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چکیده
هدف پژوهش حاضر شناسایی و اولویتبندی موانع حمایت مالی شرکتهای خصوصی از ورزش قهرمانی استان کرمان
است .روش تحقیق پیمایشی و تحقیق از نظر هدف کاربردی است .جامعۀ آماری پژوهش شامل مدیران شرکتهای
خصوصی برتر استان کرمان است ( .)N=051به این منظور 011 ،شرکت با روش نمونهگیری تصادفی ساده انتخاب
شدند .دادههای الزم با استفاده از پرسشنامۀ محققساخته گردآوری شد .روایی صوری پرسشنامه براساس نظر ده نفر
از متخصصان مدیریت ورزشی تایید و روایی محتوایی براساس مدل الوشی  CVI=1/29محاسبه شد .بهمنظور شناسایی
عوامل و بررسی روایی سازه از روش تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شد .پایایی درونی پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ
 α=1/19بهدست آمد .برای تجزیه و تحلیل دادهها از آزمون  tتکنمونهای و تحلیل واریانسمکرر استفاده شد .نتایج
تحلیل عاملی نشان داد 55درصد از کل واریانسها مربوط به چهار عامل است .نتایج تی تکنمونهای نشان داد که بین
تمام موانع با نمرۀ معیار اختالف معناداری وجود داشت .همچنین ،نتایج رتبهبندی موانع نشان داد عامل قانونی دولتی
مهمترین عامل مانع با میانگین  6753و عامل مدیریت ورزشی با میانگین  6731کمترین عامل مانع در عدم حمایت مالی
شرکتهای خصوصی از ورزش قهرمانی است .بنابراین ،تدوین قوانین و آییننامهها برای حامیان مالی ورزش قهرمانی
جهت رفع موانع حضور حامیان در ورزش قهرمانی اهمیت زیادی دارد.
کلیدواژهها :قانونی -دولتی ،بسترسازی حرفهای ،مدیریت ورزشی ،تبلیغاتی.
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تاريخ دريافت مقاله3121/7/32 :

تاريخ پذيرش مقاله3125/4/39 :

شناسايي و اولويتبندی موانع حمايت مالي شركتهای...

مقدمه
امروزه شرکتها آموختهاند که چطور از محیط مناسب ورزش و ورزشکاران استفاده کنند .رایجترین روش برای استفاده از ورزش
حمایت مالی بخشی از برنامههای ارتقا و ترویج شرکتها است .بیشترین حمایت از ورزش کشور را دولت و منابع مالی دولتی
برعهده دارند که بهدلیل کاهش سرمایۀ دولت برای سرمایهگذاری در ورزش ،پاسخگوی نیاز ورزش کشور نیست ( .)0درنتیجه،
سازمانهای مختلف که مسئولیت ورزش کشور را برعهده دارند قادر نخواهند بود با اتکا به بودجۀ دولتی نیازهای خود را تأمین
مالی از شرکت در مسابقات مختلف ملی و بینالمللی بازماندهاند .بنابراین ،سرمایهگذاری مؤسسات و شرکتهای خصوصی در
صنعت ورزش بحثی است که سالهای متمادی در کانون توجه بوده و بهطور روزافزون به اهمیت آن افزوده میشود ( .)6درحال
حاضر ،مسئلۀ حمایت مالی در اکثر باشگاهها و تیمهای ورزشی درکشور ما یکی از دغدغههای مهم و اساسی مدیران ورزشی است
( .)4با این حال ،با توجه به وضعیتی که امروزه بر ورزش کشور حاکم است ،شرکتها و کارخانههای مشهور و پرسرمایه از
سرمایهگذاری در ورزش خودداری میکنند ،به طوری که بیشتر تیمهای ورزشی برخی از استانها و شهرها بهدلیل فقدان حامی
مالی از شرکت در مسابقات داخلی ،ملی و بین المللی بازماندهاند ( .)5بدیهی است که چرخۀ سرمایۀ حامیان و ورزش ،در صورتی
که در تعامل مثبت و اصولی در کنار هم قرار گیرند ،باعث رشد و گسترش یکدیگر میشوند و به تبع آن موجب درگیر شدن
بخشهای مختلف جامعه و از همه مهمتر باعث رشد ورزش کشور و عوامل تولید میشوند که درنهایت به اشتغالزایی میانجامد
( .)5شرکتها برای حمایت مالی از بخش ورزش یا هر بخش دیگری دالیل و اهداف خاصی را دنبال میکنند که اگر مدیران
ورزشی زمینه را برای ورود آنها مهیا کنند ،بخش ورزش با حمایت مالی این شرکتها رشد چشمگیری خواهد داشت .موضوع
حامیان مالی ورزشی بهدلیل تأثیر بسزایی که در توسعۀ اقتصادی صنعت ورزش داشته است همواره مورد توجه محققان بوده است.
گی کو ( )9114به نظام اقتصادی کشورها بهمنزلۀ عامل مهم در جذب حامیانمالی برای ورزش اشاره میکند و وجود ساختار
رقابتی در اقتصاد کشورها را عامل محرك توسعۀ حمایت مالی از ورزش میداند ( .)3در صورتی که یافتههای پژوهشی هودا
( )9110مبین آن است که اصل سود پیشبینیشده مهمترین عامل جذب حامیان در ورزش است ( .)5از سوی دیگر ،استرالیز
( )9115نقش نمایش تلویزیونی را در جذب حامیان مالی اساسی میشمرد و معتقد است هرچه نمایش تلویزیونی و ماهوارهای
مسابقات ورزشی در سطوح ملی و بینالمللی وسیعتر باشد میزان جذب حامیان مالی بیشتر خواهد بود (.)1
الهی و همکاران ( )0613در بررسی موانع توسعۀ جذب درآمد حاصل از حمایت مالی در صنعت فوتبال ایران موانعی را شناسایی
کرد که عبارتاند از  .0موانعی که در ساختار اقتصادی کشور ریشه دارند  .9موانعی که با صنعت فوتبال کشور مرتبط بودهاند .6
موانعی که به هماهنگی بینبخشی و بینسازمانی بودهاند ( .)2سلیمی و همکاران ( )0624در تحقیقی با عنوان «ارزیابی موانع توسعۀ
بازاریابی ورزشی در ایران» موانع توسعۀ بازاریابی ورزش کشور را در چهار گروه  .0موانع سیاسی  .9موانع حقوقی قانونی .6موانع
علمی ،تخصصی و پژوهشی و  .4موانع فنی مدیریتی و سازمانی طبقهبندی کردند ( .)01احسانی و همکاران ( )0615نیز در بررسی
علل حمایت نکردن حامیان از ورزش بانوان شهر اصفهان بیان کردند شرکتها بهدلیل عدم اطمینان از سرمایهگذاری در بخش
ورزش بانوان ،دست نیافتن به اهداف خود و انتقال ضعیف پیام تجاری شرکت حاضر به سرمایهگذاری در این صنعت نیستند (.)00
بههرحال ،مروری بر تحقیقات نشان میدهد که برخی محققان موانع توسعۀ حمایت ورزشی را در وضعیت نظام اقتصادی کشورها
جستوجو کردهاند ( .)3،2برخی دیگر عواملی چون عدم نمایش گستردۀ تلویزیونی ،مدیریت نامؤثر بازاریابی و اعتبار پایین نشان
ورزش تحت حمایت را در توسعۀ جذب حامیان مالی هدف تأکید قرار دادهاند (.)1
از سال  0251بهرهگیری ورزش از رسانههای جمعی بهویژه تلویزیون سبب اقبال بیسابقۀ جامعه از ورزش شد .در نتیجه ،ورزش
بهمنزلۀ کسبوکار بخشی از جامعه رواج یافت .کسبوکار ورزش به مجموعهای از مالزمات سازمانی ،حقوقی ،اجرایی و مالی
نیازمند بود .در برخی جوامع این مالزمات فراهم شد و ورزش به صنعت مبدل شد .ازاینرو ،سهم ورزش در برخی از کشورها به
حدود  9تا  6درصد تولید ناخالص ملی رسید .این دستاوردها سبب شده است که برخی کشورها به توسعۀ ورزش از منظر توسعۀ
یک صنعت مینگرند و آن همچون وسیلهای برای رونق اقتصادی امید دارند ( .)09همچنین ،فاکتورهایی که در رشد و توسعۀ
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کنند ( ،)9بهطوریکه در چند سال اخیر مشاهده شده است که بسیاری از تیمهای ورزشی بهدلیل نبود وضع مالی خوب و حامیان

