)2009 ، 2ورزش محل مناسبی برای شرکتهای تجاری است تا تبلیغات خود را درمعرض
دید تماشاچیان ورزش قرار دهند و نگرش آنها را به محصوالت خود مثبت کنند و موجب گرایش
آنها به خرید محصوالت شوند .با توجه به نقشی که صنعت ورزش در تبلیغ محصوالت و خدمات
شرکتهای تجاری دارد و منافع و سودهای بسیاری که دارد ،شناسایی اهداف حامیان مالی از تبلیغات
تجاری در استادیومها حائز اهمیت است.
همانطورکه گفته شد و نتایج پژوهشها نشان میدهد ،شرکتهای تجاری اهداف متفاوتی را
بهمنظور حمایتهای مالی از ورزش دنبال میکنند .شناسایی و سنجش این اهداف برای مدیران
سازمانهای ورزشی ،فدراسیونهای ورزشی ،لیگهای مختلف ورزشی کشور به منظور ایجاد
زیرساختهای مناسب و متناسب با اهداف شرکتها با هدف جذب این شرکتها در حمایت از ورزش
مفید خواهد بود .از طرفی بررسیهای میدانی نشان میدهد بهجز در چند رشتۀ خاص (فوتبال ،کشتی
و والیبال) تعداد حامیان مالی در سایر رشتههای ورزشی بسیار محدود است یا وجود ندارد .این امر
1. Chien, Cornwell & Pappu
2. Pyun & James
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مشکالت بسیاری را از نظر مالی برای فدراسیونها ،باشگاهها و تیمها ایجاد میکند .انصراف تیمهای
ورزشی بهدلیل نداشتن حامی مالی از شرکت در مسابقات از جملۀ این مشکالت است .همچنین
براساس اصل  44قانون اساسی کشور و خصوصیسازی شرکتها و سازمانهای دولتی ،دولت موظف
است سازمانهای زیرپوشش خود را به بخشهای خصوصی واگذار کند .بخشها و باشگاههای دولتی
نیز از این امر مستثنا نیستند .با توجه به تأکید دولت و کنفدراسیونهای ورزشی مبنیبر
خصوصیسازی ،تمامی باشگاهها برای بقا چارهای جز ایجاد درآمد از طرف بخشهای خصوصی ندارند
و الزم است که باشگاهها به درآمدزایی بپردازند .با توجه به این موضوع ،یکی از راههای تأمین بودجه
برای انجامدادن فعالیتهای ورزشی بهویژه فعالیتهای قهرمانی در سازمانها ،فدراسیونها ،باشگاههای
ورزشی و غیره ،جذب شرکتها و سازمانهای خصوصی بهمنظور حمایت مالی است .بهرغم
پژوهشهای زیادی که در زمینۀ حمایت مالی از ورزش انجام شده است ،این موضوع بهدلیل نقش
زیادی که میتواند در توسعۀ ورزش کشور داشته باشد ،هنوز مورد عالقۀ پژوهشگران زیادی است.
همواره در پژوهشهای حمایت مالی دربارۀ موضوعاتی همچون برندسازی ،ارتقای تصویر شرکت و
کسب هویت اجتماعی بحث میشود که نتایج پژوهشها دلیلی بر این ادعاست .در سالهای اخیر
برخی از شرکتها یا مؤسسات تجاری همچون شرکت ایرانسل و همراه اول در فوتبال ،بانک پاسارگاد
در کشتی و غیره از مسابقات و تیمها حمایت کردهاند و نام این برندها در زمان پخش مسابقات در
تلویزیون یا حضور در میادین ورزشی در محیط و اطراف ورزشگاه و استادیوم محل برگزاری مسابقات
دیده میشود.
با توجه به مطالب ذکرشده ،پژوهشهایی در زمینۀ حمایت مالی از ورزش در جوامع مختلف از
جمله کشورمان انجام شده است ،اما تاکنون مطالعهای در زمینۀ اهداف از تبلیغات تجاری حامیان در
رشتههای مختلف ورزشی در کشورمان صورت نگرفته است .با توجه به حضور شرکتهای دولتی و
خصوصی مختلف در کنار ورزش ،بهدلیل اینکه برخی از شرکتها بعد از مدت کوتاهی خود را از
میادین ورزشی بهعنوان حامی مالی کنار میکشند ،به شناسایی اهداف ،تنگناها و دستاوردهای حامیان
مالی مهم نیاز است تا از این طریق بتوان حامیان موجود در ورزش را حفظ کرد و ورود دیگر حامیان
به این عرصه آسان شود؛ بر این اساس ،در این پژوهش به بررسی و سنجش اهداف حامیان مالی از
تبلیغات تجاری در میادین ورزشی خواهد پرداخته شده است تا با درنظرگرفتن اهداف و سود و زیانی
که از این امر عاید آنها میشود ،بتوان بستری مناسب برای حمایت مالی حامیان و سرمایهگذاری
شرکتها در محیطهای ورزشی فراهم کرد .درواقع ،پژوهشگران مطالعۀ حاضر درصدد پاسخگویی به
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این سؤال هستند که اهداف مدیریت حامیان مالی از تبلیغات در میادین ورزشی در شهر تهران چگونه
است؟
روش پژوهش
پژوهش حاضر با توجه به نوع مطالعه از دستۀ پژوهشهای کاربردی و از نظر شیوۀ گردآوری دادهها
در زمرۀ پژوهشهای علی-مقایسهای است که بهصورت میدانی اجرا شده است .جامعۀ آماری پژوهش
تمامی مدیران عامل ،مدیران بازاریابی و فروش شرکتهای حامی مالی با تبلیغات تجاری در میادین
ورزشی در رشتههای فوتبال ،والیبال ،کشتی ،فوتسال ،کاراته و تکواندو ،رؤسای کمیتههای بازاریابی
فدراسیونهای ورزشی ،مدیران عامل باشگاههای لیگ برتری در رشتههای فوتبال ،بسکتبال ،والیبال
و فوتسال در فصل  97-98و متخصصان و اساتید دانشگاه در حوزۀ بازاریابی ورزشی ،به تعداد 200
نفر بودند .نمونهگیری بهصورت دردسترس انجام گرفت و درنهایت پس از توزیع و جمعآوری
پرسشنامههای پژوهش 79 ،پرسشنامه بهطور کامل تکمیل و تجزیه و تحلیل شد.
1
در این پژوهش بهمنظور جمعآوری دادهها از پرسشنامۀ ون هیردن و دوپلیسیس ( )2003استفاده
شد که در ایران خسرومنش ( )2009آن را ترجمه کرد و روایی محتوایی آن با توجه به نظر هفت تن
از اساتید مدیریت ورزشی که در زمینه بازاریابی ورزشی مطالعه داشتند ،تأیید شد .همچنین با استفاده
از تحلیل عاملی تأییدی روایی سازۀ پرسشنامه مورد قبول است .این پرسشنامه شامل  64گویه با
مقیاس پنجارزشی لیکرت (خیلی کم = یک تا خیلی زیاد = پنج) و در بخش اهداف حامیان مالی است.
در این پژوهش بهمنظور محاسبۀ پایایی درونی سؤالهای پرسشنامۀ استفادهشده روش آلفای کرونباخ
به کار رفت و ضریب پایایی درونی برای پرسشنامهها و ابعاد آنها در جدول شمارۀ یک آمده است.

