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 تعیین اهداف حامیان مالی در ورزش دانشگاهی
 آیدا مداحی-4مصطفی رضائی  -3هدي زاده اکرم م -2 حبیب اهللا قربانی-1

 )کارشناس ارشد تربیت بدنی و کارشناس اداره کل ورزش و جوانان استان آذربایجان غربی(-1
 )کارشناس ارشد تربیت بدنی و رئیس گروه ورزش همگانی استان آذربایجان غربی(-2

 )دانشجوي کارشناس ارشد تربیت بدنی مدیریت و برنامه ریزي(-3
 )اموزش و پرورش دبیر(-4

 مقدمه 
حمایت مالی یکی از با ارزش ترین شیوه هایی است که شرکت هاي می توانند به اهداف بازاریابی دست یافته و ارتباط اثر بخش 

تعاریف مختلفی از اسپانسرها و حمایت کنندگان مالی شده است، برخی افراد مانند میلین، هاردي . خویش را با مشتري حفظ کنند
حمایت مالی را فراهم ساختن تدارکات و امکانات جهت یک رویداد خاص بصورت مستقیم و یا غیر مستقیم جهت ) 2000(ن و ساتو

حمایت مالی نوعی از پیشرفت در تبلیغات می باشد که در آن هدف سرمایه گذار در واقع ) 1.(تولید سرمایه بیشتر تعریف نموده اند
نمود که محتمل ترین هدف همه سازمانها براي اسپانسر شدن افزایش فروش می اعالم ) 2005(شانک  )2(تجارت می باشد

چهار گروه را به عنوان اسپانسرهاي فعال مشخص نمودند که شامل شرکت هاي تجاري، کانالهاي ) 1986(گاردنرو شومان )  3.(باشد
آتن  2004جه حامیان مالی المپیک بود) 4. (تلویزیونی، اماکن و شرکت هاي عمومی و در نهایت سازمانهاي حامی بودند

میلیون یورو از  300میلیون یورو از طریق حامیان ورزشی جذب شد که  570بیش از  2004یورو بود که تا مارس  1962000000
اخیراً حمایت مالی داراي فنون و ) 5. (آن از طریق حامیان رسمی و برنامه حمل مشعل در کشور هاي مختلف جهان حاصل گردید

از جمله این بخش ها ورزش دانشگاهی می باشد که خصوصاً در کشور ما به این منابع . ا بهتري شده که همه گیرتر می باشدروش ه
در امریکا از فروش بلیت و خاطرات ورزشی مسابقات دانشگاههاي بزرگ مانند میشیگان، اوربون و نتردام . احتیاج فراوانی می باشد

. میلیون دالر بابت برنامه هاي ورزشکاران بدهکار می باشند 3با این حال آنان هر ساله حدود . منابع مالی زیادي بدست می آورند
دالر در سال به خاطر استفاده تیمشان از یک نوع کفش ورزشی خاص  200000در امریکا مربین برخی از دانشگاهها تا سقف ) 6(

میلیون دالر و همچنین  4یان بسکتبال دانشگاههاي آمریکا تقریباً بودجه شرکت نایک براي مرب) مهرزاد حمیدي. (دریافت نموده اند
در علل عدم حمایت اسپانسرها از ورزش حرفه اي بانوان ) 1387(احسانی و همکاران) 14. ( دالر کاالي افتخاري می باشد 600000

 )7. (دست پیدا نمی کنندبه اهداف خود از جمله افزایش فروش کاال، ایجاد تصویر مناسب و رقابت با سایر شرکت ها 

نیز در تحقیقات خود نقش و ارتباطات بین عنوان اسپانسر، نوع مسابقات ورزشی و نیز گروه مصرف ) 2008(فرراریا و همکاران 
روه آنها با توجه با بررسی ها و آنالیز داده هاي بدست آمده همه موارد ذکر شده را در گ. کنندگان را مورد بررسی و آنالیز قرار دادند

فرانک )  8. (هاي مختلف طبقه بندي نمودند که می توانست راه را براي ورود هرچه بهتر اسپانسرها به عرصه ها ورزشی روشن نماید
عنوان نمود که با افزایش همخوانی اسپانسرها با رویدادها و سازمانهاي تحت پوشش و ایجاد موقعیت مناسب جهت هر چه ) 2009(

) 9.(ئه محصوالت اسپانسر ها می توان ریسک حضور اسپانسرهاي مبتدي را در این عرضه کم نمودبیشتر نمایش دادن و ارا
نیز در تحلیل رابطه بین ماموریت شرکت ها با اسپانسر شدن شرکت به این نتیجه رسیدند که هدف ) 2009(کونینگهام و همکاران 

رت واضحی نسبت به اسپانسري ورزشکاران انفرادي و و ماموریت نهایی شرکت ها موفقیت سازمان می باشد که به صورت صو
فعالیت هاي مربوط به سالمتی و محیط ارجحیت دارد و متناوباً اهمییت قابل توجهی براي حمایت از تیم هاي ورزشی، فعالیت هاي 