پژوهش در مديريت ورزشي و رفتار حركتي ،شماره  ،31بهار و تابستان 3121

ورزش اثرگذار هستند و لزوم تحقیق در زمینۀ حمایت مالی ورزشی را روشن میسازند عبارتاند از :افزایش تعداد وقایع ورزشی،
رشد و توسعۀ اوقات فراغت ،افزایش امکانات ،وقایع و شرکتکنندگان ورزشی ،شناسایی ورزش بهمنزلۀ عامل سالمتی ،افزایش
حضور و تعداد رسانهها ،رشد بازاریابی در صنعت ورزش ،افزایش و گسترش کاالها و خدمات ورزشی برای گسترۀ متنوعی از
تقسیمات بازار ،رشد فرصتهای سودآور ورزش ،رشد تکنولوژی ،افزایش خدمات ،کاالها و تمرینات ورزشی ،افزایش حمایت
مالی و سرمایهگذاری ورزشی از بین ارتباطات تجارت عمومی ،جهانیشدن ورزش و رشد بازارهای جهانی ورزش که باعث
دنیا با جدیّت دنبال میشود؛ چرا که در صورت نبود حامیان مالی ،ورزش بسیاری از امتیازات خود را از دست میدهد ،اما متأسفانه
در کشور ما فرهنگ بازاریابی و بحث حامیان مالی در ابتداییترین مراحل خود قرار دارد و بهدلیل آشنا نبودن مدیران با این مقوله
هنوز زیرساختهای الزم برای حمایت مالی شکل نگرفته است ،فضای حقوقی برای آن فراهم نشده است ،آییننامهها و فرمهای
قرارداد تدوین نشده است ،و در یک کالم ،هیچکار اساسیای صورت نگرفته است ( .)9در دهههای اخیر ،اغلب دولتها با توجه
به کسری بودجه و بحرانهای مالی ،به واگذاری بخشهای دولتی به بخش خصوصی اقدام کردهاند .در کشور ایران نیز ،طبق اصل
 44قانون اساسی و برنامۀ چهارم توسعه ،دولت موظف است سازمانها و شرکتهای خود را به بخش خصوصی واگذار کند.
بخشها و باشگاههای دولتی نیز از این امر مستثنی نیستند و الزم است که باشگاههای ورزشی تحت حمایت بخش خصوصی قرار
گیرند .بنابراین ،باشگاهها و سازمانهای ورزشی ،باتوجه به اینکه یکی از راههای تأمین بودجۀ کافی جهت انجام فعالیتهای ورزشی
جذب شرکتها و سازمانها جهت حمایت مالی است ،باید بازاریابی و در نهایت جذب حامیان مالی را جزء وظایف مهم خود
قرار دهند ( .)09ادامۀ حیات باشگاهها و تیمهای معتبر در اوضاع کنونی بدون پشتوانۀ مالی و اقتصادی امکانپذیر نیست؛ زیرا
ورزش نیز مانند هر طرح ملی دیگر جهت رسیدن به اهداف برنامهریزیشدۀ خود به منابع مالی نیاز دارد .این منابع مالی در حال
حاضر از روشهای مختلف نظیر تخصیص اعتبارات دولت درقالب بودجههای مختلف تهیّه میشود ،اما این میزان بودجه در مقایسه
با دیگر فعالیتهای دولتی درصد بسیار ناچیزی از منابع را به خود اختصاص میدهد ( .)06بنابراین ،سازمانهای مختلف که
مسئولیت ورزش استان را برعهده دارند قادر نخواهند بود با اتّکا به بودجۀ دولتی نیازهای خود را تأمین کنند .از طرفی ،با توجه به
تأکید دولت بر خصوصیسازی در برنامه چهارم توسعه ،تمامی باشگاهها برای بقای خود چارهای جز ایجاد درآمد ندارند (.)04
میتوان امید داشت که یافتههای این تحقیق برای دو گروه اهمیت و ضرورت داشته باشد :ابتدا ،برای جامعۀ ورزش و دوم ،برای
جامعۀ کسب و کار .بنابراین ،محقق بر آن شد تا موانع حمایت مالی شرکتهای خصوصی در ورزش قهرمانی استان کرمان را
شناسایی و سپس آنها را اولویتبندی کند .حضور حامیان مالی در ورزش قهرمانی استان کرمان و حمایت مالی از این بخش
می تواند باعث توسعۀ ورزش شود که در نتیجه باعث بهبود کیفیت زندگی ،تأمین سالمت ،نشاط و ارتقای اعتمادبهنفس و روحیۀ
نظمپذیری افراد میشود .ضرورت حضور حامیان مالی در ورزش قهرمانی استان کرمان و حمایتمالی از این بخش بهدلیل کاهش
سرمایهگذاری دولت در ورزش قهرمانی میتواند جایگزین مناسبی برای منابع مالی دولتی باشد .بنابراین ،با توجه به وجود موانع
در حمایت ورزشی شرکتها از ورزش قهرمانی استان کرمان ،جا دارد که این عوامل شناسایی و اولویتبندی شود تا مسئوالن
بتوانند با برنامهریزی دقیق این موانع را مرتفع کنند تا زمینه برای حضور شرکتهای خصوصی در ورزش قهرمانی استان فراهم
شود .بررسی جامع محقق نشان داد که مروری جامع بر موانع حمایت مالی شرکتهای خصوصی در ورزش قهرمانی استان کرمان
صورت نگرفته است .معدود تحقیقات انجامشده در ورزش کشور تعداد کمی از موانع را مشخص کردهاند ،این در حالی است که
هنوز مقدار تأثیر هر مانع در عدم گرایش به حمایت مالی نامشخص است .بیشتر تحقیقات در سطوح دیگر ورزش یا در خارج از
کشور انجام شده و هیچ تحقیقی در این سطح از ورزش و ورزش قهرمانی استان کرمان انجام نشده است یا محقق به آن دسترسی
پیدا نکرده است .بنابراین پرسش اصلی مطالعۀ حاضر این است که چه موانعی پیش روی شرکتهای خصوصی برای حمایت مالی
از ورزش قهرمانی استان کرمان وجود دارد و اولویتبندی این موانع چگونه است .امید است نتایج این تحقیق به اتخاذ سیاستهایی
برای ترغیب و تشویق شرکتهای خصوصی به سرمایهگذاری در ورزش قهرمانی استان کرمان منجر شود.
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افزایش سطح مسابقات ورزشی و رقابت بیشتر در این زمینه میشود .موضوع حمایت مالی در ورزش مسألهای است که در تمام