1. Van Heerden & Du Plessis
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جدول  -1ضرایب پایایی درونی پرسشنامههای پژوهش
Table 1- Internal Reliability Coefficients of Research Questionnaires
تعداد گویه آلفای کرونباخ
مؤلفهها
عوامل
Cronbach's Number
Components
Factors
Alpha
of Items
اهداف کلی شرکت
0/757
10
General Goals of the Company
اهداف بازاریابی و فروش
اهداف حمایت مالی
0/866
11
Marketing and Sales Goals
Financial
Support
Goals
اهداف رسانهای-تبلیغاتی
0/770
6
)
α
=
0
/
887
(
Media-Advertising Goals
اهداف ارتباطی-محیطی
0/822
4
Communication-Environmental Goals

ضریب پایایی درونی (آلفای کرونباخ) برای پرسشنامۀ پژوهش بیشتر از  0/7است و نشاندهندۀ
پایایی قابل قبول پرسشنامه است .همچنین مقادیر آلفای کرونباخ در ابعاد اصلی (اهداف حمایت مالی)
و مؤلفههای آنها بیشتر از  0/7به دست آمد که نشاندهندۀ پایایی قابل قبول آنهاست.
در این پژوهش برای تجزیه و تحلیل دادهها از روشهای آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد.
برای سازماندادن ،خالصهکردن و طبقهبندی نمرات خام و توصیف اندازههای نمونه از آمار توصیفی
شامل تنظیم جدول توزیع فراوانی ،درصدها ،محاسبۀ شاخصهای پراکندگی نظیر میانگین ،انحراف
معیار و رسم نمودارها استفاده شد .همچنین بهمنظور برآورد پارامترها و پیشبینی آن از آمار استنباطی
استفاده شد .پیش از آزمون فرضیههای پژوهش از آزمون کلموگروف-اسمیرنف 1برای بررسی
طبیعیبودن توزیع دادههای آماری و بهمنظور استفاده از آزمونهای پارامتری و ناپارامتری استفاده
شد .با توجه به نتایج این آزمون و نیز هدف این پژوهش ،از آزمون تی تکنمونهای و آزمون رتبهای
فریدمن بهمنظور سنجش و اولویتبندی اهداف حمایت مالی از تبلیغات تجاری در میادین ورزشی
استفاده شد .همچنین برای ارائۀ مدل اهداف حمایت مالی ،تحلیل عاملی تأییدی به کار رفت .تمامی
تجزیهوتحلیلها با استفاده از نرمافزارهای اسپیاساس 2نسخۀ  25و آموس 3نسخۀ  24انجام گرفت.

1. Kolmogorov–Smirnov
2. SPSS
3. AMOS
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نتایج
براساس نتایج توزیع فراوانی سن نمونههای پژوهش مندرج در جدول شمارۀ دو مشاهده میشود که
بیشترین تعداد نمونهها در دامنۀ سنی  41تا  50سال بودند ( 30نفر معادل  37درصد) .براساس
یافتهها مشخص شد که از  81نفر نمونۀ پژوهش 44 ،نفر ( 54/3درصد) مرد و  37نفر ( 45/7درصد)
زن بودند و مشاهده شد که بیشترین تعداد نمونههای پژوهش دارای مدرك کارشناسیارشد ( 37نفر
معادل  45/7درصد) بودند.
جدول  -2توصیف ویژگیهای جمعیتشناختی نمونههای پژوهش
Table 2 - Description of Demographic Characteristics of Research Samples
درصد فراوانی
فراوانی
ویژگیهای جمعیتشناختی
Percentage of
Frequency
Demographic Characteristics
Frequency
مرد
54/3
44
جنسیت
Male
زن
Gender
45/7
37
Female
14/8
12
20-30
ردۀ سنی
28/4
23
31-40
Age
37
30
41-50
19/8
16
More than 50

سطح تحصیالت
Degree of Education

کارشناسی
B.S.
کارشناسیارشد
M.A.
دکتری
Ph.D.

26

60/5

37

45/4

18

22/2

در این پژوهش بهمنظور بررسی نوع توزیع دادهها از آزمون کلموگروف-اسمیرنف استفاده شد .در
این آزمون زمانی توزیع دادهها نرمال است که سطح معناداری بیشتر از  0/05باشد.
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اهداف حمایت
مالی
Financial
Support
Goals

جدول  -3آمارههای آزمون کولموگروف-اسمیرنف
Table 3- Kolmogorov-Smirnov Test Statistics
آمارهها
Statistics
متغیرهای پژوهش
مقدار
آماره آزمون
Research variables
معناداری
Test
Statistics
P
اهداف کلی شرکت
0/098
0/156
General Goals of the
Company
اهداف بازاریابی و فروش
0/095
0/157
Marketing and Sales
Goals
اهداف رسانهای-تبلیغاتی
0/071
0/190
Media-Advertising
Goals
اهداف ارتباطی-محیطی
0/064
0/194
CommunicationEnvironmental Goals

15

نوع توزیع
Distribution
نرمال Normal

نرمال Normal

نرمال Normal

نرمال Normal

با توجه به مقادیر سطح معناداری در اهداف حمایت مالی مشاهده میشود که در این متغیرها
مقادیر سطح معناداری بیشتر از  0/05است؛ یعنی توزیع مشاهدهشدۀ این متغیرها با توزیع مورد انتظار
پژوهشگر یکسان است؛ به این مفهوم که توزیع متغیرهای ذکرشده نرمال بوده است (جدول شمارۀ
سه) .با توجه به نرمالبودن توزیع دادهها از آزمونهای تی تکنمونهای و فریدمن و برای ارائۀ مدل
اهداف حمایت مالی از تبلیغات در میادین ورزشی از تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد.
با توجه به نرمالبودن توزیع دادهها ،بهمنظور بررسی فرضیۀ اول پژوهش از آزمون توزیع تی
تکنمونهای برای سنجش اهداف حامیان مالی و از آزمون فریدمن بهمنظور اولویتبندی اهداف
شناساییشده استفاده شد؛ بر این اساس ،میانگین بهینه (عدد مبنا) در آزمون تی تکنمونهای با توجه
به امتیازات پرسشنامه که از یک تا پنج بود ،سه در نظر گرفته شد.
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جدول -4نتایج آزمون تی تک نمونهای (اهداف حمایت مالی)
)Table 4 - T-Sample Test Results (Financial Support Objectives
آماره
Statistics
متغیر
میانگین
آزمون
درجۀ آزادی
میانگین
Variable
بهینه
مقدار t
Test
Degree of
Optimal Average
Freedom
Average
اهداف کلی شرکت
13/971
80
3
3/848

