
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


111

سال	هجدهم-	شماره	4	)پياپي	52(	زمستان	1389

88
/8

/5
ت: 

یاف
در

خ 
ری

تا
88

/1
0/

26
ب: 

وی
ص

خ ت
ری

تا

حمایت مالي شرکت عنصر ارتباطات آمیختة بازاریابي و رو به افزایش است. همچنین، منبع اصلي سرمایه گذاري چکيده:
رویدادهاي ورزشي ویژه و رایج محسوب می شود. با وجود این، حامیان مالي ممکن است در مورد سرمایه گذاري 
در چنین رویدادهایي دچار تردید ش��وند. لذا، مطالعة حاضر به بررس��ي اهداف شرکت هاي حامي مالي در ورزش 
و مقایس��ة دیدگاه هاي مدیران شرکت ها با مدیران ورزش��ي مي پردازد. ابزار اندازه گیري پرسشنامة محقق ساخته اي 
)α=0/84( اس��ت ک��ه روایي آن نیز به تأیید گروهي از متخصصان رس��ید. جامعة آم��اري تحقیق حاضر را تمامی 
مدیران کارخانجات و ش��رکت هاي خصوصي، و رؤس��اي هیئت ها و مدیران باشگاه هاي ورزشي استان آذربایجان 
ش��رقي تش��کیل مي دادند. داده ها با استفاده از روش آماري توصیفي و استنباطي )آمار ناپارامتري یو من ویتني( در 
س��طح معنا داري p<0/05 تجزیه و تحلیل ش��دند. نتایج نشان داد دربارة اهداف مربوط به محصول )کشف بخش 
جدید بازار(، اهداف فروش )توس��عة آگاهي عمومي و به دس��ت آوردن سود بیش��تر(، اهداف عمومي و گروهي 
گس��ترده، و پوش��ش رس��انه اي )ارتباط بهتر با دولت، بهره گیري از مزایاي معافیت هاي مالیاتي ناش��ي از تبلیغات 
ورزش��ي و روش مقرون به صرفه در تبلیغات(، و معیارهاي انتخاب نوع ورزش )مرتبط بودن محصول ش��رکت با 
نوع ورزش( بین دیدگاه هاي مدیران تفاوت معنا داري وجود دارد )p<0/05(. در حالي که در رابطه با دیگر اهداف 
مربوط به محصول، اهداف فروش، اهداف عمومي و گروهي، و معیارهاي انتخاب نوع ورزش بین گروه هاي مورد 
مطالعه تفاوت معناداري وجود ندارد )p>0/05(. در نهایت، مس��ئوالن ورزش، براي جذب بیش��تر حامیان مالي از 
ورزش، بایس��تي تدابیر مناسبي بیندیشند. لذا، براي جذب بیش��تر حامیان مالي، افراد متخصص بازاریابي ورزشي 
به کار گرفته ش��دند و طرح هاي پیش��نهادي مناسبي را تنظیم و با اس��تفاده از چنین طرح هاي پیشنهادي ای نظرات 
شرکت هاي خصوصي را نسبت به ورزش جلب کردند و راهکارهایي را مطرح نمودند تا بتوانند از حمایت مالي 

آن ها بهره مند شوند.

واژگان کليدي: اهداف فروش، اهداف محصول، حمایت مالي ورزشي، شرکت هاي خصوصي، معيارهاي   
             انتخاب نوع ورزش.
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مقدمه 
در گذش��ته، بازار یاب��ي ف��روش محص��والت و 
عرضة خدمات بس��یار س��اده بود. جمعیت جهان کم 
و کاال و محص��والت هم مح��دود بودند. اما، پس از 
گذش��ت س��ال ها و با افزایش جمعیت و رونق یافتن 
اقتصاد کشورها، بازارها نیز رونق یافتند، محصوالت 
و کاالها نی��ز متنوع تر، جذاب تر، و با کمیت باالتري 
ب��ه ب��ازار عرض��ه ش��دند. کارخانه هاي متع��ددي با 
تنوع تولیدات احداث ش��دند و به دنبال آن مش��اغل 
جدی��دی به وجود آمدند. از این زمان بود که رقابت 
بین  ش��رکت ها براي جلب مشتري بیشتر شد، و خرید 
کاالها و استفاده از خدمات آن ها رونق گرفت. بدین 
ترتی��ب، زمینة ایجاد و توس��عة عل��م بازار یابي که از 
یک س��و علم تأمین رضایت مشتري و از سوي دیگر 
دس��تیابي به سود شرکت اس��ت فراهم گردید )12(. 
اغلب، ش��رکت هاي ب��زرگ و کوچک ب��ه تدریج 
از تفاوت بی��ن فروش و بازاریابي آگاه ش��دند و در 
مرحلة س��ازماندهي بازاریابي خود هس��تند. امروزه، 
ورزش یکي از صنایع بزرگ و مهم دنیاس��ت و افراد 
بس��یاري در سرتاسر جهان در آن اش��تغال دارند. در 
این بین، ش��رکت ها و کارخانجات مش��هور، اقدام به 
س��رمایه گذاري در بخ��ش ورزش کردن��د و از این 

طریق به بازاریابي مي پردازند )39(. 
بازاریابي ورزش��ي فراین��د برنامه ریزي و تحقق 
ای��ده، قیمت گذاري، تبلیغ��ات، و توزیع محصوالت 
و خدمات و یا عقاید و اندیش��ه هاي ورزش��ي است، 
به نحوي ک��ه مبادله اي ایجاد نماید تا اهداف فردي و 
س��ازماني با این مبادله ارضا شوند. مصرف کنندگان 
عموماً تبلیغات را فعالیت خودخواهانه تصور مي کنند 
و معتقدن��د ش��رکت ی��ا مارک��ي که تبلیغ مي ش��ود 

ب��ه افزایش عالق��ة آن ها ب��ه آن ش��رکت و مارک 
نمي انجام��د. در ای��ن می��ان حمایت مالي ورزش��ي 
عنصري از عناصر آمیختة بازاریابي ورزش��ي است و 

مزیت هاي زیاد و مثمرثمرتری دارد. 
حمایت مالي ورزش��ي یکي از مهم ترین منابع 
درآمدي در ورزش امروزي اس��ت )5، 39، 42(. 
امروزه، ش��رکت هاي تجاري و صاحب��ان صنایع 
مختل��ف دریافته اند که حمایت مالي به منزلة ابزار 
تبلیغات��ي قدرت مندی براي آن هاس��ت. در واقع، 
یک��ي از مهم تری��ن عناص��ري که موج��ب پیوند 
رویدادهاي ورزش��ي و اقتصاد شده است حمایت 
مالي ورزشي در تبلیغات براي شرکت هاي حامي 
اس��ت )3، 26، 28، 30، 38، 39، 45(. ش��ناخت 
بازار و ویژگي هاي بازاریاب��ان موفق و نیز معرفي 
ویژگي هاي مشتریان، کاالها، و خدمات ورزشي 
ب��ه طور خاص و تعیی��ن پارامترهایي که در میزان 
اس��تقبال از محصوالت و خدمات ورزش��ي مؤثر 

واقع شوند اهمیت بسزایي دارند. 
در این بین نقش تبلیغات مؤثر و حامیان مالي در 
معرفي محصوالت و کاالهاي ورزشي در صحنه هاي 
ورزشي و مس��ابقات ورزشي اهمیت بسیار دارد. این 
موضوع هم به س��ود صاحبان کاالها و خدمات است 
و هم اینکه به طور مس��تقیم و غیرمس��تقیم به توسعة 
ورزش یاري مي رس��اند. در این راس��تا، به طور حتم 
نقش رس��انه هاي گروه��ي مانند نش��ریات، رادیو، و 
تلویزیون در جهت دستیابي به این اهداف بي اهمیت 
نیس��ت. البت��ه، در دنیاي امروزي ش��رکت ها ترجیح 
مي دهند حامیان مالی ورزش��ي را با زبانی بین المللي 
به کار برند؛ به خصوص در ورزش هاي پرطرفدار که 
بینندگان جهاني دارد و فراتر از س��د زبان و فرهنگ 
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حرک��ت مي کنن��د، به ط��وري که حامیان ورزش��ي 
واسطه ای منحصر به فرد و در حال پیشرفت در طرح 
پیام فراگیر جهاني محسوب می شوند و تبلیغ با حامی 
ورزش��ي خیلي جذاب اس��ت و در محیط آرام تر به 