شناسايي و اولويتبندی موانع حمايت مالي شركتهای...

روششناسی
با توجه به ماهیت پژوهش ،روش تحقیق از نوع پیمایشی و از نظر هدف کاربردی بود .اطالعات پژوهش به روش میدانی با استفاده
از پرسشنامه جمعآوری شد .جامعۀ آماری پژوهش را کلیۀ شرکتهای خصوصی استان کرمان تشکیل دادهاند که توانایی حامیشدن
در ورزش را دارند .برای مشخصکردن شرکتهایی که توانایی حمایت مالی از ورزش را دارند با استعالم از ادارۀ صنایع و معادن،
 051شرکت برتر استان کرمان انتخاب شدند .براساس جدول مورگان 011 ،شرکت بهعنوان نمونۀ آماری انتخاب شدند .روش
محققساخته گردآوری شد .برای پیبردن به روایی پرسشنامه سه نوع روایی تحت ارزیابی قرار گرفت که برای تعیین روایی محتوا
از مدل الوشی ( )0255استفاده شد؛ به این ترتیب که پرسشنامۀ اولیه با مقیاس قضاوتی لیکرت با گزینههای "ارتباط ندارد تا بسیار
مرتبط است" با نمرهگذاری  0تا  ،4همراه با اهداف و فرضیههای پژوهش به ده تن از متخصصان مدیریت ورزشی و بازاریابی
ورزشی ارائه شد و از متخصصان خواسته شد نظرهای خود را درباب ارتباط گویهها با متغیرها و گویههایی که الزم است اضافه یا
حذف شود ذکر کنند گروه کارشناسان و متخصصان دستکم باید از چهار تن تشکیل شود ( .)05همچنین برای کمیسازی آرای
اعضای گروه متخصص ،درصد فراوانی افرادی را که مقیاس "کامال مرتبط است یا بسیار مرتبط است" را برای گویهها انتخاب
کرده بودند بهدست آوردیم که عدد بهدستآمده مساوی روایی محتوایی آن سؤال است .درنهایت ،برای بهدستآوردن روایی
محتوایی کل پرسشنامه ،روایی کل سؤالها را جمع و بر تعداد کل گویهها تقسیم کردیم که روایی محتوایی کل پرسشنامه
 CVI=1/29بهدست آمد .معموالً در پرسشنامهها روایی محتوا باید از 51درصد بزرگتر باشد تا بتوان به روایی محتوا اطمینان
کرد ( .)05برای تعیین روایی صوری در پرسشنامه اولیه ،که به ده نفر از متخصصان مدیریت ورزشی و بازاریابی ورزشی ارائه شد،
از متخصصان خواسته شد نظر خود را درباب ساختار پرسشنامه ،غلط امالیی ،نگارشی و ادبی بیان کنند .روایی سازه :برای سنجش
این مؤلفه از روش تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شد که در طی آن ،با استفاده از روشهای آماری ،الگوی همبستگی بین متغیرها
اندازهگیری و به دنبال آن گروهبندی انجام شد .برای سنجش پایایی از روش پایایی درونی استفاده شد .پایایی درونی برای سنجش
سازگاری درونی از تعیین ماتریس همبستگی گویهها با یکدیگر و هر گویه با کل پرسشنامه و آزمون آلفای کرونباخ استفاده شد.
ماتریس ضریب همبستگی برای سنجش بار منفی و مثبت گویهها (همبستگی) به میان آمد و گویههای با بار منفی زیاد حذف شد
در این پرسشنامه از بین  66گویه طراحیشده در این مرحله ،دو گویه بهدلیل داشتن بیشترین بار منفی حذف شد و  60گویه دارای
کمترین بار منفی باقی ماند.ضریب همبستگی گویهها با کل پرسشنامه :برای سنجش همبستگی گویهها با کل پرسشنامه نیز از
آزمون آلفای کرونباخ استفاده شد .براساس مطالعات استرینر و نورمن ( )0229ضریب همبستگی تکتک گویهها با کل پرسشنامه
باید باالتر از  1/9باشد تا بتوان به پایایی آن گویه اطمینان کرد ( .)03در این مرحله ،ضریب همبستگی یک گویه کمتر از  1/9بود
که از پرسشنامه حذف شد .در نهایت 61 ،گویۀ باقیمانده از پایایی خوبی برخوردار بودند .ضریب آلفای کرونباخ :این ضریب
برای کل گویهها  1/19بهدست آمد که برای پرسشنامههای محققساخته ضریب باالی  1/51پایایی پذیرفتن است.
در این پژوهش از آمار توصیفی برای طبقهبندی دادهها ،توزیع فراوانی و محاسبۀ شاخصهای پراکندگی مانند میانگین و انحراف
استاندارد استفاده شد .برای آزمون فرضیههای پژوهش از آزمون تیتکنمونهای و تحلیل واریانس مکرر و آزمون تعقیبی بونفرونی
در سطح معناداری  p>1/15با استفاده از نرمافزار  spss20استفاده شد.
یافتهها
تحلیل عاملی اکتشافی به ترتیب از چهار مرحلۀ تحلیل ابتدایی ،استخراج عوامل ،گردش و تفسیر تشکیل شده است که در این
پژوهش نیز به ترتیب صورت گرفته است -0 .تحلیل ابتدایی :برای انجام تحلیل عاملی مفروضات و پیشفرضهایی باید رعایت
شود که در این پژوهش پیشفرضهای ذیل تحت بررسی قرار گرفته است :کفایت حجم نمونه :از آزمون  0 KMOنیز برای تعیین