0/001

اهداف بازاریابی و
فروش

3/773

3

80

13/403

0/001

اهداف رسانهای-
تبلیغاتی

3/563

3

80

6/608

0/001

اهداف ارتباطی-
محیطی

3/680

3

80

7/174

0/001

تی
تکنمونهای
T-Test
Sample

میانگین
مؤلفهها
Components

آزمون فریدمن
Friedman
Test

رتبه
Average
Rating

 -1اهداف کلی
شرکت

3/12

 -2اهداف بازاریابی
و فروش

3/09

 -3اهداف
ارتباطی -محیطی

2/73

 -4اهداف
رسانهای -تبلیغاتی

1/06

تعداد
Number

81

کای اسکوئر

درجة

مقدار
معناداری
P

مقدار

()2χ
Chi-Square
)(2x

آزادی
Degree
of
Freedom

معناداری
P

140/759

3

0/001

براساس نتایج آزمون تی تکنمونهای (جدول شمارۀ چهار) ،بین میانگین مشاهدهشده و میانگین
بهینه (مبنا) در اهداف کلی شرکت ،اهداف بازاریابی و فروش ،اهداف رسانهای-تبلیغاتی و اهداف
ارتباطی-محیطی در سطح کمتر از  0/01تفاوت معنادار وجود دارد .در تمامی مؤلفهها (اهداف حامیان
مالی) میانگینهای مشاهدهشده بیشتر از میانگین بهینۀ لحاظشده هستند؛ بنابراین میتوان گفت از
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نظر نمونههای پژوهش این عوامل بهعنوان اهداف حمایت مالی از تبلیغات در میادین ورزشی قابل
قبول هستند .در ادامه از آزمون فریدمن بهمنظور اولویتبندی اهداف حمایت مالی شناساییشده
استفاده شد .براساس یافتههای حاصل از آزمون فریدمن در جدول شمارۀ چهار ،بین اهداف حمایت
مالی از نظر نمونههای تفاوت معنادار وجود دارد ( .)2χ = 140/759 ،P = 0/001با توجه به میانگین
رتبۀ بهدستآمده ،اهداف حمایت مالی از نظر نمونههای پژوهش بهترتیب اولویت عبارت بودند از-1 :
اهداف کلی شرکت -2 ،اهداف بازاریابی و فروش -3 ،اهداف ارتباطی -محیطی و  -4اهداف رسانهای-
تبلیغاتی.
در بررسی تحلیل عاملی تأییدی ابزار پژوهش و معادالت ساختاری بهویژه زمانی که از برآورد
حداکثر درستنمایی 1استفاده میشود ،فرض نرمالبودن متغیرها از پیشفرضهای اجرای آزمون
است؛ ازاینرو توزیع نرمالبودن دادهها با بررسی مقادیر کجی و کشیدگی دادهها انجام میشود (زینی
وندنژاد و راشد1395 ،؛ کالین .)2015 ،باید در جدول کجی و کشیدگی قدر مطلق هیچ مقدار
کشیدگی بیشتر از  3نباشد و مقدار کجی نیز باید بین  -1و  1باشد که نشاندهندۀ نرمالبودن
دادههاست .همچنین بهمنظور دستیابی به ساختار عاملی دقیقتر از روش تحلیل عاملی تأییدی مرتبه
دوم استفاده شد .هدف این شیوه رسیدن به روشی معنادارتر از دادههاست .در این گونه مدلها فرض
بر آن است که خود متغیرهای مکنون در واریانس مشترك ،ناشی از یک یا چند عامل مرتبه باالتر
هستند؛ به عبارت دیگر ،عاملهای مرتبۀ دوم ،عامل عاملهای مرتبۀ اول به شمار میروند .این روش
برای مطالعۀ مناسب بودن ساختار عاملی پرسشنامه و تأیید وجود مؤلفههای ادعایی سازنده و
پژوهشهای مرتبط استفاده میشود (کالین.)2015 ،

)1. Maximum Likelihood Estimation (MLE
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اهداف بازاریابی و فروش

اهداف کلی شرکت

جدول  -5بارهای عاملی و مقدار ( tمدل اهداف حمایت مالی)
)Table 5 - Factor Loads and T Value (Model of Financial Support Objectives
بار عاملی
کشیدگی
کجی
عبارت گویه
گویه
مؤلفهها
Factor
Kurtosis Skewness
Item Statement
Item
Components
Load
افزایش آگاهی و شناخت از برند و نشان
˂--0/573
0/167
-0/539
a1
شرکت

مقدار t
-

˂---

a2

کسب شهرت در رسانهها

-0/221

˂---

a3

وضوح و روشنی تصویر شرکت در رسانه

-0/458

-0/654

˂---

a4

افزایش آگاهی و شناخت جامعه از شرکت

-0/048

-0/914

0/676

˂---

a5

موقعیتسازی و کسب جایگاه مناسب برای
نشان و برند

-0/006

-0/909

0/694

8/464

˂---

a6

ارتقا و بهبود موقعیت مدیریت سازمان یا
شرکت

-0/082

-0/599

0/824

9/373

˂---

a7

بهبود وجهه و اعتبار شرکت یا سازمان

-0/309

-0/277

0/673

8/289

˂---

a8

نشاندادن اهمیتدادن شرکت به مسائل
جامعه

0/079

-0/099

0/566

7/345

˂---

a9

هدف قرار دادن مخاطبان خاص شرکت/
سازمان /مؤسسه

-0/141

-0/908

0/522

6/937

˂---

a10

بهرهگیری از مزایای معافیتهای مالیاتی
حاصل از تبلیغات ورزشی

-0/310

-0/851

0/482

6/491

˂---

a11

افزایش فروش (کوتاهمدت ،میانمدت،
بلندمدت) شرکت

0/102

-0/899

0/369

-

˂---

a12

دستیابی به بازارهای هدف و مشتریان جدید

-0/298

-0/603

0/492

3/908

˂---

a13

بهبود روابط تجاری شرکت

0/008

-0/643

0/588

4/066

˂---

a14

بهجریانانداختن محصوالت و خدمات جدید
در بازار

-0/139

-0/708

0/327

3/389

˂---

a15

هموارسازی و آسانسازی مسیر فروش

-0/641

-0/255

0/438

3/779

˂---

a16

معرفی ویژگیهای خاص محصوالت و
خدمات شرکت

-0/170

-0/746

0/447

3/801

˂---

a17

افزایش بازگشت سرمایه

-0/325

-0/672

0/452

3/815

˂---

a18

افزایش سهم بازار شرکت

-0/688

0/308

0/315

3/333

˂---

a19

ایجاد کسب اطمینان برای سهامداران

-0/801

-0/188

0/562
0/545

7/124
8/312
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اهداف ارتباطی -محیطی