مشتري مي رسد )1(.
ورزش یکي از پدیده هایي است که شرکت ها و 
کارخانجات خصوصي زیادي از آن حمایت می کنند. 
یک��ي از راه هاي تأمی��ن بودجة کافي جه��ت انجام 
فعالیت هاي ورزش��ي به ویژه فعالیت ه��اي قهرماني، 
اس��تفاده از حمایت مالي ش��رکت ها و کارخانجات 
خصوصي اس��ت )3، 7، 32، 39(. ت��ا به حال چه در 
ورزش و چ��ه در دیگ��ر زمینه ه��ا، از حمای��ت مالي 
تعریف جامع و مختصي نشده است. اما حمایت مالي 
عبارت است از تدارک کمک هاي مالي و جنسي به 
یک فعالیت به وسیلة سازمانی تجاري با هدف کسب 

اهداف تجاري )31(. 
شانک )36( حمایت مالي ورزشي را به صورت 
زی��ر بی��ان مي کن��د: س��رمایه گذاري در موجودیت 
ورزش )ورزش��کار، تی��م، لیگ، یا برنامة ورزش��ي( 
براي حمایت از اهداف کلي س��ازماني، تجاري، و یا 

راهبرد هاي پیشرفته.  
در بازاریاب��ي، حمایت مالي با توج��ه به ارتباط 
س��ازمان و حامي مال��ي، زیرمجموع��ه اي از فروش 
ش��خصي اس��ت. حمای��ت مال��ي در س��ازمان هاي 
غیرورزش��ي صرفاً تبلیغات نیس��ت، بلکه قس��متي از 
فروش ش��خصي عنوان ش��ده و عنص��ري از آمیختة 
بازاریابي است )39( )شکل 1(. حمایت مالي ورزشي 
در دو دهة گذش��ته به طور چشمگیري افزایش یافته 
است و در بیشتر شرکت هاي غیرورزشي بزرگ مثل 
شل، کوکاکوال، امیرتز، و وودافون قسمت مهمي از 

راهبرد بازاریابي  اس��ت. انواع مختلفي از سازمان هاي 
ورزش��ي و اشخاص، از قبیل ورزش��کاران انفرادي، 
باش��گاه ها و تیم ه��ا، رویدادها، لیگ ه��ا، اتحادیه ها، 
فدراس��یون ها، و مس��ابقات ممک��ن اس��ت ب��ه دلیل 

جایگاه ها و هدف هاي ویژه اي حمایت شوند )39(. 
حمایت ه��اي مال��ي ب��ه دو بخش سودرس��اني 
مي کنن��د. معم��والً مال��کان ورزش��ي، پ��ول، کاال، 
خدمات، یا نظرات متخصصان را دریافت مي کنند و 
حامیان مالي ای که در ورزش خاصي سرمایه گذاري 
کرده ان��د، مزیت های��ي از قبی��ل حق��وق تبلیغاتي و 
مزیت هاي بازاریاب��ي را دریاف��ت مي دارند. حامیان 
مال��ي امیدوارند با س��رمایه گذاري در ورزش بتوانند 
آگاه��ي مصرف کنن��دگان را از مارکش��ان افزایش 
دهن��د و در نتیج��ه ارزش وی��ژه اي براي مارکش��ان 
ایجاد کنند. شناس��ایي اینکه به هر حال حمایت مالي 
سرمایه گذاري در ورزش پر خطر است اهمیت دارد. 
با توجه ب��ه اینکه نتیج��ة توافق بین طرفی��ن غیرقابل 
پیش بیني اس��ت، بنابرای��ن خطر س��رمایه گذاري در 
ورزش خیلي باالس��ت. ب��راي مثال، هی��چ تضمیني 
نیس��ت که یک حام��ي حتماً ف��روش باالیي خواهد 
داش��ت یا تصویر مارکش افزایش خواهد یافت و یا 
فه��م و درک مصرف کنندگان تغیی��ر خواهد یافت. 
خطر حمایت مالي وقتي به باالترین حد خود مي رسد 
که افراد و اش��خاص خاصی حمایت شوند. چون هر 
ورزش��کار انفرادي ممکن اس��ت گرفت��ار بیماري، 
آسیب دیدگي، بازي ضعیف، یا حتي شرایط شخصي 
)تفس��یر نامطلوب از فرد در رس��انه( ش��ود. بنابراین، 
ممکن اس��ت حامي مالي س��رمایة خود را از دس��ت 
بدهد. از طرف دیگر، رویاي ورزشکار این است که 

حامي مالي براي خود پیدا کند )39(. 
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اهمی��ت حامی��ان مال��ي در درآمدزای��ي بخش 
ورزش دنیا بعد از امتی��از پخش زندة تلویزیوني قرار 
دارد که ارزش مش��ارکتي آن ه��ا در المپیک ها مانند 
ش��رکت های مک دونالد، کداک، ویزا، آدیداس، و 
کوکاکوال بیش از 170 میلیون دالر بوده اس��ت. در 
استرالیا، بر اساس گزارش رایان، حامیان مالی ساالنه 
49/7 میلی��ون دالر به فوتبال جنوب اس��ترالیا کمک 
بالعوض مي کنند )12(. پیش بیني ها نشان داد حمایت 
مالي از ورزش در س��ال 2010 به 8/5 درصد افزایش 
می یابد )25، 35(. در آمریکاي شمالي در سال 2004 
می��الدي انتظار مي رف��ت حمایت مال��ي 8/7 درصد 
افزایش یابد و به 11/14 میلیارد دالر برسد )23، 35(. 
همچنین، پیش بینی ش��د مخارج حمایت مالي جهاني 

در سال 2005 به 45/2میلیارد دالر برسد )25(. 
موضوع حمایت مالي ورزش��ي به دلیل تأثیرات 
بسزایي که در توس��عة اقتصادي صنعت ورزش دارد 
هم��واره م��ورد توجه محقق��ان بوده اس��ت. اهداف 
حمایتي متنوعي وجود دارند که قدرت تصمیم گیري 
مدیران را نس��بتاً مش��کل مي سازند. مس��لماً اهداف 
حمایتي مشخص و قابل اندازه گیري بهترین راهنماي 
حامی��ان در تعیین رویدادها ی��ا فعالیت هایی اند که با 
انتخاب معیار مناس��ب، هم به توسعة ورزش و هم به 
سودآوري و کسب محبوبیت کمک می کنند )44(. 
در این راستا، حامیان مالي ورزشي معیارهاي مختلفي 
براي حمایت مالي از باش��گاه ها و تیم هاي ورزش��ي 
دارن��د. در این رابط��ه، گي کو )20( ش��رایط و نظام 

شکل	1.	چارچوب	بازاریابي	ورزشي	)39(

Archive of SIDArchive of SIDArchive of SID

www.SID.ir
بینی ش��د مخارج حما

www.SID.ir
بینی ش��د مخارج حما



115

سال	هجدهم-	شماره	4	)پياپي	52(	زمستان	1389

دکتر	ميرحسن	سيدعامری،	دکتر	مهرداد	محرم	زاده،	مهدی	بشيری،	حمداهلل	هادی

اقتصادي کش��ورها را عامل مهمی در جذب حامیان 
مالي ورزش��ی و وجود س��اختار رقابت��ي در اقتصاد 
کش��ورها را عامل محرک توس��عة حمای��ت مالي از 