1. Kaiser-Meyer-Olkin Measure of
Sampling Adequacy
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نمونهگیری تصادفی ساده بود .از این تعداد  015شرکت حاضر به همکاری شدند .دادههای پژوهش با استفاده از پرسشنامۀ
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کفایت حجم نمونه استفاده .برای پیبردن به کفایت حجم نمونه  KMOباید باالتر از  1/5باشد KMO .کل این پرسشنامه
 1/553بهدست آمد.
کفایت حجم نمونۀ تکتک گویهها  :KFAبرای پیبردن به کفایت حجم نمونۀ تک تک گویهها  KFAنیز باید باالتر از ()1/5
باشد .که در این پرسشنامه برای تمام گویهها  KFAبهدست آمده باالتر از  1/5بوده است .از آزمون بارتلت 0برای سنجش همبستگی
بین گویهها استفاده شد .عدد بهدست آمده برای گویهها باید معنیدار باشد تا به همبستگی بین گویهها پی ببریم .در این پژوهش

جدول  .3آزمون بارتلت
2501/295

تقریبی از آماره کای دو

901

درجه آزادی

1/110

سطح معناداری

برای سنجش همبستگی کل ،از آزمون دیترمیننت 9استفاده شد .عدد بهدستآمده از این آزمون باید یک و صفر نباشد که همبستگی
کامل و جدابودن کامل از همدیگر را نشان میدهد .در این پژوهش عدد بهدستآمده برای دیترمیننت مساوی با  1/611است؛ یعنی
دادهها نه همبستگی کامل دارند (یک) و نه از هم جدا هستند (صفر).
 -9استخراج عامل :این بخش از آزمون تحلیل عاملی به ما نشان میدهد که ممکن است چند حیطه داشته باشیم .در این قسمت از
روش  0PAFاستفاده شد .این روش عددهای مقدار ویژه  9را به ما نشان میدهد .اگر مقدار هر کدام از عددهای مقدارویژه باالتر
از یک باشد ،میتوانیم به آن تعداد عامل در پرسشنامه داشته باشیم .در این پرسشنامه مقدار باالتر از یک برابر با  4عدد بود که
تعداد عاملهای استخراجشده از این پرسشنامه را نشان میدهد (جدول .)9
جدول  .9نتايج مقدار ويژه برای استخراج عامل

مولف ها

مقادیر ویژه استخراج
عامل پس از چرخش
ارزش ویژه

درصدی از واریانس

درصد تجمعی

0

57099

947696

947696

9

9/261

06/255

61/645

6

9/142

2/555

41/014

4

0/156

1/199

53/293

همانطور که نتایج جدول 9نشان میدهد ،در کل چهار عامل  53/293درصد از کل واریانسها را شامل میشود.
 -6گردش :برای قابلفهمترکردن نتایج حاصل از استخراج عوامل استفاده میشود .در این قسمت از تحلیل عاملی از روش ابلیک
از نوع دایرکت ابلیمین 6استفاده شد .نتایج حاصل همبستگی هر گویه با فاکتور عامل مربوط به خودش را نشان میدهد و سؤالهایی
که ضریب همبستگی آنها با حیطههای مربوط به خود باالتر از  1/4باشد ،بهمنزلۀ سؤال آن عامل دستهبندی میشود .در ضمن ،بار

2. Determinant

3. Direct Oblimin
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نتایج آزمون بارتلت برای اکثر گویهها معنیدار  .1/110بهدست آمد (جدول.)0

شناسايي و اولويتبندی موانع حمايت مالي شركتهای...