اهداف رسانهای -تبلیغاتی
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˂---

a20

بهبود روابط مالی شرکت

-0/526

-0/073

0/416

3/718

˂---

a21

افزایش آگاهی بازار هدف قبلی از محصوالت
و خدمات جدید

-0/282

-0/165

0/565

4/032

˂---

a22

دسترسی به پوشش رسانهای در طول
برگزاری مسابقات

-0/865

0/323

0/424

-

˂---

a23

دسترسی به پوشش رسانهای قبل و بعد از
برگزاری مسابقات

-0/626

0/108

0/577

5/358

˂---

a24

دسترسی به پوشش رسانهای متنوع

-0/166

-0/300

0/441

4/688

˂---

a25

رقابت تبلیغات با دیگر شرکتها و سازمانها

-0/562

0/219

0/502

5/023

˂---

a26

جلب رضایت و سرگرمی مهمانان

-0/964

0/353

0/500

5/015

˂---

a27

مقابله با تبلیغات منفی

-0/661

0/150

0/540

5/213

˂---

a28

بهبود روابط بین کارکنان شرکت و سازمان

-0/675

0/628

0/317

-

˂---

a29

درجه تعهد اجتماعی شرکت و سازمان

-0/641

0/856

0/455

3/972

˂---

a30

بهبود روابط با دولت

-0/227

-0/111

0/544

4/213

˂---

a31

استفاده از هزینههای ورزشی در قالب اسناد
هزینۀ قابل قبول

-0/974

0/217

0/537

4/198
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شکل  -1مدل اهداف حمایت مالی (ضرایب رگرسیون استانداردشده)
)Figure 1- Financial Support Objectives Model (Standardized Regression Coefficients

براساس نتایج مندرج در جدول شمارۀ پنج ،تمامی مقادیر کجی مربوط به شاخصهای مدل
اهداف حمایت مالی (گویهها) در دامنۀ  1تا  -1است و همچنین مقادیر مربوط به کشیدگی در دامنۀ
 3تا  -3قرار دارد؛ بنابراین با توجه به این مقادیر میتوان گفت توزیع دادههای گویهها بهصورت نرمال
بوده است .یافتههای مندرج در جدول شمارۀ پنج نشان میدهد که تمامی شاخصهای مربوط به
اهداف کلی شرکت ،اهداف بازاریابی و فروش ،اهداف رسانهای-تبلیغاتی ،اهداف ارتباطی-محیطی از
مقدار  tو بار عاملی قابل قبولی برخوردار هستند و برای سنجش این مؤلفهها شاخصهای مناسبی
محسوب میشوند .براساس نتایج پژوهش ،از نظر نمونههای پژوهش تمامی شاخصها (گویهها)
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میتوانند بهعنوان اهداف حمایت مالی در نظر گرفته شوند .در ادامه درستی سنجش مدل ابعاد اهداف
حمایت مالی بررسی میشود.
جدول  -6مدل مرتبة دوم اهداف حمایت مالی
Table 6- Second Order Model of Financial Support Objectives
بار عاملی
مقدار t
مقدار معناداری
مسیر
Factor
P
Direction
Load
اهداف حمایت
اهداف کلی شرکت
˂--0/644
مالی
اهداف حمایت

˂---

اهداف بازاریابی و فروش

0/812

3/951

0/001

اهداف حمایت

˂---

اهداف رسانهای-
تبلیغاتی

0/603

5/123

0/001

اهداف حمایت

˂---

اهداف ارتباطی-محیطی

0/697

4/200

0/001

مالی
مالی
مالی

یافته های مربوط به مدل اهداف حمایت مالی مندرج در جدول شمارۀ شش نشان میدهد که
مدل مرتبۀ دوم مناسب است و تمامی اعداد و پارامترهای مدل از مقادیر تی و بار عاملی قابل قبولی
برخوردار هستند و در سطح معناداری کمتر از  0/05معنادار هستند .درنهایت با توجه به نتایج جداول
شمارۀ پنج و شمارۀ شش میتوان گفت که مدل اهداف حمایت مالی سازۀ قابل قبولی در جامعۀ
بررسی شده است .همچنین براساس نتایج مقادیر بارهای عاملی (ضرایب اثرگذاری) میتوان گفت که
اهداف بازاریابی و فروش ( )β = 0/812بیشترین اثرگذاری و اهداف رسانهای-تبلیغاتی ()β = 0/603
کمترین اثرگذاری را بر مدل اهداف حمایت مالی دارند.
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جدول  -7شاخص برازش مدل اهداف حمایت مالی
Table 7- Financial Support Objectives Model Fit Index
مقدار مطلوب
تفسیر
مقادیر شاخصها
شاخصهای برازش
Optimal
Interpretation
Indicators
Fit Indicators
Amount
1517/995
کایاسکوئر (کای دو)
درجۀ آزادی