ورزش مي داند )20(. 
از س��وي دیگر، یافته هاي پژوهش��ي هودا )21( 
و ف��ان )19( بیانگر آن اس��ت که اصل انتظار س��ود 
حاص��ل از س��رمایه گذاري مهم تری��ن عامل جذب 
س��رمایه گذاري حامیان مالي در ورزش اس��ت. وي 
چنین نتیجه گیري مي کند ک��ه حامیان مالي هنگامي 
متقاعد به س��رمایه گذاري در ورزش مي شوند که تا 
حدي اطمین��ان یابند در صورت قرار دادن س��رمایة 
خود در ورزشی خاص بیش از سایر گزینه هاي قابل 

انتخاب سود خواهند برد. 
اس��ترالیز )42( نقش نمای��ش تلویزیوني را در 
جذب حامیان مالي بسیار مهم مي داند و بیان مي کند 
هر چ��ه نمایش تلویزیوني و ماهواره اي مس��ابقات 
ورزشي در سطوح ملي و بین المللي وسیع تر باشد، 
می��زان جذب حامیان مالي بیش��تر خواهد بود. فائد 
)10( در تحقیق��ي به ارزیاب��ي راهبرد حمایت هاي 
ورزش��ي به عنوان ابزار ارتباط بازاریابي در صنعت 
الکترونی��ک ایران پرداخت و عنوان کرد مهم ترین 
اهداف ش��رکت هاي الکترونیکي در حمایت هاي 
ورزش��ي، ایج��اد تصوی��ر مثب��ت، آگاهي س��ازي 
عموم��ي، افزایش دید آرم تج��اري و نوع کاال در 
نزد مردم، و تبلیغات سراس��ري و رس��یدن به بازار 

هدف است. 
اس��پارکس و وس��ت گیت )40(، ایوارس��ون و 
همکارانش )25(، و منصورپ��ور )29( عنوان کردند 
ش��رکت هاي حامي مالي ورزش اهداف متفاوتي را 
دنب��ال مي کنند که افزایش آگاه��ي عمومي تأثیر بر 

وجهة شرکت، نفوذ در افراد جوان، و افزایش تصویر 
ش��رکت، ایج��اد رضایت مندي و به دس��ت آوردن 
پوش��ش رسانه اي را شناس��ایی می کنند که مهم ترین 

اهداف شرکت هایند. 
کرامپت��ون )16(، ش��انک )36(، وای��ل )47(، و 
احس��اني )3( در پژوهش خود به این نتیجه رس��یدند 
ک��ه افزایش فروش یکي از چندی��ن هدف بازاریابي 
براي پذیرش حمایت اس��ت و ش��رکت ها به س��مت 
رش��ته هاي ورزش��ي ای گرایش دارند که در انتخاب 
تصویر مناس��ب ش��رکت مفیدند. آگاهي از تصویر 

شرکت به دنبال حمایت ورزشي به دست مي آید. 
حمایت مالي مؤسسات و شرکت هاي خصوصي 
بحثي است که سال هاي متمادي مورد توجه بوده و به 
طور روزافزون به اهمیت آن افزوده مي ش��ود. بدیهي 
است چرخة س��رمایه، حامیان، و ورزش در صورتي 
که در تعامل مثب��ت و اصولي در کنار همدیگر قرار 
گیرند باعث رش��د و گس��ترش یکدیگر می شوند و 
تبع��ات آن موجب درگیر ش��دن بخش هاي مختلف 
جامع��ه و از همه مهم تر باعث رش��د ورزش کش��ور 
و عوامل تولید مي ش��ود که در نهایت به اشغال زایي 
مي انجامد. ش��رکت ها براي حمای��ت مالي از بخش 
ورزش و ی��ا ه��ر بخش دیگ��ري دالی��ل و اهداف 
خاص��ي را دنب��ال مي کنند که اگر مدیران ورزش��ي 
زمین��ه را ب��راي ای��ن کار مهیا کنن��د، بخش ورزش 
ب��ا حمایت مالي این ش��رکت ها، رش��د به خصوصي 
خواهد داشت. مسلماً اهداف حمایتي مشخص و قابل 
اندازه گیري بهترین راهنماي حامیان در تعیین رویداد 
یا فعالیت هاس��ت و آن ها با انتخاب معیار مناس��ب به 
توسعة حمایت ورزشي کمک می کنند. فعالیت هاي 
ورزشي به علت فقدان روش هاي بازاریابي، عملیات 
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غیرحرفه اي یا بیشتر به خاطر فقدان پوشش رسانه اي با 
رسانة الکترونیکي حامیان کمي را به خود اختصاص 

داده اند )44(. 
به هر حال، مروري بر تحقیقات نش��ان مي دهد 
برخي محقق��ان راهکارهاي توس��عة حمایت مالي 
ورزش��ي را در ش��رایط و نظام اقتصادي کش��ورها 
جس��تجو کرده  ان��د )5، 20، 21( و برخ��ي دیگ��ر 
عوامل��ي چون نمای��ش گس��تردة تلویزیوني )42(، 
مدیری��ت مؤث��ر بازاریاب��ي )17(، و اعتب��ار باالي 
آرم ی��ا نش��ان ورزش )26( را در توس��عة ج��ذب 
حمای��ت مالي مؤث��ر می دانند. مدیران و مس��ئوالن 
ورزش بای��د از اهداف و معیارهاي این ش��رکت ها 
و کارخانجات آگاه باش��ند تا با مهی��ا کردن زمینة 
مساعد، این ش��رکت ها و کارخانجات را در جهت 
جذب حامیان مالي ورزش کشور سوق دهند. حال 
درک این نکته که اهداف شرکت ها از حامي مالي 
شدن چیس��ت و چه عواملي در جذب حامیان مالي 
مؤثرن��د، مدیریت حمایت مالي در ورزش اس��تان 
آذربایجان ش��رقي چگونه اس��ت، و تصمیم گیري 
در این زمینه به چه ش��کلي اس��ت، محقق را بر آن 
داش��ته تا با بررس��ي عنصر حمایت مالي از عناصر 
آمیختة بازاریابي ورزش��ي، دالیل و اهداف حامیان 
را بیابد و راهکارهاي مناس��ب براي افزایش حامیان 
مالي ورزش��ي را مط��رح کند تا مس��ئوالن ورزش 
اس��تان و کش��ور را از نتای��ج این تحقی��ق بهره مند 
گرداند و آن ه��ا را با عوامل و راهکارهاي مؤثر در 
جذب حامیان مالي آشنا س��ازد. با استفاده از نتایج 
ای��ن پژوهش مدی��ران ورزش مي توانند هم راس��تا 
ب��ا اهداف ش��رکت ها و کارخانج��ات حامي مالي 
ورزش حرکت کنند و ش��رایطي را به وجود آورند 

تا آن ها بتوانند با س��هیم شدن در ورزش، به اهداف 
خود برس��ند که این نیز به نوب��ة خود باعث حضور 
بیش��تر و بهتر حامیان مالي در باش��گاه هاي ورزشي 
می شود و باش��گاه ها مي توانند از حداکثر توان این 

حامیان استفاده نمایند.