گویهای در دو عامل باالتر از  1/4باشد آن گویه نیز حذف میشود )4.تفسیر :با توجه به سؤاالتی که عامل در بر گرفته است
عاملهای مدیریت ورزشی ،تبلیغاتی ،قانونی_ دولتی و بسترسازی حرفهای نامگذاری شدند (جدول .)6
جدول  .1عاملهای پرسشنامه و تعداد پرسشهای مربوط به هر عامل
عامل قانونی-دولتی

5

عامل بسترسازی حرفهای

5

عامل مدیریت ورزشی

5

عامل تبلیغاتی

4

بهمنظور بررسی اختالف میانگینها با نۀره شاخص از آزمون تی تکنمونهای استفاده شد که نتایج آن در جدول  4آمده است.
جدول  .4نتايج آزمون تي تکنمونهای
عدد شاخص=3
موانع حمایت

تعداد

میانگین

اختالف میانگین

T

سطح معناداری

عامل قانونی – دولتی

015

6/53

1/53

00/53

1/110

نبود بسترسازی حرفهای

015

6/55

1/55

09/96

1/110

عامل تبلیغاتی

015

6/56

1/56

04/55

1/110

عامل مدیریت ورزشی

015

6/31

1/31

01/39

1/110

نتایج آزمون تی تکنمونهای نشان داد که بین میانگین موانع حمایت مالی (قانونی دولتی ،نبود بسترسازی حرفهای ،تبلیغاتی و
مدیریت ورزشی) با نمرۀ شاخص (عدد  )6اختالف معناداری در سطح  p<1/15وجود دارد.
بهمنظور بررسی اختالف بین موانع سرمایهگذاری شرکتهای خصوصی در ورزش قهرمانی استان کرمان از آزمون تحلیل واریانس
با اندازهگیری مکرر استفاده شد (جدول .)5
جدول  .5نتايج آزمون Mauchly’s W
اثرهای درون حیطهها

Mauchly’s W

Approx,Chi- square

Df

Sig

موانع حمایت ورزشی

1/114

00/446

5

1/110

همانگونه که اطالعات جدول  5نشان میدهد ،فرض برابری واریانسها رعایت نشده است .بنابراین ،سطح معناداری در خروجی
آزمون  Repeated Mesurse Anovaخط  Greenhouse- Geisserگزارش میشود (جدول.)3
جدول  .1نتايج آزمون تحليل واريانس با اندازهگيری مکرر
موانع حمایت
ورزشی

آماره

مجموع مربعات

درجه آزادی

میانگین مربعات

F

سطح معناداری

GreenhouseGeisser

99373

9/511

10/69

001/40

1/110
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عاملها

تعداد گویهها
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با توجه به نتایج جدول  P=1/110( ،3و  )F= 001/40با 25درصد اطمینان میتوان گفت بین موانع حمایت مالی شرکتهای
خصوصی در ورزش قهرمانی استان کرمان اختالف معناداری وجود دارد .بنابراین ،فرض صفر رد و فرض پژوهش تأیید میشود.
جدول  .7نتايج آزمون تعقيبي بونفروني دربارۀ مشخصكردن محل اختالفها
موانع حمایت مالی

مدیریت ورزشی

*1/10

*1/10

*1/10

*1/10

*1/10

مدیریت ورزشی
بسترسازی حرفهای

*1/10

قانونی دولتی
*سطح ( ) p≤5/55تفاوت معنادار است.

با توجه به اطالعات جدول  ،5بین تمام عوامل اختالف معناداری در سطح  p≤1/15وجود داشت.
پس از مشخصشدن اختالف معنادار بین موانع حمایت مالی شرکتهای خصوصی در ورزش قهرمانی استان کرمان ،بهمنظور
رتبهبندی این عوامل از میانگین عوامل استفاده شد (جدول .)1
جدول  .8نتايج مربوط به رتبهبندی موانع حمايت مالي شركتهای خصوصي در ورزش قهرماني استان كرمان
عوامل

میانگین

انحراف استاندارد

رتبهبندی

قانونی-دولتی

6/55

1/39

اول

بسترسازی حرفهای

6/59

1/52

دوم

تبلیغاتی

6/56

1/41

سوم

مدیریت ورزشی

6/31

1/39

چهارم

همانطور که در جدول  1مشاهده میشود ،عامل قانونی -دولتی با میانگین  6/55مهمترین عامل و عامل مدیریت ورزشی با میانگین
 6/31کماهمیتترین عامل معرفی شد.
جدول  .2رتبهبندی عاملهای مانع قانوني -دولتي
میانگین

انحراف استاندارد

اولویت

موانع قانونی -دولتی

4/14

1/25

اول

خالءها و ابهامات قانونی

6/25

1/22

دوم

عدم نگرش مثبت مسئوالن کشور و استان به حمایت مالی از ورزش.

6/35

1/21

سوم

6/36

1/16

چهارم

6/54

1/24

پنجم

مالکیت دولتی اکثر شرکتهای تجاری و در نتیجه فقدان ساختار رقابتی در بسیاری
از صنایع کشور.

تأمین عمده منابع مالی باشگاههای حرفهای توسط نهادهای دولتی به دلیل نوع
مالکیت باشگاهها.
نبود نظارت کافی بر اجرای قانون کپی رایت و برخورد با سوءاستفادهکنندگان و
سود جویان از برند شرکتها و حامیان.
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بسترسازی حرفهای

قانونی دولتی

تبلیغاتی

شناسايي و اولويتبندی موانع حمايت مالي شركتهای...

جدول  .35رتبهبندی عاملهای مانع بسترسازی حرفهای

ضعف در اعمال قوانین کاهش مالیات شرکتها در قبال حامی شدن

6/25

1/30

اول

نبود امکانات پیشرفتۀ تبلیغات از طرف تیمها و باشگاههای ورزشی.

6/16

1/16

دوم

اعتقاد نداشتن مدیران شرکت به تأثیر حامیشدن در افزایش فروش

6/32

1/11

سوم

وقتگیربودن فرایندهای حامیشدن برای شرکت.

6/55

0/04

چهارم

فقدان نظام باز اقتصادی ،عدم تعامل اقتصادی و درونگرایی اقتصاد کشور.

6/55

1/55

پنجم

جدول  .33رتبهبندی عاملهای مانع تبليغاتي
موانع تبلیغاتی

میانگین

انحراف استاندارد

اولویت

انتقال ضعیف پیام تجاری از طریق حامیشدن.