-

424

-

نسبت کایاسکوئر به درجۀ آزادی ()χ2/df

کمتر از 5

3/580

مطلوب

شاخص نیکویی برازش ()GFI

بیشتر از 0/9

0/915

مطلوب

شاخص نیکویی برازش تعدیلشده ()AGFI

بیشتر از 0/8

0/866

مطلوب

ریشۀ دوم میانگین خطای برآورد ()RMSEA

کمتر از 0/1

0/083

مطلوب

کمتر از 0/05

0/046

مطلوب

شاخص برازش تطبیقی ()CFI

بیشتر از 0/09

0/931

مطلوب

شاخص برازش هنجارشده ()NFI

بیشتر از 0/9

0/911

مطلوب

شاخص برازش افزایشی ()IFI

بیشتر از 0/9

0/933

مطلوب

ریشۀ دوم میانگین مجذورات باقیمانده
()RMR

مقادیر شاخصهای برازندگی نشاندهندۀ قابل قبول و مناسببودن شاخصهای برازندگی (تناسب)
و در نتیجه برازش و مطلوببودن مدل اهداف حمایت مالی است (شمارۀ هفت).
بحث و نتیجهگیری
شرکتها از رویدادها و وقایع استفاده میکنند تا مهمترین مشتریان را برای شرکتشان پیدا کنند.
همچنین شرکتها بهدنبال راههایی هستند که ارتباطشان را با مشتری تقویت کنند تا به فرصتهای
تجاری بیشتری دست یابند .حمایت ورزشی یکی از راههایی است که شرکتها میتوانند از این طریق
خود را در جامعه مطرح کنند و به اهداف بازاریابی خود دست یابند .در این بین شناسایی و سنجش
اهداف حامیان مالی از اهمیت خاصی برخوردار است.
براساس نتایج آزمون تی تکنمونهای ،دربارۀ اهداف کلی شرکت ،اهداف بازاریابی و فروش ،اهداف
رسانهای -تبلیغاتی و اهداف ارتباطی-محیطی میتوان گفت از نظر نمونههای پژوهش ،این عوامل
بهعنوان اهداف حمایت مالی از تبلیغات در میادین ورزشی قابل قبول هستند .همچنین یافتههای
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مربوط به مدل اهداف حمایت مالی نشان داد مدل مرتبۀ دوم مناسب است و تمامی اعداد و پارامترهای
مدل از مقادیر تی و بار عاملی قابل قبولی برخوردارند و در سطح معناداری کمتر از  0/05معنادار
هستند .درنهایت با توجه به نتایج میتوان گفت مدل اهداف حمایت مالی سازۀ قابل قبولی در جامعۀ
بررسیشده است .شاخصهای برازش نیز نشان داد مدل اهداف حمایت مالی دارای برازش الزم است.
نتایج پژوهش با یافتههای مطالعات جماعت و احسانی ( )2011و بنار ( )2009همسوست .در پژوهش
بنار ( )2009اهداف حمایت ورزشی حامیان لیگ برتر کشور براساس تحلیل عاملی اکتشافی اهداف،
در چهار گروه شامل  -1اهداف کلی شرکت -2 ،اهداف بازاریابی -3 ،اهداف رسانهای-تبلیغاتی و-4
اهداف ارتباطی-محیطی قرار گرفتند .همچنین پژوهش جماعت و احسانی ( )2011نشان داد بین
دیدگاه رؤسای فدراسیونهای ورزشی و مدیران شرکتهای حامی در چهار گروه اهداف (اهداف
عمومی ،اهداف مرتبط با تولیدات و خدمات ،اهداف پوشش رسانهای ،اهداف فروش) حمایت مالی از
ورزش تفاوت معنادار وجود دارد .از نظر توماسینی ،1فرای و استوتالر ( ،)2004مهمترین وظیفۀ
نهادهای ورزشی در قبال حامیان مالی ،تالش برای تحقق اهداف حداکثری آنهاست؛ بنابراین
گام برداشتن در راستای این موضوع مستلزم شناخت دقیق اهداف حامیان مالی است .خسرومنش
( )2009در پژوهش خود دربارۀ مشخصکردن اهداف شرکتهای حامی مالی باشگاههای تهران،
مشخص کرد توجهکردن شرکت به مسائل جامعه از اهمیت بسیار زیادی برای حامیان برخوردار است.
باالبردن سطح وجهۀ حامی ،پوشش رسانهها ،افزایش آگاهی عمومی از حامی ،ایجاد رابطۀ مناسب با
صاحبنظران ،گرامیداشتن کارکنان ،افزایش توجه رسانۀ ملی و پوشش رسانهای فراگیر برای حامیان
مهم است .هدفگذاری یکی از پیشنیازهای حیاتی در مدیریت حمایتی اثربخش است؛ زیرا شناسایی
اهداف به حامیان کمک میکند تا معیارهای صحیحی در انتخاب بخش حمایتشونده داشته باشند و
بهتر بتوانند براساس شاخصها و معیارهای مشخصشده فرایند حمایتی خود را ارزیابی کنند .اهداف
حمایتی بهمنظور توجیه بخشی از بودجهای است که در فعالیتهای حمایتی سرمایهگذاری میشود.
نگرانی اصلی یک شرکت ،درنظرداشتن چیزهایی است که از طریق حمایت ورزشی میخواهد به آنها