روش شناسی
با توجه به اهداف تحقیق حاضر، روش تحقیق 
از ن��وع تحقیقات توصیفي- پیمایش��ي اس��ت و به 
ص��ورت میداني و با اس��تفاده از پرسش��نامة محقق 
س��اخته انجام گرفت. پرسش��نامه هایي ک��ه در این 
زمینه وج��ود داش��ت )6، 10، 24، 35، 44( مطالعه 
ش��د و با استفاده از آن ها پرسشنامة محقق ساخته اي 
تهیه ش��د و روایي صوري آن را چند تن از اس��اتید 
متخصص مدیریت و مدیریت ورزشي تأیید کردند. 
براي آزم��ون پایایي )اعتبار( پرسش��نامه، مطالعه اي 
مقدمات��ي انج��ام گرف��ت و ضری��ب پایای��ي این 
پرسشنامه با استفاده از روش آماري آلفاي کرونباخ 
α=0/842 به دس��ت آمد که نش��ان از اعتبار باالي 
پرسشنامه دارد. جامعة آماري تحقیق حاضر تمامی 
مدی��ران کارخانج��ات و ش��رکت هاي خصوصي، 
مدیران باشگاه هاي ورزشي، و مسئوالن هیئت هاي 
ورزشي اس��تان آذربایجان شرقي اس��ت. منظور از 
مدی��ران کارخانجات و ش��رکت ها، مدیر عامل یا 
مدیر بازاریابي کارخانه و ش��رکت است. منظور از 
مدیران باشگاه ها، مدیر، و سرپرست باشگاه هاست 
و منظ��ور از مس��ئوالن هیئت هاي ورزش��ي، رئیس 
ی��ا دبی��ر هیئت ورزش��ي اس��ت. در نهای��ت، 100 
مدیرعامل کارخانجات و ش��رکت هاي خصوصي، 
75 مدیر باش��گاه، و 75 رئیس هیئت هاي ورزش��ي 
به روش تصادفي ساده نمونة آماري انتخاب شدند. 
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پرسش��نامه ها را در سطح اس��تان آذربایجان شرقي 
8 دانش��جوي کارشناسي ارش��د که قب��اًل در مورد 
پرسش��نامه کاماًل توجیه ش��ده بودند پخش کردند. 
پس از جمع آوري پرسش��نامه ها، برخي پرسشنامه ها 
ب��ه دلی��ل ناقص ب��ودن و برخ��ي نیز ب��ه دلیل عدم 
همکاري مدیران و مس��ئوالن کنار گذاش��ته شدند. 
در نهایت 158 پرسشنامة کامل شامل 70 مدیرعامل 
کارخان��ه و ش��رکت، و 88 مدیر باش��گاه و رئیس 
هیئت ورزش��ي نمونة تحقیق را تشکیل دادند. براي 
تجزی��ه و تحلیل اطالعات به دس��ت آمده از روش 
توصیفي )میانگین و انحراف اس��تاندارد و درصد و 
فراواني ها و ...( و استنباطي )آمار ناپارامتري یو من 
ویتني، براي مقایس��ة دیدگاه هاي مدیران منتخب( 
اس��تفاده ش��د. همچنین، تجزیه و تحلیل داده ها در 
س��طح معنا داري p 0/05 و با استفاده از نرم افزار 

SPSS 16 انجام گرفت.

یافته ها
با توجه به اطالعات به دس��ت آمده مش��خص 
ش��د رش��ته هاي فوتبال، فوتسال، کش��تي، والیبال، 
ش��طرنج،  والیب��ال،  دوچرخه س��واري،  تکوان��دو، 
کاراته، بس��کتبال، و ش��نا از محبوب ترین رشته هاي 
ورزشي استان اند و بیشترین حامیان مالي را در سطح 
اس��تان جذب کرده اند. دربارة نحوة حمایت مالي، 
مدیرعامالن شرکت هاي خصوصي صرف هزینه از 
طری��ق نصب تراکت هاي تبلیغاتي در محل مس��ابقه 
و پوشش رس��انه اي )37/1درصد(، تأمین هزینه هاي 
تیم ورزش��ي جهت ش��رکت در جام رمضان )34/3 
درصد(، تأمین هزینه هاي تیم ورزشي در لیگ استان 
)30 درصد(، تأمین هزینه هاي پوشاک ورزشي تیم 
با ثب��ت آرم و نام ش��رکت )21/4 درصد(، و تأمین 

هزینه ه��اي تیم در لیگ دس��تة ی��ک )7/1 درصد( 
را ب��راي حمای��ت مال��ي از ورزش عن��وان کردند. 
در حالي که مدیران باش��گاه ها به ترتیب خواس��تار 
م��وارد زیر بودند: تأمین هزینه هاي تیم ورزش��ي در 
لیگ استان )35/2 درصد(، تأمین هزینه هاي تیم در 
لیگ برتر )22/5 درصد(، تأمین هزینه هاي پوشاک 
ورزش��ي با ثبت آرم و نام ش��رکت )20/5 درصد(، 
تأمین هزینه هاي تیم ورزشي جهت شرکت در جام 
رمضان )20/5 درصد(، و پرداخت حقوق و دستمزد 
بازیکن��ان و تأمین هزینه هاي لیگ دس��ته یک )12 
درصد(. بر اس��اس آزمون ناپارامتري یو من ویتني، 
در مقایس��ة دیدگاه ه��اي مدیرعامالن ش��رکت ها، 
رؤساي هیئت ها، و مدیرعامالن باشگاه هاي ورزشي 
در مورد اهداف حمایت مالي ورزشي مشخص شد 
در متغیرهاي توسعة آگاهي عمومي )Z= -3/884 و 
p=0/0001(، ارتب��اط بهتر با دولت )Z= -5/099 و 
p=0/0001(، تسهیل فروش  و کشف نیروهاي تازه 
)Z= -2/137 و p=0/026(، به دس��ت آوردن سود 
بیش��تر )Z= -2/227 و p=0/033(، و بهره گیري از 
مزایاي معافیت هاي مالیاتي ناشي از تبلیغات ورزشي 
)Z= -4/063 و p=0/0001( بی��ن گروه ه��اي مورد 
مطالعه تف��اوت معناداري وج��ود دارد )جدول 1(. 
بر اس��اس اطالعات جدول 2 و با توج��ه به آزمون 
ی��و من ویتن��ي، دربارة مقایس��ة دیدگاه ه��اي مدیر 
عامالن شرکت ها، رؤس��اي هیئت ها و مدیر عامالن 
باش��گاه هاي ورزش��ي در مورد معی��ار انتخاب نوع 
ورزش، مش��خص گردی��د فق��ط در م��ورد مرتبط 
 Z= -2/235( بودن محصول ش��رکت با نوع ورزش
و p=0/026( بی��ن گروه هاي م��ورد مطالعه تفاوت 

معناداري وجود دارد. 
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جدول	1.	مقایسة	دیدگاه	هاي	مدیرعامالن	شرکت	ها،	رؤساي	هیئت	ها،	و	مدیرعامالن	باشگاه	هاي	ورزشي	دربارة	
اهداف	حمایت	مالي	از	ورزش	)آزمون	یو	من	ویتني(

معناداريzانحراف استانداردمیانگیندرصد+تعداد

توانایي افزایش فروش ها 
و نشانه هایي از محصوالت 

یا سرویس هاي شرکت 
)گسترش بازار فروش(

0/4150/678-70603/841/187مدیر عامل شرکت

رؤساي هیئت ها و 
مدیر عامل باشگاه

8880/63/951/047

تقویت تصویري از 
محصوالت یا خدمات 

شرکت

0/3970/691-7067/13/931/068مدیر عامل شرکت
رؤساي هیئت ها و 
مدیر عامل باشگاه

8869/33/871/033

افزایش آگاهي مردم از 
مارک شرکت

1/5550/120-70703/961/301مدیر عامل شرکت
رؤساي هیئت ها و 
مدیر عامل باشگاه

8869/33/841/042

تسهیل فروش  و کشف 
نیروهاي تازه 

0/033 *2/137-70383/141/011مدیر عامل شرکت
رؤساي هیئت ها و 
مدیر عامل باشگاه

8846/63/490/889

0/0001 *3/884-7072/84/270/900مدیر عامل شرکتافزایش آگاهي عمومي 
رؤساي هیئت ها و 
مدیر عامل باشگاه

8855/63/690/896

0/0001 *5/099-7021/42/401/290مدیر عامل شرکتارتباط بهتر با دولت 
رؤساي هیئت ها و 
مدیر عامل باشگاه