6/20

1/15

اول

پایینبودن اعتبار آرم و نشان باشگاههای ورزشی استان.

6/52

1/55

دوم

محبوبیت کم تیمهای ورزشی استان.

6/51

1/51

سوم

کمبود تعداد تماشاچیهای بازار هدف شرکتها در ورزش استان.

6/45

1/55

چهارم

جدول  .39رتبهبندی عاملهای مانع مديريت ورزشي
موانع مدیریت ورزشی

میانگین

انحراف استاندارد

اولویت

عدم بهره گیری از مدیران با تفکر و تخصص تجاری و درآمدزایی در

6/10

1/22

اول

ورزش استان.
عدم رعایت اصول ارتباطی و انگیزاننده مناسب با حامیان بالقوه توسط

6/51

1/35

دوم

بازاریابان تیمهای ورزشی استان.
فقدان استانداردهای مالی و کاری در حوزۀ ورزش

6/59

1/29

سوم

عدم تدوین طرحهای راهبردی و عملیاتی بازاریابی در سطوح مختلف

6/34

1/10

چهارم

ورزش استان.
کمبود آژانسها و متخصصان بازاریابی ورزشی در ورزش استانی عدم بهره

6/46

1/53

پنجم

گیری مناسب از آنها

بحث و نتیجهگیری
نتایج تجزیه و تحلیل آماری نشان داد که عامل قانونی -دولتی در عدم حمایت مالی شرکتهای خصوصی در ورزش قهرمانی
استان کرمان تأثیر دارد .در این حیطه ،مالکیت دولتی اکثر شرکتهای تجاری و در نتیجه فقدان ساختار رقابتی در بسیاری از صنایع
کشور ،بااهمیتترین مورد شناسایی شد .این یافته با نتایج تحقیقات ایزدی ( ،)0616خسرومنش ( )0611و ون هردن ()9110
همخوانی دارد ( .)0،4،05ایزدی ( )0616بیان میکند که با توجه به اجرانشدن قانون کپیرایت در ایران صنعت فوتبال نخواهد
توانست اهداف حامیان مالی را بهخوبی بر آورده سازد ،هرچند این موضوع مهم باید در سطح کالن کشور حل و فصل شود تا
صنعت ورزش بهرۀ کافی ببرد ( .)0دابسون ( )9110میگوید مشکالت قانونی تنها گریبانگر صنعت ورزش نیست و صنایع سینما
را نیز تحت تأثیر خود قرار داده است .عموماً تمایل حامیان مالی بر آن است تا با پرداخت مبالغی بتوانند بهصورت انحصاری آرم
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یا نشان خود را در عرصۀ صنعت فوتبال به نمایش بگذارند ( .)01از سوی دیگر ،رضوی ( )0616موضوع خصوصیسازی باشگاهها
را بررسی کرده و با استناد به موارد قانونی و نتایج تحقیق خود روشهایی را برای خصوصیسازی باشگاههای فوتبال پیشنهاد کرده
است .همچنین ،مالکیت دولتی باشگاهها باعث شده است تا ساختاری دولتمحور ،وابسته و غیررقابتی در صنعت ورزش بهوجود
آید ( .)02ازاینرو ،الزم است گامهایی اساسی در جهت خصوصیسازی باشگاههای ورزشی انجام شود .ازآنجاکه زیرساختهای
صنعت ورزش را در بسیاری از کشورها ،باشگاههایی تشکیل میدهند که بهمثابۀ کارخانههای تولیدی و بنگاههای اقتصادی عمل
صنعتی درآمدزا ساختهاند .در حال حاضر ،در اروپا باشگاههای فوتبال بهصورت کامالً حرفهای و خصوصی اداره میشوند و این
امر بستر الزم را برای جذب حامیان قوی یا حتی پیوستن به بازار بورس فراهم کرده است .با توجه به یافتههای تحقیق مبنی بر
تأثیر مانع قانونی دولتی در حمایت شرکتهای خصوصی از ورزش قهرمانی استان کرمان ،پیشنهاد میشود مسئوالن قوانین مدونی
در خصوص حامیان ورزشی تدوین کنند ،و دولت با کاهش سرمایهگذاری در ورزش ،رقابتی متعادل بین شرکتهای عالقهمند به
حمایت از ورزش بهوجود آورد.
همچنین ،نبود بسترسازی حرفهای ،در عدم حمایت مالی شرکتهای خصوصی در ورزش قهرمانی استان کرمان تأثیر دارد .عدم
بسترسازی حرفهای یکی از موانع مؤثر در حمایت شرکتها از ورزش قهرمانی است .همچنین ،ضعف در اعمال قوانین کاهش
مالیات شرکتها در قبال حامیشدن در ورزش مهمترین مورد این عامل بود .نتایج این پژوهش با یافتههای عسکریان ( )0613و
آزادان ( )0621همسو است که بسترسازی حرفهای را از عوامل مؤثر بر حمایت مالی اسپانسرها از فوتبال میدانند .عدم مشارکت
بخش خصوصی در ورزش حرفهای از ضعفهای ورزش ایران بهشمار میرود .ایجاد زمینهها و تسهیالت مناسب برای ترغیب
بخش خصوصی به سرمایهگذاری در این حوزه اهمیت ویژهای دارد ( .)91،6ازآنجاکه ورزش حرفهای ماهیتی خصوصی دارد،
برای ایجاد وضع مطلوب ،به منظور مشارکت بخش خصوصی و ساماندهی ورزش ،به بسترسازی بهتر در این زمینه نیاز است.
مدیران ورزشی باید با بهبود زیرساختهای حرفهای در استان کرمان ،زمینههای بهبود امکانات را بهمنظور حضور حامیان بالقوه در
ورزش استان کرمان فراهم کنند .با توجه به یافتههای تحقیق مبنی بر تاثیر مانع بسترسازی حرفهای در حمایت شرکتهای خصوصی،
پیشنهاد میشود مسئوالن ورزش با وضع قوانین مالیاتی مناسب برای حامیان مالی ،مانند بخشودگی مالیاتی ،زمینۀ حضور حامیان را
در ورزش فراهم کنند.
یافتۀ دیگر پژوهش نشان داد که موانع تبلیغاتی در عدم حمایت مالی شرکتهای خصوصی از ورزش قهرمانی استان کرمان مؤثر
است .همچنین ،انتقال ضعیف پیام تجاری از طریق حامیشدن ،مهمترین عامل بود .نتایج این پژوهش با یافتههای تحقیقات ایزدی
( ،)0616الهی و همکاران ( ،)0616الهی ( ،)0615عامری ( )0611و شانون ( )0221همخوانی دارد .عامری ( )0611گزارش میکند
بهطورکلی حمایت از ورزش باعث گسترش بازار فروش ،و تقویت تصویر محصوالت شرکت و افزایش آگاهی مردم از مارك،
توسعۀ آگاهی عمومی ،و افزایش میزان فروش کوتاه و طوالنیمدت محصوالت شرکت میشود شرکتهای خصوصی میتوانند
جهت رسیدن به این اهداف از ورزش حمایت و در ورزش خاصی سرمایهگذاری کنند ( .)90شانون ( )0222میگوید جذابیت
ورزش و رویدادهای ورزشی برای عموم مردم در جهان بهمثابۀ هدفی تبلیغاتی مورد توجه حامیان ورزشی قرار گرفته است تا از
آن برای شناساندن محصوالت منحصربهفرد و نشان تجاری شرکت خود بهره ببرند .در واقع ،یکی از مهمترین و مؤثرترین عناصری
که موجب پیوند رویدادهای ورزشی و اقتصاد شده است ،تبلیغ به مفهوم روش القای فکر یا اندیشهای است که بهمنظور توسعه
و گسترش آن در فرد یا عموم مردم صورت میگیرد و حامیان سعی دارند از تمامی پتانسیلهای موجود در ورزش برای برقراری
ارتباط با مخاطبان ورزش استفاده کنند .دالیل احتمالی این همخوانی در بین تحقیقات میتواند نبود امکانات تبلیغاتی برای حامیان،
پایینبودن سطح و اعتبار تیمهای ورزشی ،عدم پخش زندۀ مسابقات ورزشی ،و نبود دستورالعملها و آئیننامهها درباب تبلیغات
حامیان در تمامی سطوح ورزش کشور باشد .بنابراین ،بهتر است مسئوالن ورزش استان دستورالعملها و آییننامههایی را در راستای
اطمینانبخشیدن به سرمایهگذاری حامیان ایجاد کنند .از طرفی ،دیگر با فراهم کردن زمینۀ تبلیغات مناسب و استفاده از مربیان و
ورزشکاران مشهور باعث افزایش تماشاگران ورزشی و بهبود اعتبار باشگاههای ورزشی استان شوند .این خود باعث حضور حامیان
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میکنند ،این باشگاهها با بهرهگیری از تجهیزات و امکانات ،نیروی انسانی ماهر و متخصص ،دانش فنی و فناوری روز ،از ورزش

