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 )رینگی هاي بررشته باتاکید( رزمی ورزشهاي درفدراسیون مالی حامیان جذب موانع بررسی
 ، دانشجوي کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد علوم تحقیقات آیت اهللا آملیتورج عنصري .1

 راندکترمرتضی دوستی، استادیار دانشگاه مازند. 3دکترسید عماد حسینی، استادیار دانشگاه شهید بهشتی  .2

 مقدمه
 یاسیس یسالح یحت ریفراگ اریبس ياقتصاد عامل و صنعت کی به لیتبد و شده خارج صرف ورزش حالت از که سالهاست ورزش

در بازارهاي امروزي شرکت ها به دنبال روش هاي جدید براي فعالیت هاي بازاریابی خود هستند و  ).1390 ،یشجاع( است شده
یکی از راه هاي تأمین بودجه ي کافی جهت انجام فعالیت هاي ورزشی به  .قبا متمایز سازندحوي خود را از رسعی می کنند به ن

 حمایت). 2008اسمیت، (ویژه فعالیت هاي قهرمانی، جذب سرمایه گذاري شرکتها و کارخانجات خصوصی در صنعت ورزش است
. سازد دائمی را مشتریان با روابط و برد باال را اه آگاهی دهد، تغییر را ها گرایش دهد، افزایش را فروش تواند می ورزشی مالی

که یک شرکت با استفاده از آن براي حمایت از یک رویداد فرهنگی،  است روشی حمایت مالی ورزشی). 1388 همکاران، و یاحسان(
 .)2009 استوتالر،(گزیند می هاي آمیخته بازاریابی آن شرکت برو به منظور دستیابی به مؤلفه یورزش ایاجتماعی 

 روش شناسی
 در این پژوهش عوامل. پژوهش حاضر با هدف بررسی موانع جذب حامبان مالی در فدراسیون ورزش هاي رزمی صورت گرفته است

تسهیالتی دولت و در نهایت عوامل رسانه اي و  اقتصادي، عوامل اجتماعی و فرهنگی، عوامل مدیریتی و سازمانی، عوامل قانونی و 
براي سنجش از پرسشنامه  محقق ساخته عوامل مرتبط عدم حمایت مالی  .حمایت مالی حامیان پرداخته شد تماشاگران و عدم

که حدود ) رینگی(سبک سبک رزمی  88رشته  هاي رزمی که شامل  متشکل از ي این مطالعهجامعه آمار. حامیان استفاده گردید
باشدکه به صورت  نفر می 162نفر جامعه اي با  280ري از بین حدود نفر بودند، بر اساس جدول مورگان براي تعیین نمونه آما 280

براي سنجش آزمون به منظور تحلیل استنباطی داده ها نیز از روش هاي آماري همچون آزمون . تصادفی ساده انتخاب شدند
 .استفاده شد spssزار با نرم اف  (ANOVA)تک نمونه، تحلیل واریانس چند متغیره   t، آزمون  (K-S)کلموگروف اسمیرونوف 

 نتایج تحقیق
 .مالی از ورزش هاي رزمی می باشد امیانانع حوم سازمانی -از دیدگاه مدیران عوامل مدیریتی .1

 .باشد یم یرزم ياز ورزش ها یمال انیموانع حام یطیمح-یعوامل ارتباط رانیمد دگاهیاز د .2

 .باشد یم یرزم يز ورزش هاا یمال انیموانع حام یاجتماع-يعوامل اقتصاد رانیمد دگاهیاز د .3
 .باشد یم یرزم ياز ورزش ها یمال انیموانع حام یالتتسهی–یعوامل قانون رانیمد دگاهیاز د .4

 .باشد یم یرزم ياز ورزش ها یمال انتماشاگران مانع حامی–عوامل رسانه  رانیمد دگاهیاز د .5

 تک نمونه  tنتایج آزمون ) 1(جدول

 میانگین tمقدار  هاي پژوهش فرضیه 

مقدار 
 معناداري

 %95فاصله اطمینان 

 حد باال حد پائین

 3.314 3.137 0.001 3.226 71.644 عوامل مدیریتی و سازمانی
 3.407 3.224 0.001 3.316 71.766 عوامل ارتباطی محیطی

 3.407 3.333 0.001 3.427 71.998 عوامل اقتصادي اجتماعی
 3.731 3.516 0.001 3.623 66.417 عوامل قانونی تسهیالتی

 3.291 3.123 0.001 3.211 72.199 تماشاگران–رسانه عوامل 
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 بحث و نتیجه گیري
) 2011(وست برگ و همکارانو ) 1389(بناربا یافته هاي تحقیقات  یمال انیموانع حامی با و سازمان یتیریعوامل مدیافته ارتباط 

و ) 1388(با یافته هاي تحقیقات الهی و همکاران یمال انیوانع حاممبا  یطیمح -یعوامل ارتباطیافته ارتباط . مطابقت داشت
وست یافته هاي تحقیق با  یمال انیموانع حامبا  یطیمح -یعوامل ارتباطیافته ارتباط . مطابقت داشت) 2006(کالوسن و المبریچ 

الهی و  یافته هاي تحقیقبا  یمال انیامموانع حبا  یالتتسهی –یعوامل قانونیافته ارتباط . مطابقت داشت )2011(برگ و همکاران 
سید عامري و با یافته هاي تحقیق  انیموانع حامتماشاگران با  –عوامل رسانه یافته ارتباط . مطابقت داشت )1388(همکارن 
ی ها درایران به جایگاه خاصبه علت اینکه هنوز حمایت مالی از ورزش هاي رزمی توسط شرکت. داشتمطابقت  )1389(همکاران 

اند و با توجه به عدم حمایت دولت، حق کپی رایت و فرهنگ ها از مزایاي مالی آن استفاده باالیی نبردهدست نیافته و شرکت
از این رو با توجه به نتایج حاصله از . ها منطقی به نظر می رسدتبلیغات درکشور؛ گستردگی موانع حمایت از ورزش توسط شرکت

بایستی با رفع موانع و فراهم ها در جهت حمایت از ورزش میي جذب و استفاده هرچه بهتر از شرکترسد برااین تحقیق به نظر می
اي مناسب اعم ها، فراهم کردن پوشش رسانههاي دولت و مسئولین ، کاهش مالیاتهاي مناسبی همچون حمایتکردن زمینه

  .هت توسعه ورزش هاي رزمی اقدام نمودها درجازتصویري، مطبوعاتی و چاپی و معرفی محصوالت و خدمات شرکت
 حمایت ورزشی، رشته هاي رینگی، ارتباط، محیط، اقتصاد، فدراسیون ورزشی: کلید واژه

 منابع
 .79صنعتی به نام ورزش، هفته نامه بین المللی بازرگانی، شماره ). 1390(شجاعی، سید علیرضا  .1
 .زشی، رساله دکتري مدیریت و برنامه ریزي ورزشی، دانشگاه گیالن، طراحی الگوي تصمیم گیري حمایت ور)1388(بنار، نوشین  .2

٣. Westberg, K.; Stavros, C. & Wilson, B. (٢٠١١). The impact of degenerative episodes on the sponsorship 
B٢B relationship: Implications for brand management. Industrial Marketing Management ۴(٢٠١١) ٠ ۶٠٣–
۶١١ 
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