88503/481/040

ایجاد تصویري مناسب از 
شرکت در اذهان عمومي

1/4200/156-70704/230/951مدیر عامل شرکت
رؤساي هیئت ها و 
مدیر عامل باشگاه

8872/74/020/987

رقابت با سایر شرکت ها در 
کسب شهرت بیشتر

1/8530/064-7062/93/620/939مدیر عامل شرکت
رؤساي هیئت ها و 
مدیر عامل باشگاه

8865/93/941/004

کسب مزیت هاي رقابتي 
منحصر به فرد با سایر رقبا 

0/0370/971-7058/53/640/964مدیر عامل شرکت
رؤساي هیئت ها و 
مدیر عامل باشگاه

8853/43/660/954
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قوي کردن ارتباط با 
مشتریان قبلي 

1/6890/091-7048/63/261/125مدیر عامل شرکت
رؤساي هیئت ها و 
مدیر عامل باشگاه

8851/13/580/857

0/6470/518-7064/53/691/057مدیر عامل شرکتجلب مشتریان جدید 
رؤساي هیئت ها و 
مدیر عامل باشگاه

8868/23/890/963

ایجاد روابط قدرت مند با 
مشتري هاي عمومي 

1/4360/151-7058/63/341/089مدیر عامل شرکت
رؤساي هیئت ها و 
مدیر عامل باشگاه

8862/53/600/999

افزایش میزان فروش 
کوتاه مدت 

0/4530/651-7052/93/611/277مدیر عامل شرکت
رؤساي هیئت ها و 
مدیر عامل باشگاه

8862/53/551/096

افزایش میزان فروش 
طوالني مدت 

1/7280/084-70503/360/964مدیر عامل شرکت
رؤساي هیئت ها و 
مدیر عامل باشگاه

8860/13/581/049

سرگرم کردن مشتریان، 
مشتریان همیشگي یا 

اشخاص ویژه

0/3970/692-70403/140/982مدیر عامل شرکت

رؤساي هیئت ها و 
مدیر عامل باشگاه

8830/83/071/080

0/026 *2/227-7062/53/761/133مدیر عامل شرکتکسب سود بیشتر 
رؤساي هیئت ها و 
مدیر عامل باشگاه

8852/93/311/246

فروش خرده محصوالت در 
زمان برگزاري رویداد ورزشي

0/4090/683-7044/32/861/289مدیر عامل شرکت
رؤساي هیئت ها و 
مدیر عامل باشگاه

8839/52/991/174

حضور اشخاص ویژة جامعه 
در زمان برگزاري رویداد 

ورزشي

0/9100/363-7064/33/771/310مدیر عامل شرکت

رؤساي هیئت ها و 
مدیر عامل باشگاه

8860/23/701/068

حضور مشتریان در 
رویدادهاي ورزشي

0/6690/503-7051/43/361/633مدیر عامل شرکت

رؤساي هیئت ها و 
مدیر عامل باشگاه

8837/53/360/945
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بهره گیري از مزایاي 
معافیت هاي مالیاتي ناشي از 

تبلیغات ورزشي

0/0001 *4/063-7021/52/241/197مدیر عامل شرکت

رؤساي هیئت ها و 
مدیر عامل باشگاه

8839/73/311/269

فرصتي براي مالکیت 
ورزشي 

0/6040/546-7043/73/031/285مدیر عامل شرکت
رؤساي هیئت ها و 
مدیر عامل باشگاه

8838/63/231/193

سهیم شدن در موفقیت 
تیم و باشگاه ورزشي

0/2510/802-7061/43/571/538مدیر عامل شرکت

رؤساي هیئت ها و 
مدیر عامل باشگاه

8860/23/701/145

0/7780/436-70603/641/494مدیر عامل شرکتپوشش رسانه اي 
رؤساي هیئت ها و 
مدیر عامل باشگاه

88583/591/279

روش مقرون به صرفه در 
تبلیغات 

0/005 *2/804-7057/23/640/781مدیر عامل شرکت
رؤساي هیئت ها و 
مدیرعامل باشگاه

8873/83/950/930

جدول	2.	مقایسة	دیدگاه	هاي	مدیرعامالن	شرکت	ها،	رؤساي	هیئت	ها،	و	مدیرعامالن	باشگاه	هاي	ورزشي	دربارة	
معیارهاي	انتخاب	نوع	ورزش	)آزمون	یو	من	ویتني(

معناداريzانحراف استانداردمیانگیندرصد+تعداد

مرتبط بودن محصول 
شرکت با نوع ورزش

7024/32/691/399مدیر عامل شرکت
-2/235* 0/026 رؤساي هیئت ها و 

مدیر عامل باشگاه
8840/9

3/640/930

کمیت عالقه مندان ورزش 
مورد نظر

7074/34/211/203مدیر عامل شرکت
-1/3220/186 رؤساي هیئت ها و 

مدیر عامل باشگاه
8869/4

4/101/089

امکان تبلیغات بیشتر 

7071/44/191/158مدیر عامل شرکت
-0/2410/810 رؤساي هیئت ها و 

مدیر عامل باشگاه
8885/2

4/360/878
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حمایت رسانه هاي صوتي و 
تصویري

7061/43/861/354مدیر عامل شرکت
-0/2960/767 رؤساي هیئت ها و 

مدیر عامل باشگاه
8870/4

4/011/153

حمایت جراید و روزنامه ها 

7062/83/891/280مدیر عامل شرکت
-0/3710/711 رؤساي هیئت ها و 

مدیر عامل باشگاه
8861/4

3/841/234

محبوبیت ورزشکاران یا 
تیم هاي رشتة ورزشي 

مورد نظر

7092/84/510/717مدیر عامل شرکت
-0/2190/827 رؤساي هیئت ها و 

مدیر عامل باشگاه
8883

4/450/859

عالقة شخصي به ورزش

70703/771/194مدیر عامل شرکت
-0/7330/463 رؤساي هیئت ها و 

مدیر عامل باشگاه
8859/1

3/651/194

p 0/05 نشانة معنا داري در سطح *

بحث
ه��دف از انج��ام مطالعة حاضر عبارت اس��ت 
از بررس��ي عنص��ر حمایت مال��ي از عناصر آمیختة 
بازاریاب��ي. بدی��ن منظ��ور دیدگاه ه��اي مدی��ران 
شرکت هاي خصوصي، مدیران باشگاه ها و رؤساي 
هیئت هاي ورزش��ي درب��ارة اه��داف حامیان مالي 
ورزش��ي مقایسه ش��دند. نتایج به دست آمده نشان 
داد حمای��ت مالي از ورزش به اه��داف محصولي 
ش��رکت هاي خصوصي کمک ش��ایاني می نماید. 
بدی��ن لحاظ بین دو گ��روه تفاوت معن��اداري بین 
اهداف مربوط به محصول )گس��ترش بازار فروش، 
تقویت تصویري از محصوالت یا خدمات شرکت، 
افزای��ش آگاهي م��ردم از مارک ش��رکت( وجود 
p(. مدیران هر دو گروه اظهار داشتند  ندارد )0/05
گسترش بازار فروش، تقویت تصویري از محصوالت 
یا خدمات ش��رکت، آگاهي مردم از مارک شرکت 

با حمایت مالي از ورزش افزایش مي یابد. 