شناسايي و اولويتبندی موانع حمايت مالي شركتهای...

و موقعیتی میشود که حامیان بتوانند به اهداف دلخواه خود دست یابند و همچنین فضایی ایجاد کنند که تماشاگران ورزشی بیشتر
از ورزش استقبال کنند ،مانند برگزاری مراسم نمایشی قبل از مسابقات یا اهدای جوایز به تماشاگران ورزشی .مدیران میتوانند با
اتخاذ تدابیری مانند امکان استفادۀ حامیان مالی از بلیتهای مسابقات برای تبلیغ امکان استفادۀ مناسبتر حامیان از ورزشگاهها و
زمینهای تمرین برای تبلیغات ،باعث حضور حامیان مالی در ورزش استان کرمان شوند.
نتایج تجزیه و تحلیل آماری نشان داد عامل مدیریت ورزشی در حمایت مالی شرکتهای خصوصی در ورزش قهرمانی استان
شد که این یافته با یافتههای آزادان و همکاران ( ،)0620دوهرتی و موری ( ،)9115دابسون و گودوارد ( ،)9110هودا ( ،)9110سید
عامری ( ،)0611الهی و همکاران ( ،)0615رابینسون ( ،)0629و ایزدی ( )0621همخوانی دارد .دالیل احتمالی این همخوانی ممکن
است وجود مشکالت یکسان در سطوح مختلف ورزش کشور ،و استفاده از مدیران غیرورزشی استفاده نکردن از بازاریابان ورزشی
در سطوح مختلف ورزش و فقدان استانداردهای مالی و کاری در حوزۀ ورزش باشد .الهی ( )0615در مطالعهای جهت بررسی
موانع موجود در توسعۀ جذب حامیان مالی در صنعت فوتبال ایران نشان داد که مدیریت نامناسب و بهره گرفتن مدیران از تفکرها
و تخصصهای تجاری و درآمدزا در صنعت فوتبال از موانع موجود در جذب سرمایهگذاری حامیان مالی در صنعت ورزش کشور
است ( .)2آزادان ( )0620در تحقیقی با عنوان بررسی راهکارهای جذب اسپانسر در فوتبال حرفهای ایران نشان داد که اصالح
ساختار و تشکیالت فوتبال کشور بهخصوص در سطح باشگاهها و استفاده از مدیران آشنا به اصول مدیریتی و درآمدزایی میتواند
به افزایش حضور حامیان مالی در صنعت فوتبال کمک کند ( .)6فقدان استانداردهای مالی و کاری یکی از موارد مؤثر حیطۀ
مدیریت ورزشی در عدم حمایت مالی شرکتهای خصوصی از ورزش قهرمانی است که با نتایج تحقیق آزادان ( ،)0620رابینسون
( ،)0629همسو است .رابینسون بیان کرده است که حمایت مالی بر این اساس قرار دارد که نیازها و خواستهای دو طرف قرارداد
برآورده شود .بسیاری از مدیران فقط بر نیازهای خودشان متمرکز میشوند و بر نیازهای شرکا تمرکز نمیکنند .شرکایی که
نیازهایشان برآورده نمیشود به احتمال بسیار زیاد ارتباط خود را با باشگاه بعد از اتمام قرارداد اولیه ادامه نخواهند داد .بنابراین،
مدیران ورزشی باید با توجه کامل به نیازهای شرکای احتمالی و تدوین استانداردهایی که نیازهای آنها را هدف قرار دهد میتوانند
مسائل و مشکالت را در این مشارکت حل کنند و باعث حضور حامیان در ورزش شوند( .)94عدم بهرهگیری از مدیران متخصص
ورزشی و بازاریابان ورزشی یکی دیگر از موارد مؤثر در عدم حمایت مالی شرکتها از ورزش قهرمانی است که در جایگاه آخر
قرار دارد .با توجه به نتایج این پژوهش ،مدیران سطوح باالی کشور باید بیشتر از مدیران ورزشی در ورزش بهره گیرند .مدیران
ورزشی نیز میتوانند تصمیمات بهتری دربارۀ حامیان مالی بگیرند و موقعیتی را به وجود آورند تا آنها بتوانند به اهداف خود در
محیط ورزش برسند .این کار نیز باعث حضور بیشتر و بهتر حامیان مالی در باشگاههای ورزشی میشود و باشگاهها میتوانند از
حداکثر توان این حامیان استفاده کنند .بنابراین ،مسئوالن ورزش استان بایستی از مدیران با تفکر و تخصص تجاری و درآمدزا در
ورزش استان بهره ببرند و از آژانسهای بازاریابی و متخصصان بازاریابی ورزشی در ورزش استان استفاده کنند تا از این طریق به
بهینهکردن ارتباط بین حامیان مالی و ورزش بپردازند و باعث رونق ورزش قهرمانی استان کرمان شوند .این خود باعث ایجاد