1. Tomasini, Frye & Stotlar
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دست یابد .دولفین )2003( 1بیان کرد با داشتن اهداف قابل اندازهگیری بهتر میتوان بازگشت سرمایه
و دستیابی به اهداف را ارزیابی کرد .ایزدی ( )2005اهداف حمایت ورزشی را بررسی کرد .وی بیان
کرد حمایتکردن ،احساس خوب و نگرش مثبت به حامی در اذهان مصرفکنندگان ایجاد میکند.
شرکت ها برای حمایت مالی از بخش ورزش یا هر بخش دیگری دالیل و اهداف خاصی را دنبال
میکنند که اگر مدیران ورزشی آگاهی کافی از این امر داشته باشند و زمینه را برای رسیدن آنها به
اهداف خود مهیا کنند ،بخش ورزشی با حمایت این شرکتها رشدی ویژه خواهد کرد .آپوستوپولیو و
پاپادیمیتریو )2004( 2نشان دادند تصمیم شرکتها برای پیوستن به برنامۀ حامی مالی بودن کامالً
تجاری نیست و بیشتر ،میل به حمایت از تالش ملی و داشتن احساس وظیفه ،شرکتها را بهسوی
حامی مالی بودن سوق میدهد و در ارتباط با اهداف حامیان مالی جلوههایی مثل افزایش فروش،
افزایش سهم بازار ،باالبردن سطح تصویر شرکت و افزایش آگاهی از برند ،مهمترین اهداف حامیان
مالی ملی المپیک آتن  2004بودند.
نتایج پژوهش حاضر نشان داد اهداف کلی شرکت ،مهمترین اولویت در اهداف حمایت مالی
شناسایی شد .براساس نتایج آزمون فریدمن« ،بهبود وجهه و اعتبار شرکت یا سازمان» و «افزایش
آگاهی و شناخت از برند و نشان شرکت» در اولویت اول گویههای مؤلفۀ اهداف کلی شرکت و
«نشاندادن اهمیتدادن شرکت به مسائل جامعه» در اولویت آخر قرار داشتند .مناگان )1983( 3در
طبقهبندی اهداف حمایتی ،شش عامل شامل اهداف کلی شرکت ،اهداف مربوط به محصول ،اهداف
فروش ،اهداف مهمان نوازی و اهداف شخصی را معرفی کرد .پاپ )1998( 4نیز یکی از اهداف حمایتی
را اهداف کلی شرکت شناسایی کرد که با یافته پژوهش حاضر همسوست .ایزدی ( )2005بیان کرده
است ایجاد تصویر مثبت و توسعۀ آگاهی جزو مهمترین اهداف حامیان مالی از فوتبال است که با نتایج
این پژوهش همخوانی دارد .دربارۀ این قسمت هولمکویست )2005( 5در پژوهش خود بیان کرد
شرکتهای حامی مالی ورزش اهداف متفاوتی را دنبال میکنند که بهدستآوردن گروه هدف و آگاهی
1. Dolphin
2. Apostolopoulou & Papadimitriou
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عمومی ،مهمترین اهداف شرکت ها شناسایی شده است .نتایج این پژوهش نشان داد در جامعۀ
بررسیشده ،هدفقراردادن مخاطبان ویژه نسبتاً مهم است و اهمیت زیادی ندارد ،ولی افزایش آگاهی
عمومی از حامی جزو اهداف مهم محسوب میشود .همچنین هولمکویست بیان کرد از مهمترین
اهداف دیگری که شرکت ها دارند ،نفوذ در افراد جوان و افزایش وجهۀ حامی است .ماهیت و هدف
نهایی این عامل ،شناسایی و افزایش درجۀ آگاهی مخاطبان از مدیریت ،محصول ،خدمات ،مارك و
نشان سازمان حمایتکننده است .شناسایی این موارد سکوی پرتابی برای بهبود موقعیت ،ارتقا و کسب
وجهه و اعتبار برای حامی است و از این طریق بهتر میتوانند به اهداف ارتباطی–محیطی خود دست
یابند .به نظر میرسد کسب شهرت و بهبود تصویر حاصل برای حامیان کشور سود رقابتی به ارمغان
می آورد .با اهمیتی که حامیان کشور به این عامل نشان دادهاند ،به نظر میرسد مسئوالن ورزشی
می توانند از نام و نشان حامی استفادۀ بیشتری کنند و در شناسایی هرچهبهتر حامی ،محصوالت و
خدماتش مفید باشند .توجه به تکرار نام و استفاده از تبلیغات مختلف برای حامیان ارزشمند است.
توانایی بخش ورزشی در استفاده از این قابلیتهاست و بهتر است مسئوالن از این فرصتها استفاده
کنند و وضعیت مناسبتری را برای حامیان بهمنظور استفاده از دیگر ابزار ترفیعی در مسابقات و
میادین ورزشی فراهم کنند .در ضمن ارزشگذاری مسئوالن از فعالیتهای حمایتی حامیان به
طرفداران و دوستداران ورزش انتقال مییابد و مردم بهویژه هواداران و تماشاچیان رشتۀ ورزشی را به
عالقهمندان و طرفداران حامی تبدیل میکند.
نتایج پژوهش حاضر نشان داد بازاریابی و فروش ،دومین اولویت در اهداف حمایت مالی شناسایی
شد .نتایج آزمون فریدمن نشان داد از نظر نمونههای پژوهش« ،دستیابی به بازارهای هدف و مشتریان
جدید» و «افزایش فروش (کوتاهمدت ،میانمدت و بلندمدت) شرکت» در اولویتهای اول و دوم مؤلفۀ
اهداف بازاریابی و فروش و «افزاش بازگشت سرمایه» و «افزایش سهم بازار شرکت» در اولویت آخر
قرار داشتند .نتایج پژوهش با یافتههای مطالعات سندلر و شانی )1993( 1همسوست .آنها عامل اهداف
کلی شرکت ،اهداف بازاریابی و اهداف رسانهای را برای شرکتهای حمایتی شناسایی کردند .پاپ
( )1998نیز یکی از اهداف حمایتی را اهداف بازاریابی شناسایی کرد که با یافتۀ پژوهش حاضر
1. Sandler & Shani
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همسوست .در پژوهشهای اسپارکس و وستگیت )2002( 1و ماکسول )2009( 2افزایش فروش از
مهمترین اهداف شرکتهاست .واله ، 3سرا ،واله و ویرا ( )2009نیز بیان کردند افزایش فروش یکی از
چندین هدف بازاریابی برای پذیرش حمایت است .کوپلند )1996( 4بیان کرد حامیان عالقهمند هستند
در رویدادهایی که آنها را قادر به دستیابی به بخشهای ویژۀ بازار هدف برای حداکثر فروش کنند،
سرمایه گذاری کنند .نتایج پژوهش حاضر نیز نشان داد برای حامیان مالی این موضوع اهمیت دارد.
میتوان بیان کرد تقریباً تمام اهداف حامیان مالی درنهایت به افزایش فروش ختم میشود؛ اگرچه
بهصورت غیرمستقیم و با واسطه باشد .درواقع ،شرکتها اهداف بسیاری را دنبال میکنند تا درنهایت
میزان فروش خود را افزایش دهند .عامل اهداف بازاریابی نقش مفید و مؤثری در تقویت اهداف کلی
شرکت میتواند دا شته باشد؛ بنابراین مدیران بازاریابی و تبلیغات با برگزاری دورهها و کارگاههای
آموزشی مدیریت بازاریابی ورزش برای مسئوالن فدراسیونها ،هیئتها و تیمهای ورزشی ،استفادۀ
کاربردی از تکنیکها و فنون بازاریابی در مسابقات و میادین ورزشی و تشکیل کمیتههای بازاریابی در
فدراسیونها و هیئتهای ورزشی ،نقش مفیدی ایفا کنند؛ ازاینرو اهداف بازاریابی به زبان ساده
مقاصدی مشخصاند که در اجرای طرح بازاریابی دنبال میشوند .این اهداف میتوانند در شکل وظایف،
تقسیم بندی بازار ،بهبود در وضعیت ساختاری تولید و محصول یا سایر معیارهای مبتنیبر عملکرد،
تعریف و اندازهگیری شوند.
نتایج پژوهش حاضر نشان داد اهداف ارتباطی-محیطی ،سومین اولویت در اهداف حمایت مالی
شناسایی شد .اهداف ارتباطی-محیطی براساس نتایج آزمون فریدمن بهترتیب اولویت عبارت بودند از:
 -1بهبود روابط با دولت -2 ،بهبود روابط بین کارکنان شرکت و سازمان -3 ،درجۀ تعهد اجتماعی
شرکت و سازمان و  -4استفاده از هزینههای ورزشی در قالب اسناد هزینۀ قابل قبول .این نتایج پژوهش
حاضر با یافتههای مطالعۀ دارابی ( )2015همسوست .وی نشان داد تبلیغات محیطی در برجستگی
برند حامیان مالی نقش مؤثری دارد .همچنین با یافتههای مطالعات پاپ ( )1998و دولفین ()2003
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همخوانی دارد .به نظر می رسد حامیان ،حمایت را وسیلۀ مناسبی برای برقراری ارتباطات داخلی و