در این راستا، یافته هاي تحقیق حاضر با یافته هاي 
و  )24(، ویلکوک��س  و آس��یماکوپولوس  ایروی��ن 
همکارانش )46(، اس��پارکس و وس��ت گیت )40(، 
النت��و و هلن )38(، ایوارس��ون )25(، روي و گراف 
)34(، کرامپت��ون )16(، کش��وک )26(، کارنوول و 
همکاران��ش )15(، ش��انک )36(، منصورپور )29(، 
اسمیت )39(، ایزدي )6(، فائد )10(، و اسماعیل زاده 
)4( ک��ه در تحقیقات خود عن��وان کرده اند حمایت 
مالي شرکت ها از ورزش باعث افزایش بازار فروش، 
تقویت تصویر ش��رکت، و افزایش آگاهي از مارک 
شرکت مي شود همخواني دارد. اما دربارة عامل کشف 
بخ��ش جدید ب��ازار بین دو گروه تف��اوت معناداري 
ش��رکت هاي  مدی��ران   .)p=0/033( دارد  وج��ود 
خصوصي بیان مي کنند با حمایت از ورزش نمي توان 
بخش جدیدی از بازار را کش��ف کرد، در حالي که 
مدیران باشگاه هاي ورزش��ي و رؤساي هیئت ها بیان 
کردند که شرکت هاي خصوصي مي توانند به بخش 
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جدیدي از بازار دست یابند. یافته هاي تحقیق حاضر 
با نتایج ش��انک )36( و کرامپت��ون )16( که افزایش 
بازار قبلي را از اهداف مهم ش��رکت هاي حامي مالي 

ورزشي عنوان کردند همخواني دارد. 
همچنی��ن، ب��ا یافته هاي جماع��ت و همکارانش 
)8( نیز همسوس��ت که در تحقیق خ��ود بیان کردند 
بی��ن دیدگاه ه��اي رؤس��اي فدراس��یون ها و مدیران 
شرکت ها در این رابطه اختالف نظر معناداري وجود 
دارد و رؤساي فدراسیون ها جستجوي بازار جدید را 
باالترین هدف عن��وان کرده اند، در حالي که مدیران 
باشگاه در پي گسترش بازار قبلي خود هستند. دربارة 
اه��داف ف��روش نی��ز در عامل هاي توس��عة آگاهي 
عمومي و به دس��ت آوردن سود بیشتر بین مدیران دو 
 ،)p=0/026 و p=0/0001( گروه تفاوت وجود دارد
به طوري که عامل توسعة آگاهي عمومي و به دست 
آوردن سود بیشتر، از دیدگاه مدیرعامالن شرکت ها 
نس��بت به دیدگاه مدیرعامالن باش��گاه هاي ورزشي 
میانگین باالتري را کس��ب ک��رد. در این باره، ایزدي 
)6(، کیالدین��ي و همکاران��ش )14(، پ��اپ و ووگز 
)38(، اس��پارکس و وست گیت )40(، سالتري و پیتز 
)37(، ایوارس��ون )25(، کیمبرلي )4(، اسمیت )39(، 
وای��ل و همکاران��ش )47(، جماع��ت و همکارانش 
)8(، و فائد )10( نیز در تحقیق خود توس��عة آگاهي 
عمومي از محصوالت یا خدمات شرکت را از عوامل 
حمایت مالي شرکت هاي خصوصي از ورزش عنوان 
کردند تا ش��رکت بتواند آگاهي مصرف کنندگان را 
افزایش دهد و ذهنیت آن ها را نسبت به شرکت بهبود 

بخشد. 
تحقیقات سالتري و پیتز )37( و وایل و همکارانش 
)47( نش��ان داد حامیان بر رفتار مصرف کنندگان که 

متضمن به خاطر س��پردن آن ها، گرایش��ات نسبت به 
ش��رکت هاي تج��اري، و باال بردن آگاه��ي مردم از 
ش��رکت است تأثیر مي گذارند. عالوه بر این، امروزه 
شرکت ها حمایت مالی را یکي از ابزارهاي ارتباطي 
می دانن��د و تمای��ل دارن��د از این طری��ق آگاهي از 

خدمات شرکت را افزایش دهند )37(. 
همچنین، هودا )21( اصل انتظار س��ود حاصل از 
سرمایه گذاري را مهم ترین عامل جذب سرمایه گذاري 
حامیان مالي در ورزش بیان مي کند. حامیان مالي در 
صورتي در بخش ورزش سرمایه گذاري مي کنند که 
اطمینان حاصل کنند سودي بیشتر از سایر گزینه هاي 
انتخابي به دس��ت خواهن��د آورد )21(. اما یافته هاي 
تحقیق حاضر با نتایج تحقیق احس��اني و همکارانش 
)3( همخواني ندارد. احس��اني با بررسي حامیان مالي 
ورزش بانوان عنوان مي کند مدیران شرکت ها اعالم 
کرده اند حمایت مالي از ورزش بانوان باعث افزایش 
اندک آگاهي مردم از ش��رکت مي ش��ود. اما دربارة 
دیگر اهداف ف��روش )به دس��ت آوردن مزیت هاي 
رقابتي منحصر به فرد با س��ایر رقب��ا، ایجاد تصویري 
مناسب از ش��رکت در اذهان عمومي، کسب شهرت 
بیش��تر، قوي کردن ارتباط با مشتریان قبلي، به دست 
آوردن مش��تریان جدید، ایجاد رواب��ط قدرت مند با 
مش��تریان عمومي، افزایش میزان فروش کوتاه مدت، 
افزایش میزان فروش طوالني مدت، و سرگرم کردن 
 .)p مش��تریان( تفاوت معناداري وجود ندارد )0/05
بنابراین، طبق نظرات مدیران دو گروه مي توان عنوان 
کرد ک��ه حمایت از ورزش باعث به دس��ت آوردن 
مزیت هاي رقابتي منحصر به فرد با س��ایر رقبا، ایجاد 
تصویري مناسب از شرکت در اذهان عمومي، کسب 
شهرت بیشتر، قوي کردن ارتباط با مشتریان قبلي، به 
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دست آوردن مشتریان جدید، ایجاد روابط قدرت مند 
با مشتریان عمومي، افزایش میزان فروش کوتاه مدت، 
افزایش میزان فروش طوالني مدت، و سرگرم کردن 

مشتریان می شود. 
بنابراین، یافته هاي تحقیق حاضر با یافته هاي اسپید 
)41(، روس��ون )33(، اسپارکس و وست گیت )40(، 
فان )19(، آبراهامس��ون )5(، گیکو )20(، کرامپتون 
)16(، شانک )36(، س��گوین )35(، کیمبرلي )38(، 
اسمیت )39(، ایزدي )6(، فائد )10(، و اسماعیل زاده 
)4( ک��ه عنوان کرده ان��د حمای��ت از ورزش باعث 
کسب ش��هرت، ایجاد تصویر مثبت، افزایش فروش 
محصوالت، و رقابت با س��ایر ش��رکت ها مي ش��ود، 
همچنی��ن ش��رکت ها ب��ه دلی��ل افزای��ش ف��روش با 
رویدادهاي اجتماعي پیوند برقرار مي کنند همسوست. 
همچنین، آش��نایي با عالمت تجاري یک حامي مالي 
ک��ه از قرارگی��ري در مع��رض عم��وم و آگاهي از 
حمایت مالي نش��أت مي گیرد موجب افزایش فروش 
مي ش��ود )38(. اما، با نتایج احساني و همکارانش )3( 
که عنوان کردند از دیدگاه مدیران ش��رکت ها، تأثیر 
ورزش حرف��ه اي بانوان براي ش��رکت ها در افزایش 
ف��روش کاال و خدمات آن ها کم و خیلي کم اس��ت 
و ورزش حرف��ه اي بانوان خیلي ک��م به افزایش بازار 
ف��روش مي انجام��د همخواني ندارد. ای��ن اختالف، 
احتماالً حاکي از جنس��یت ورزش��کاران اس��ت و به 
بعض��ي از محرومیت هاي ورزش بانوان به علت عدم 
پوش��ش رس��انه اي بازي ه��ا، قرارداده��اي تبلیغاتي، 
آگهي ه��اي ورزش��ي، و عدم حضور تماش��اگران و 

هواداران در بازي هاست. 
درب��ارة اه��داف عمومي و گروهي گس��ترده و 
پوشش رسانه اي نیز بین دو گروه دربارة عوامل  ارتباط 