محیطی شاد و مفرح در جامعه و در بین جوانان خواهد شد.
نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل آماری نشان داد که بین موانع مختلف حمایت شرکتهای خصوصی از ورزش قهرمانی استان
کرمان اختالف معناداری وجود دارد .مهمترین موانع پیشروی حامیان برای حمایت مالی از ورزش قهرمانی استان کرمان به این
شرح است :عامل قانونی بیشترین تأثیر را در عدم حمایت مالی شرکتهای خصوصی از ورزش قهرمانی استان کرمان دارد؛ بعد از
آن ،عامل بسترسازی حرفهای ،و تبلیغاتی و در آخر مدیریت ورزشی قرار دارند .نتایج این پژوهش با تحقیق یزدانی و همکاران
همخوانی داشت ( )0621که در تحقیق خود با عنوان «موانع حمایت ورزشی شرکتها (خصوصی و دولتی) در استان خراسان
شمالی» موانع حمایت مالی را به این ترتیب اولویتبندی کردند :مدیریتی-تبلیغاتی ،اقتصادی -اجتماعی و در آخر عامل ارتباطی-
محیطی ( .)5رجبی ( )0611موانع حمایت شرکتها از ورزش استان اصفهان را به این ترتیب اولویتبندی کرده است :عدم توانایی
حمایت مالی در افزایش فروش کاالهای حامیان مالی ،ضعف حمایت مالی در گسترش بازار فروش ،عدم توانایی حمایت مالی در
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کرمان مؤثر است .طبق نتایج پژوهش مدیران از تفکرها و تخصصهای تجاری و درآمدزا در ورزش استان مهمترین مانع شناسایی
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ایجاد رقابت مؤثر با شرکتهای رقیب ،موانع اجتماعی -فرهنگی ،و موانع اقتصادی که در اولویتهای بعدی قرار گرفت (.)96
الهی ( )0615در پژوهش خود با عنوان «موانع موجود در توسعۀ جذب درآمد حاصل از حمایت مالی در صنعت فوتبال جمهوری
اسالمی ایران» مهمترین موانع موجود در توسعۀ درآمدزایی حاصل از حمایت مالی را اینگونه گزارش کرد :موانعی که در ساختار
اقتصادی کشور ریشه دارند ،موانع حقوقی و قانونی ،مالکیت دولتی باشگاهها ،ساختارو نیروی انسانی صنعت فوتبال ،مدیریت
بازاریابی ،برنامهریزی مسابقات فوتبال ،امکانات و تسهیالت صنعت فوتبال ( .)90سلیمی و همکاران ( )0624در تحقیقی با عنوان
حقوقی قانونی .6موانع علمی ،تخصصی و پژوهشی و  .4موانع فنی مدیریتی و سازمانی طبقهبندی کردند ( .)01امین زارع ()0626
در تحقیق خود موانع خصوصیسازی صنعت فوتبال را اینگونه دستهبندی کرد :چالشهای سیاسی حقوقی در رتبۀ اول قرار دارد
که بهمعنای تأثیرگذاری این عامل در روند خصوصیسازی باشگاههای فوتبال است ،چالشهای اجتماعی فرهنگی در رتبۀ دوم قرار
دارد که نشاندهندۀ لزوم فرهنگسازی در اینزمینه است و چالشهای اقتصادی و تکنولوژیک بهترتیب در رتبههای بعدی قرار
میگیرند ( .)95با توجه به تفاوتهای بین تحقیقات ،دالیل احتمالی این اختالفها میتواند تفاوت در جامعۀ آماری ،روش
نمونهگیری و ابزار پژوهش باشد .یکی از عوامل اصلی این اختالفها ممکن است ابزار پژوهش باشد؛ زیرا ابزار گردآوری اطالعات
این تحقیق پرسشنامۀ محققساختهای است که سؤاالت آن بهوسیلۀ تحلیل عاملی دستهبندی شدهاند .اما در تحقیقات دیگر ،محقق
پرسشهایی را شناسایی کرده و خود آنها را در دستهبندی خاصی قرار داده است .با توجه به نتایج تحقیق تدوین قوانین و
آییننامههایی برای حامیان مالی و ورزش قهرمانی جهت رفع موانع حضور حامیان در ورزش قهرمانی اهمیت زیادی دارد .ضرورت
است مسئوالن با فراهم آوردن امکانات تبلیغاتی و برخورد با سوءاستفادهکنندگان از برند شرکتها با تدوین قوانین مستحکم کمک
ویژهای به ورزش عرضه کنند تا ورزش قهرمانی استان کرمان با حضور حامیان مالی جان تازهای بگیرد.
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