خارجی با افراد و سازمانهای مهم دیگر می دانند؛ به عبارت دیگر ،حامیان با فعالیت حمایتی خود
انتظار دارند که درجۀ تعهد اجتماعی خود را به نمایش بگذارند و نشان دهند از دلواپسیها و نگرانیهای
جامعه و صنعت ورزش آگاه هستند .آنها در تالشاند روابط کارکنان را بهبود بخشند و موجب افزایش
انگیزه و تقویت روحیۀ کاری شوند .حامیان درصدد هستند در بین افراد و گروههای تأثیرگذار بر
اثربخشی سازمان خود احساس خوبی به وجود آورند و محیطهای رقابتی را مطلوب برای وضعیت
فعلی سازمان کنند؛ به عبارت دیگر ،از دیدگاه حامیان کشور ،حمایت موجب افزایش ایجاد انگیزه و
احساس خوب در کارکنان میشود و روابط کارکنان را بهبود میبخشد و اثربخشی را در سازمان
افزایش میدهد .این فواید برای همۀ حامیان بهویژه حامیان دولتی ارزشمند است .بهطورکلی ،حامیان
کشور ،حمایت را وسیلهای برای شناسایی و معرفی خود میدانند و در تالش برای برقراری راههای
ارتباطی و توسعۀ روابط خود هستند .در حال حاضر با برآورد نیازهای اولیه و ارجحبودن آنان باید
بهدنبال نیازهای اقتصادی و تجاری بود و اهداف حامیان را به این مسیر هدایت کرد.
نتایج پژهش حاضر نشان داد اهداف رسانهای-تبلیغاتی چهارمین اولویت در اهداف حمایت مالی
شناسایی شد .براساس نتایج آزمون فریدمن« ،جلب رضایت و سرگرمی مهمانان» و «رقابت تبلیغات
با دیگر شرکتها و سازمانها» در اولویت اول گویههای مؤلفۀ اهداف رسانهای -تبلیغاتی و «دسترسی
به پوشش رسانه ای قبل و بعد از برگزاری مسابقات» در اولویت آخر قرار داشتند .نتایج پژوهش حاضر
با یافتۀ پژوهش پاپ ( )1998همسوست .وی در پژوهش خود اهداف رسانهای را یکی از ابعاد اهداف
حمایتی بیان کرد .سندلر و شانی ( )1993نیز اهداف کلی شرکت ،اهداف بازاریابی و اهداف رسانهای
را برای شرکتهای حمایتی شناسایی کردند که با یافتههای پژوهش حاضر همخوانی دارد .کوپلند
( )1992بیان کرد پوشش رسانهای رویدادها یکی از عوامل مهم در تصمیمگیری مدیران برای حمایت
مالی از رویدادهاست که نتایج پژوهش حاضر و مطالعات دیگر این موضوع را تأیید میکند .در همین
رابطه نتایج پژوهش ون هیردن ( )2005نشان میدهد حامیان مالی در ورزش آفریقای جنوبی در
هدفگذاری حمایت مالی گرایش بهسمت پوشش تلویزیونی را نشان میدهند .آزادان ،عسکریان و
رمضانینژاد ( )2012بهبود کیفیت و استفاده از فناوریهای مدرن در پخش زندۀ مسابقات فوتبال و
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افزایش تعداد پخشهای زندۀ تلویزیونی مسابقات لیگ برتر از شبکههای مختلف سیما را از عوامل
جذب حامیان مالی دانستند .حامیان برای رسیدن به اهداف ارتباطی–محیطی و اهداف کلی شرکت
به ابزاری احتیاج دارند که این نیازها را به خوبی پوشش دهد .از دیدگاه حامیان کشور ،رسانه ابزاری
است که میتواند با جامعه ،رقبا ،مراکز قدرت و دیگر محیطهای تأثیرگذار ارتباط برقرار کند و بهتر
میتواند فرصتهای کسب شهرت را فراهم کند .به نظر میرسد حامیان عالوهبر اعتقادی که به
قابلیتهای رسانهای دارند ،وضعیت رسانهای کشور را رضایتبخش نمیدانند .بخشهای تلویزیونی
قابلیت دسترسی به میلیونها بیننده دارد که بازی را تماشا میکنند و حامیان از این طریق در تالشاند
آگاهی مخاطبان را دربارۀ حامی محصوالت و خدمات ،مارك و نشان افزایش دهند و موقعیت و جایگاه
خود را در بین رقبای حضوریافته در عرصههای حمایتی و دیگر رقبا ارتقا دهند .با توجه به اهمیت
دستیابی به پوشش رسانهای برای حامیان مالی الزم است سازمانهای ورزشی با همکاری صداوسیما
و استفاده از انواع روشها از جمله بازگوکردن اخبار ورزشی تمام رشتهها ،معرفی قهرمانان و تیمهای
مطرح رشتههای ورزشی ،اختصاص ساعتهای مناسبتری برای پخش مسابقات رشتههای دیگر و
ایجاد سایتهای اینترنتی فعال برای هریک از رشتهها و فدراسیونهای ورزشی ،حامیان مالی را برای
رسیدن به اهدافشان یاری کنند تا شاهد ادامۀ حمایت مالی شرکتها و حمایت آنها از تمام رشتهها
باشیم؛ ازاینرو مسئوالن میباید برای افزایش حضور حامیان مالی در ورزش جنوب غرب ایران ،احداث
شبکههای تلویزیونی خصوصی در زمینۀ ورزش بهمنظور افزایش پوشش رسانهای و بهبود کیفیت،
استفاده از فناوریهای مدرن در پخش زندۀ مسابقات ورزشی را در دستور کار خود قرار دهند .همچنین
مسئوالن ورزشی باید برای باالبردن سطح کیفیت مسابقات ورزشی تالش کنند و سطح مخاطبان،
تماشاچیان و طرفداران تیمها را افزایش دهند تا حضور رسانهها در میادین ورزشی افزایش یابد .به
نظر میرسد برای جذب حمایت مالی شرکتهای صنعتی بزرگ ،مسئوالن و مدیران ورزشی باید
توجهی ویژه به عوامل ذکرشده داشته باشند و برای بهبود آنها تالش کنند .همچنین براساس
اولویتهای اهداف حمایت مالی ،مزایای مطلوب یک شرکت ثابت میکند زمان بررسی فرصتهای
حمایت مالی معموأل بهوسیلۀ انگیزههای منطقی و عاطفی تحتتأثیر قرار میگیرد (آرتور ،اسکات و
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وودز .)1997 ،1شرکتها در روابط حمایت مالی وارد میشوند تا تابعیت براساس اجتماع و حسننیت
اجتماعی را ترویج دهند یا به بیان ساده ،انگیزههای نوعدوستانه را برآورده کنند .زمانی که حمایتهای
مالی تحت این شرایط شکل گرفتند ،یک دلیل حامی برای اشتیاق به فعالیت ،اهداف عاطفی است
(آرتور ،اسکات و وودز .)1997 ،توایتس ،آگیوار و کید )1998( 2دالیل عاطفی بهمنظور حامی مالی
ورزش شدن را «انگیزۀ سرگرمی» نامیدهاند .این حالت ،یک مدیر شرکت با میل شخصی به تیم یا
ورزشی خاص را توصیف میکند که بهعنوان سرگرمی وارد حمایت مالی از ورزش میشود .پوشش
رسانهای و قابلیت یک رویداد برای جلب پوشش رسانهای و قرارگرفتن برند حامی مالی درمعرض دید،
اغلب بهعنوان عامل کلیدی حمایت مالی در نظر گرفته میشود .پوشش رسانهای یک رویداد برای
شرکت هایی که آگاهی از شرکت ،محصول و برند را یکی از دالیل اصلی برای واردشدن به برنامههای
حمایت مالی از ورزش میدانند ،بسیار مهم است .عالوهبرآن ،افزایش کاربرد و عرضۀ رسانههای جدید
فرصت مناسبی برای حمایت مالی است؛ زیرا رویدادهای جهانی دارای پوشش رسانهای وسیع و جهانی
هستند .همچنین پوشش اطالعاتی تبلیغاتی مسابقات از طریق رادیو و تلویزیون یک فعالیت برای
رسیدن به اهداف تجاری است و میتواند در جهت بهبود وضعیت مالی مناسب باشد .صنعت ورزش با
دردستداشتن عامل محرکی همچون برگزاری مسابقات بزرگ ورزشی ،امکان بهرهگیری از فرصتهای
تبلیغاتی و رسانهها را فراهم کرده است که این موضوع نیز بستر الزم را برای تعامل بین صنعت ،تجارت
و ورزش ایجاد کرده است و پلی راهبردی در خدمت توسعۀ ورزش و رونق اقتصادی آن به شمار میرود
(عسکریان .)2004 ،از سوی دیگر ،فرصتی مناسب است که حامیان مالی ورزشی میتوانند برای تبلیغ
کاالهای خود از آن استفاده کنند .براساس نظر شانون ( ،)1999جذابیت ورزش و رویدادهای ورزشی
برای عموم مردم در دورترین نقاط جهان بهعنوان هدفی تبلیغاتی ،مورد توجه حامیان مالی ورزشی
قرار گرفته است تا از آن برای شناساندن محصوالت منحصر به فرد و نشان تجاری شرکت خود بهره
ببرند .مسابقات موقعیت و فرصتهای فراوانی را برای تبلیغات و نمایش برند حامی مالی فراهم میکند.