بهتر با دولت، بهره گیري از مزایاي معافیت هاي مالیاتي 
ناشي از تبلیغات ورزشي و روش مقرون به صرفه در 
تبلیغ��ات تفاوت معن��اداري وج��ود دارد )به ترتیب 
p=0/0001؛ p=0/0001؛ p=0/005(، ب��ه طوري که 
این عوامل از دیدگاه مدیران شرکت هاي خصوصي 
نسبت به دیدگاه مدیرعامالن باشگاه ورزشي میانگین 
پایین تري دارد. مدیرعامالن ش��رکت هاي خصوصي 
عن��وان کرده ان��د ب��ا حمای��ت از ورزش نمي توانند 
ب��ه ارتب��اط بهتر ب��ا دول��ت و بهره من��دی از مزایاي 
معافیت ه��اي مالیاتي دس��ت یابن��د. همچنین، روش 
مقرون به صرفه اي براي تبلیغات محصوالت شرکت 
نیست. اما، در دیگر عوامل اهداف عمومي و گروهي 
گس��ترده و پوشش رس��انه اي )حضور مش��تریان در 
رویدادهاي ورزشي، فرصتي براي مالکیت ورزشي، 
سهیم شدن در موفقیت تیم و باشگاه ورزشي، پوشش 
p( و  رسانه اي( تفاوت معنا داري وجود ندارد )0/05
مدیران با میانگین باالیي این عوامل را تأیید می کنند 
و از اهداف ش��رکت هاي خصوصي ب��راي حمایت 

مالي از ورزش عنوان کرده اند. 
در این راستا، برت و اسلیک )13(، آبراهامسون 
)5(، ایوارس��ون )25(، سگوین )35(، استرالیز )42(، 
اله��ي )5(، و فائ��د )10( نقش پوش��ش رس��انه اي و 
تبلیغ��ات سراس��ري را در جذب حامیان مالي بس��یار 
مه��م مي داند و بیان مي کند هر چه نمایش تلویزیوني 
و ماهواره اي مس��ابقات ورزش��ي در س��طوح ملي و 
بین المللي وس��یع تر باش��د، میزان جذب حامیان مالي 
بیشتر خواهد بود. در نهایت، مشاهده مي شود حمایت 
از ورزش باع��ث گس��ترش بازار ف��روش و موجب 
تقویت تصویر محصوالت شرکت و افزایش آگاهي 
مردم از مارک، افزای��ش آگاهي عمومي، و افزایش 

دکتر	ميرحسن	سيدعامری،	دکتر	مهرداد	محرم	زاده،	مهدی	بشيری،	حمداهلل	هادی
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می��زان ف��روش کوت��اه و طوالني م��دت محصوالت 
شرکت مي شود و ش��رکت هاي خصوصي مي توانند 
در رس��یدن ب��ه این اه��داف از ورزش حمایت کنند 
و در ورزش خاصي س��رمایه گذاري نمایند. مدیران 
ورزش��ی نیز باید همکاري هاي الزم را انجام دهند و 
ش��رایط و زمینه را براي رسیدن شرکت ها به اهداف 
خود آماده نمایند. همچنین، ش��رایطي مهیا گردد که 
بین دولت و ش��رکت هاي خصوص��ي حامي ارتباط 
مناس��ب و بهت��ري برقرار گ��ردد و ش��رایط و موارد 
خاصي براي ش��رکت هاي حامي در نظر گرفته شود. 
همچنین، ش��رایط خاص و مزایاي مناس��بي را براي 
ش��رکت هاي حامي ورزش��ي از لح��اظ معافیت هاي 
مالیات��ي مهی��ا کنن��د. بنابرای��ن، بهتر اس��ت در این 
خصوص مس��ئوالن آیین نامه هاي خاصي را طراحي 

کنند و به کار گیرند. 
مس��ئلة مهم دیگ��ري که وجود دارد این اس��ت 
ک��ه بای��د در انتخاب فعالیت خاص ورزش��ي ای که 
حامی در آن مش��ارکت دارد دق��ت الزم را به عمل 
آورد. شرکت ممکن اس��ت یک ورزش، یک تیم، 
ورزش��کار و یا یک روی��داد را حمای��ت کند. این 
انتخاب بر پایة تناس��ب بین ش��رکت یا محصوالتش 
و رویداد ورزشي اس��ت. براي حامی شدن ورزشي 
انتخ��اب نوع فعالیت حیاتي اس��ت، زیرا مدیر موفق 
تمایل دارد افکار عمومی دربارة ش��رکت گسترش 
و بهبود یابد )15(. در این راس��تا، در تحقیق حاضر، 
تقریب��اً مهم ترین معیارهاي ش��رکت های خصوصی 
در انتخ��اب نوع ورزش بر اس��اس نظ��رات مدیران 
گروه ه��اي م��ورد مطالعه ب��ه ترتیب عب��ارت بودند 
از: عوامل محبوبیت ورزش��کاران یا تیم هاي رش��تة 
ورزش��ي مورد نظ��ر، امکان تبلیغات بیش��تر، کمیت 

بررسي	عنصر	حمایت	مالي	از	عناصر	آميختة	بازاریابي	ورزشي

عالقه من��دان ورزش مورد نظر، پوش��ش رس��انه اي، 
حمای��ت جرای��د و روزنامه ها، و عالقة ش��خص به 
ورزش م��ورد نظر. در این راس��تا، بی��ن دیدگاه هاي 
مدیران در عامل مرتبط بودن محصول شرکت با نوع 
 .)p=0/026( ورزش تفاوت معناداري وج��ود دارد
این عامل، میانگین پایین تري از دیدگاه مدیرعامالن 
ش��رکت هاي خصوص��ي نس��بت ب��ه مدیرعام��الن 
باش��گاه هاي ورزشي را کس��ب کرده است. مدیران 
باشگاه ها اعتقاد دارند محصول شرکت هیچ ارتباطي 
با ن��وع ورزش در انتخاب حامي مالي ش��دن ندارد. 
اما در رابطه با دیگ��ر معیارهاي انتخاب نوع ورزش 
براي حمایت مالي )کمیت عالقه مندان ورزش مورد 
نظر، امکان تبلیغات بیشتر، پوشش رسانه اي، حمایت 
جراید و روزنامه ها، محبوبیت ورزشکاران، یا تیم هاي 
رشتة ورزش��ي مورد نظر، و عالقة شخص به ورزش 
مورد نظر( هیچ تفاوت معناداري بین گروه هاي مورد 