اسپانسرها و  همخوانی بین) 2009(همچنین کاسپر و همکاران ) 10. (مذهبی، نیکوکارانه، اجتماعی و تجاري قایل می باشد
مشکل تامین منابع مالی تیم هاي دانشگاهی ) 11. (رویدادهاي ورزشی را از فاکتورهاي موثر در موفقیت اسپانسر ها عنوان نمودند

در حال حاضر اکثر تیم هاي دانشگاهی به علل گوناگون . حتی در فدراسیون بین المللی ورزش هاي دانشگاهی نیز رخنه کرده است
درآمد حاصل از حمایت هاي و  مالی روبه رو می باشند و به همین جهت در تکاپوي جذب حامیان مالی می باشند با کمبود منابع

 .مالی یکی از متداولترین روشهاي کسب درآمد در سازمانها و تیم هاي ورزشی می باشد
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 روش شناسی تحقیق
ابزار تحقیق  پرسشنامه محقق .  وان نمونه انتخاب شدندبنگاه هاي اقتصادي تشکیل می دادند که به عن 30جامعه آماري تحقیق را 

پایایی . بود Sports Sponsorship Benefit Questionnaire) 2004(ساخته با الهام از مطالعات کریستوفر میشل کیشوت 
 18مه متشکل از این پرسشنا. برآورد شد 85/0پرسشنامه  در یک مطالعه راهنما و با استفاده از ضریب همبستگی آلفاي کرونباخ 

حیطه ارتباط با مصرف کننده، نشان دادن تصویر مناسب از شرکت، سود رقابتی،  6ارزشی  می باشد که انگیزه ها را در  5سوال 
تجزیه و تحلیل اطالعات در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی انجام . توجه مردم، افزایش فروش و پوشش رسانه اي می سنجد

 .اطی شامل آزمون هاي فریدمن و همبستگی بودآمار استنب. شده است
 نتایج و یافته ها

یافته ها نشان داد که صنف هاي خدماتی بیشترین تمایل را براي اسپانسري ورزش دانشگاه داشتند و شرکت هاي دولتی کمترین 
سود رقابتی، نشان دادن تصویر  فاکتورهاي پوشش رسانه اي، ارتباط با مصرف کننده، افزایش توجه مردم،. تمایل را ابزار داشتند

همچنین فوتسال مهم ترین ورزش . مناسب از شرکت و افزایش فروش به ترتیب مهم ترین اهداف حامیان مالی را در بر می گرفت
همچنین رابطه معنی داري بین نوع حامیان و ورزش . مورد عالقه حامیان براي سرمایه گذاري و شنا بی اهمیت ترین ورزش بود

 . براي سرمایه گذاري مشاهده نشد دلخواه

 

 بحث و نتیجه گیري
تعیین پارامترها و . امروزه بکارگیري عنصر بازاریابی براي جذب منابع مالی و تدارکاتی در ورزش امري اجتناب ناپذیر می باشد

توان به بازاریابی براي تیم  از آنجا که در این تحقیق به این مهم توجه گردید می. فاکتورهاي جذب اسپانسر ها ضروري می نماید
البته در این تحقیق سود در رده اخر اهمیت قرار . هاي ورزشی دانشگاه در صف هاي برتر حاکی از نتایج  این تحقیق امیدوار بود

همچنین  . این امر می تواند ناشی از عدم صداقت در اهداف حامیان  برگردد. همخوانی نداشت) 2005(داشت که با نتایج شانگ 
. همخوانی نداشت) 2009(رابطه معنی داري بین نوع حامیان و ورزش دلخواه براي سرمایه گذاري مشاهده نشد که با نتایج فرانک 

به هر حال شاید این مورد نیز از عدم وجود مهارت در تعیین ورزش همخوان با حامی ناشی گردد چرا که بیشتر بنگاه هاي اقتصادي 
 . ته و صرفاً مدیران خود در این عرصه گام نهاده انددر این تحقیق بازاریاب نداش

١.Mullin, B., Hardy, S., & Sutton, W. (٢٠٠٠). Sport marketing. Champaign, IL: Human Kinetics Publishers. 
٢. Meenaghan, Tony. (١٩٩١) the role of sponsorship in the marketing communications Mix. International journal of 
advertising Vol,١٠.pp ٣۵-٣٧ 
٣. Shank, M.D. (٢٠٠۵). Sports Marketing: A Strategic Perspective (٣rd ed.). Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.  
۴. Gardner, Meryl P and Philips J Shuman (١٩٨٧) Sponsorship, An important component of the promotion Mix. 
Journal of advertising Vol, ١۶. pp ١٧-١١   

 مدیریت و طرز اجراي مسابقات ورزشی، انتشارات بامداد کتاب، تهران ) 1384(حمیدي، مهرزاد. 5
۶.Goff, B. (٢٠٠٠). Effect of university athletics: A review and extension of empirical 
assessment. Journal of Sport Management ۱۴ ۸۵, , -۱۰۴. 
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