1. Arthur, Scott & Woods
2. Thwaites, Aguilar-Manjarrez & Kidd
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برای اینکه خدمتی بهصورت درست انجام شود ،سنجش اهداف و تقاضاهای طرف مقابل از اهمیت
بسیاری برخوردار است .چرایی حمایت مالی شرکتهای عالقهمند بسیاری از مشکالت آینده را حل
خواهد کرد .سنجش اهداف موجب میشود احتمال اجرای برنامۀ تجاری مناسب سازمان ارتقا پیدا
کند .با توجه به اهمیت بهبود وجهه و اعتبار شرکت یا سازمان و افزایش آگاهی و شناخت از برند و
نشان برای حامیان مالی ،سازمانهای ورزشی باید برنامههایی را در نظر بگیرند که در این زمینهها
کمک شایانی به شرکتها کنند؛ برای مثال ،در ارائۀ محتوای تبلیغی از افراد توانمند ،صاحب نام و
خوشنام داخلی و خارجی استفاده شود تا جایگاه برند شرکت حامی بهخاطر حضور و ارتباط با افراد
معتبر افزایش پیدا کند .با استفاده از این افراد بهسرعت وجهه و اعتبار برند افزایش مییابد ،اما ممکن
است همیشه به افراد مشهور دسترسی نباشد یا بودجۀ سازمان اجازۀ استفاده از افراد مشهور را ندهد.
بااینحال میتوان از افرادی استفاده کرد که در سطح متوسط و خوشنام هستند .همچنین در ارائۀ
محتوای تبلیغی بهتر است از تجهیزات با کیفیت باال استفاده شود .کیفیت باال و ارائۀ حرفهای تبلیغات
کیفیت باال و اعتبار را برای شرکت حامی بههمراه دارد .بهطورکلی ،محتوای پیام تبلیغی باید
متمایزبودن شرکت حامی را بهطور برجسته نشان دهد .موضوع مهم دیگر ،تناسب محتوا با اهداف
شرکت حامی و شخصیت برند آن است .زمانی که بین برند شرکت و تبلیغ نزدیکی بیشتری وجود
داشته باشد ،به بهبود وجهۀ برند نیز کمک میشود (کشکر ،قاسمی و تجاری .)2018 ،سازمانهای
ورزشی حمایتشونده باید در جهت دستیابی به اهداف مدنظر به حامیان توجه کنند تا ارتباطات و
همکاریهای موجود پایدار و برد–برد شکل بگیرد (بنار.)2009 ،
با توجه به نتایج پژوهش و اهمیت دستیابی به بازارهای هدف و مشتریان جدید بهتر است از
حداکثر ظرفیتها برای امر استفاده شود .رویدادهای ورزشی فرصتی منحصر به فرد بهمنظور تعامل با
برندهای دیگر و همافزایی با سایر کسبوکارها برای حامیان مالی فراهم میکنند؛ بنابراین نیاز است
ساختاری مناسب برای ارتباط و تعامل حامیان مالی تعریف شود .این تعامالت به همکاریهای آینده
و تسهیم دانش بین شرکتها منجر میشود که بخشی از این فعالیتها موجب دستیابی به بازارهای
هدف و مشتریان جدید میشود .همچنین ارتباط حضوری و شبکهسازی رویداد میتواند به ارتقای
اعتبار و وجهۀ رویداد و شرکتهای درگیر در رویداد منجر شود .دانستن هدف شرکت حامی از تبلیغ
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و ارتباط مناسب با شرکت موجب دستیابی بهتر به اهداف میشود؛ برای مثال ،اگر شرکت حامی به
بازاریابی دهانبهدهان محصوالتش در تبلیغات رویداد عالقهمند است ،باید محتواهای تبلیغاتی ارائه
شوند که قابلیت تأثیرگذاری فعال و برانگیختن طبیعی گفتوگوهای حول برند شرکت را داشته باشند.
از محدودیتهای این پژوهش میتوان به این موضوع اشاره کرد که موقعیت زمانی و مکانی
پاسخدهندگان در زمان تکمیل پرسشنامهها از اختیار پژوهشگر خارج بود و در پاسخگویی به سؤالها،
این موضوع و احساسات مثبت و منفی نمونۀ پژوهش ممکن است دخیل شده باشد.
ورزش ظرفیت بسیاری برای جذب حامیان مالی دارد .بهمنظور جلب شرکتها و کارخانهها بهعنوان
حامیان ورزشی بهجای اینکه این شرکتها از دیگر روشهای تبلیغ و ترفیع استفاده کنند یا در دیگر
فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی همچون هنر ،سینما و غیره بهعنوان حامی مالی وارد شوند ،نیاز است
اهداف و معیارهای این شرکتها و کارخانههای صنعتی شناسایی شوند و با مهیاکردن زمینۀ مساعد
و برطرفکردن موانع موجود در سرمایهگذاری حامیان مالی ،آنها بهسوی سرمایهگذاری بیشتر در
ورزش کشور سوق داده شوند.
تشکر و قدردانی
از تمامی شرکت کنندگان در پژوهش که به هر نحوی در تحقق آن به ما یاری رساندند ،تقدیر و تشکر
مینماییم.
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