 .)p مطالعه وجود ندارد )0/05
یافته هاي ای��ن تحقیق با یافته هاي آبراهامس��ون 
)4(، کرامپتون )16(، س��گوین )35(، و شانک )36( 
که ام��کان تبلیغ��ات بیش��تر و اثر طوالن��ي مدت بر 
مش��تریان را از معیارهاي انتخ��اب نوع ورزش عنوان 
کرده اند همخواني دارد. همچنین، با نتایج فائد )10( 
و اس��پید و تامپسون )41( که محبوبیت رشتة ورزشي 
بین م��ردم و عالقة ش��خصي را از معیارهاي انتخاب 
ورزش در حمای��ت ش��رکت هاي خصوص��ي عنوان 
کردن��د همخواني دارد. همچنی��ن کوکاباس و الدن 
)27( اظهار داشت که بیش��تر شرکت هاي تولیدي و 
خدماتي ب��ه دلیل محبوبیت عموم��ي ورزش در بین 
اکثر مردم تمایل زی��ادي به معرفي محصوالت خود 
با اس��تفاده از صحنه هاي جذاب ورزش��ي و قهرمانان 
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ورزشي دارند. 
س��گوین و همکارانش )35( نیز عن��وان کردند 
استفاده از ورزش��کاران مشهور در تیم هاي ورزشي، 
همچنی��ن پوش��ش رس��انه اي گس��ترده، از دالی��ل 
سرمایه گذاري شرکت هاي خصوصي است. بنابراین، 
ب��ا توجه ب��ه یافته ه��اي تحقیق، کمی��ت عالقه مندان 
ورزش م��ورد نظر، امکان تبلیغات بیش��تر، پوش��ش 
رس��انه اي، حمای��ت جراید و روزنامه ه��ا، محبوبیت 
ورزش��کاران یا تیم هاي رشتة ورزش��ي مورد نظر، و 
عالقة ش��خص به ورزش مورد نظر معیارهاي انتخاب 
نوع ورزش براي حمایت مالي ش��رکت هایند. بدین 
لحاظ به دلیل اینکه شرکت ها براي حمایت از ورزش 
خواستار پوشش رسانه اي گس��ترده از بازي هاي تیم 
یا باش��گاهي اند که از آن حمای��ت مي کنند، بنابراین 
مس��ئوالن باید شرایطي را مهیا کنند که در استان ها و 
سراسر کشور بازي هاي تمام تیم ها به صورت عالي تر 
پوشش داده شود. همچنین، سعي شود براي برآوردن 
خواسته هاي شرکت هاي خصوصي و رسیدن آن ها به 
اهداف مورد نظرش��ان، مسئوالن چاره و راه حل هایي 
جهت افزایش عالقه مندان ورزش��ي، امکان تبلیغات 
بیشتر و بهتر بیندیش��ند. همچنین، جراید و روزنامه ها 
را در تعامل با ش��رکت هاي خصوص��ي قرار دهند و 
امکانات مناسبي را در این مورد مهیا کنند. همچنین، 
س��عي کنند در تیم هاي ورزش��ي خود از بازیکنان و 
مربیان و افراد محبوب استفاده کنند تا بدین طریق نیز 
س��رمایه گذاري حامیان افزایش یابد. در نهایت، باید 
به بررس��ي جزئیات بیش��تر نقش دولت، خبرنگاران، 
و رس��انه در س��رمایه گذاري هاي ورزشي بپردازند و 

راهکارهاي الزم را ارائه کنند. 
مصرف کنن��دگان، عموم��اً تبلیغ��ات را فعالیتي 
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خودخواهانه تصور می کنن��د و معتقدند تبلیغ مارک 
یا ش��رکت به افزایش عالقة مش��تریان نمي انجامد، به 
طوري که مصرف کنندگان تصور مي کنند ش��رکت 
با این کار اف��راد را مجبور به خرید محصول مي کند 
و این منجر به ش��کاک ش��دن مصرف کنن��دگان به 
تبلیغات می ش��ود و به طور عمد، ب��ا نادیده گرفتن یا 
دوست نداشتن محصوالت تبلیغي، از خرید محصول 
خودداري می کنند. از طرف دیگر، مصرف کنندگان 
فک��ر مي کنند حمای��ت مالي ش��رکت ها از ورزش، 
مزیت هایي وراي آنچه براي حامي دارد را داراست. 
ب��ه هر ح��ال، مصرف کنندگان فک��ر مي کنند حامي 
مالي، آن ها را به چیزي ترغیب مي کند که این روش 
مالیم تر و بهتر از تبلیغات اس��ت و آن ها کمتر حالت 
تدافعي در برابر این پاس��خ نش��ان مي دهند. بنابراین، 
مصرف کنندگان ممکن اس��ت برای ارتباطات حامی 
ورزش��ی با حس��ن نیت عمومی واکنش نشان دهند. 
حسن نیت اصل مهمي اس��ت براي درک اینکه چرا 
حمایت هاي ورزشي مؤثرند. حس نیت بیشتر در مورد 
حمایت از پدیده هاي اجتماعي از قبیل س��ازمان هاي 
ورزش��ي وابس��ته به جامعه، رقابت ها، و رویدادهاي 
ورزش��ي ایجاد مي ش��ود. این امر موجب مي شود تا 
بعضي ش��رکت ها، حمایت مالي ورزش��ي را وظیفة 
اجتماعي شرکت در نظر بگیرند. به طور معمول، حسن 
نیت وقتي بیشتر مي شود که مصرف کننده شخصاً در 
فعالیت هاي ورزشي که حمایت مي شود، درگیر شود 
و ش��رکت داشته باشد. در واقع، مصرف کننده اي که 
بیش��تر در امر ورزش درگیر مي شود، باالترین حسن 
نیت را کس��ب مي نمای��د. موقعي که حام��ي مالي با 
ورزش درگیر مي ش��ود، در حسن نیت مربوط به آن 
دخیل اس��ت. به نظر مي رسد حامیاني که بعداً درگیر 
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حمایت مالي مي شوند در مقایسه با حامیاني که رابطة 
قوي با ورزش در اوایل اوج یا در طول سقوط دارند، 
احتم��االً فرصت طلب اند. در نهای��ت، بعضي حامیان 
اگر از توافق خود دست بکشند، احتماالً به این دلیل 
اس��ت که مصرف کنندگان فکر می کنند حامي فقط 
به خاطر اس��تفاده از فرصت ها، به حمایت از ورزش 
پرداخته اس��ت، و با خطر از دست دادن شهرت خود 

روبه رو می شوند )39(. 
در نهایت اینکه شرکت هاي خصوصي با حمایت 
و سرمایه گذاري در بخش ورزش مي توانند با ایجاد 
رابطة خ��وب و قوي بین خود و مصرف کنندگان، و 
بینندگان و مشتاقان و طرفداران ورزش به اهدافي که 
در نظر دارند برسند. طرفداران نکتة مهم در حمایت 
مالي محسوب مي شوند. براي مثال مصرف کنندگان 
ورزش��ي ک��ه بیش��تر ب��ا ورزش درگیرند، بیش��تر با 
مارک و محصول حامیان آش��نا و آگاه اند. بنابراین، 
مدیران ورزش باید ش��رایط و موقعیت هاي مناس��بی 
را در بخ��ش ورزش ایجاد نمایند، ب��ه طوري که با 
هماهنگي و بهره گیري از پوش��ش رسانه اي یا حتي 
با بهره گیري از امکانات مدرن و پیشرفته، براي تبلیغ 
آرم، مارک، و محصوالت حامیان، قبل، حین، و بعد 
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از رویدادهاي ورزش��ي در مکان هایي که مسابقات 
برگ��زار مي گردند، به جذب بیش��تر تماش��اچیان و 
طرف��داران کم��ک کنند تا حامیان مالي ورزش��ي با 
آسودگي خیال در ورزش سرمایه گذاري کنند. بهتر 
است مدیران و مسئوالن باش��گاه هاي ورزشي افراد 
متخصص و بازاریاب ورزشي استخدام کنند و اقدام 
ب��ه طراحي طرح ها و دس��تورالعمل هاي پیش��نهادي 
حمای��ت مالي نمایند. طرح هاي پیش��نهادي حمایت 
مالي را باید به گونه اي طراحي نمایند که شامل نقش 
ب��ازار هدف و منابع حامي مال��ي و متضمن انتظاري 
باش��د که حامي مالي از س��رمایه گذاري در ورزش 
دارد. طرح پیش��نهادي حمایت مالي باید حوزه هاي 
زیادي را پوش��ش دهد، اعم از توصیف تماشاچیان، 
اه��داف برنامه ه��اي حمای��ت مالي، تع��داد و دورة 
همکاري، مزیت ه��اي حمایت و درآمدهاي حاصل 
از آن، سرمایة مورد نیاز، راهبرد جلوگیري از رکود، 
راهبرد بازاریاب��ي، و .... بنابراین، باید با اس��تفاده از 
نظرات شرکت هاي  پیش��نهادي ای،  چنین طرح هاي 
خصوصي را نس��بت ب��ه س��رمایه گذاري در ورزش 
جلب کرد و راهکارهایي را مطرح نمود تا بتوانند از 

حمایت مالي آن ها بهره مند گردند. 
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