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چکیده
فوتبالدرحامیان مالیجذبموانعخبرگان در خصوصمقایسۀ دیدگاهحاضرپژوهشهدفهدف:
.استایرانايحرفه
تخصص مدیریت ورزشی، م40نفر شامل 116اي متشکل از پیمایشی با نمونهپژوهشروش شناسی:روش

بینمدیر از حامیان مالی مورد استفاده قرار گرفت. از18مدیرعامل باشگاه و 18متخصص بازاریابی، 40
براي. شددادهبرگشت) درصد85(پرسشنامه 99پژوهشآمارينمونۀبهارسالیپرسشنامۀ116
اساتیدتوسطآنصوريومحتوارواییکهشداستفادهساختهمحققپرسشنامۀیکازاطالعاتآوريجمع

نیزپرسشنامهپایایی. گرفتقرارتأییدموردوبررسیکشورمختلفهايدانشگاهبازاریابیوورزشیمدیریت
هايروشازهاتجزیه و تحلیل دادهبراي. گردیدتعیین84/0میزانبه»کرونباخآلفاي«آزمونازاستفادهبا

شدهاستفادهp≤0/05داريمعنیسطحدرکندالدبلیواسمیرنف وکلموگروفوالیس،کروسکالآماري
.است

ایرانايحرفهفوتبالدرحامیان مالیجذبموانعازگویانپاسخبندياولویتکهدادنشاننتایجها:یافته
همچنین،. استوتمتفااجتماعیوحامی مالیبهمربوطفوتبال،مدیریتیباشگاهی،هايشاخصقالبدر

ورزشی،مدیریتمتخصصاندیدگاهازایرانايحرفهفوتبالدرحامیان مالیجذبموانعبندياولویتبین
وجودداريمعنیتفاوتحامی مالیهايشرکتمدیرانوها،باشگاهعاملمدیرانبازاریابی،متخصصان

. مشاهده شد
هاي تواند نشانگر وجود خألها و فاصلهوه این مطالعه میگر4هاي وجود تفاوت در دیدگاهگیري:نتیجه

موجود بین دیدگاه آکادمیک و دیدگاه اجرایی در صنعت فوتبال کشور باشد. جهت رفع موانع موجود، ترکیب 
شود. ها پیشنهاد میهاي تمامی گروههو استفاده از دیدگا

.نع مدیریتیاي ایران، مواحمایت مالی، فوتبال حرفه:هاي کلیديواژه

 E-mail: mehdi.azadan@modares.ac.ir
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مهمقد
ازبسیاريکهآنجاتااست،المللیبینپهنۀدرهاورزشترینمحبوبوطرفدارترینپرازیکیفوتبال

وداد.)1384اند (جلیلیان و خبیري، دادهقرارخودملیورزشردیفدرراآنقارهپنجکشورهاي
با1حامیان مالیوجودها،باشگاهبینبازیکنانانتقالونقلبرايدالريمیلیونچندستدهاي
تبلیغاتبرايايحرفهلیگهايسازماندالريمیلیونچندقراردادهايکالن،بسیارهايسرمایه
جملهازهمگیمسابقات،تلویزیونیپخشحقمحلازکالندرآمدهايکسبوزمیناطراف
صنعتیاتجارتبهپیرایهبیورزشوسادهبازيیکازراايحرفهفوتبالکههستندعواملی

بخشدرآمدزاییدر2حمایت مالیاهمیت.)1384(الهی و همکاران، اندساختهتبدیلالمللیبین
مانندهاالمپیکدرهاآنمشارکتیارزشکهداردقرارتلویزیونیزندةپخشحقازبعددنیا،ورزش
. استبودهدالرمیلیون170ازبیشکوکاکوالوآدیداسویزا،کداك،دونالد،مکهايشرکت
داشته3ورزشصنعتاقتصاديتوسعۀدرکهبسزاییتأثیراتدلیلبهورزشیحمایت مالیموضوع

درتحقیقینتایج.)1388(سیدعامري و همکاران، استبودهمحققانتوجهموردهموارهاست
وصنایعسويازحمایت مالیبدونورزشکهدهدمینشانورزششدنيتجارخصوص
برخیدلیل،همینبه. )1999، 4(جیفر و راسنیستفعالیتادامۀبهقادرتجاريهايشرکت

، 5ریکرت(حامیان مالی استبهوابستهاندازهازبیشورزشامروزهکهاندعقیدهاینبرمحققان
، 2010) در سال 2011، 6به نقل از سالو(، )2011المللی (وه رویدادهاي بینطبق اعالم گر).2005

میلیارد دالر برآورد شد. اما با وجود 46میزان پول صرف شدة جهانی در حمایت مالی بیش از 
ها و موانعی براي جذب حامیان مالی وجود دارند که گذاري حامیان مالی، چالشمیزان باالي سرمایه

شرایطکهکنندمیبیان) 1998(7آپنزلروکننده هستند. لوئیزها تعیینجذب آندر جذب یا عدم
ورزشدرحامیان مالیبرجذبمستقیمیتأثیرمشخص،زمانیکدرکشورهااقتصاديفضايو

حاصلسودانتظاراصلکهاستآنبیانگر،)2002(9فانو) 2001(8هوداپژوهشیهايیافته.دارد
10موروف.استورزشدرحامیان مالیگذاريسرمایهجذبعاملترینمهمذاري،گسرمایهاز

-مشکالت ساختاري»اسکاتلندفوتبالدراقتصاديبحران«عنوانباخودتحقیقدر) 2004(
. شوندادارهدولتتوسطنبایدهاباشگاهکهکندمیگیرينتیجهگونهمدیریتی را مطرح کرده و این

1. Sponsor
2. Sponsorship
3. Sport Industry
4. Jiffer & Ross
5. Rikert
6. Salo
7. Lewis & Appenzeller
8. Huda
9. Fan
10. Morrow
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دهد،مینشاندرآمدزاییوحامی مالیجذببرايراهاباشگاهمدیریتنقشهمیتایافته،این
.شـودتوجهآنبهنیزماکشوردربایدکهموضوعی

زاده، تجاري و شیخ علیزاده )، اسماعیل1383نتایج برخی تحقیقات دیگر همچون ایزدي (
دیریتی موجود در داخل ورزش م-) نیز موانع ساختاري1388)، خسرومنش (1387)، الهی (1387(

1کنند. الموعزها را به عنوان یکی از موانع جذب اسپانسرها معرفی میفوتبال و در رأس آن باشگاه

هاي مدیریتی ورزش را یکی از موانع جذب ) نیز در تحقیق خود موانع مربوط به جنبه2005(
) در 2007(3گون فرانک)، هلموت دیتل و ا2006(2حامیان مالی قلمداد کرده است. باروس

تحقیقات خود عامل اصلی در مشکالت اقتصادي فوتبال و عدم جذب حامیان مالی را در درجۀ اول 
- ) عوامل ساختاري1391نژاد (اند. آزادان، عسکریان و رمضانیمشکالت مدیریتی فوتبال دانسته

اند. در عین حال نمودهمدیریتی، و عوامل باشگاهی را از موانع جذب اسپانسرها در فوتبال ذکر 
ها اشاره دارند هاي تکنیکی در باشگاههاي باشگاهی و کمبود جنبهتحقیقات دیگري به شاخص

) 1383، به نقل از ایزدي 1996(). توآتس2001و هودا، 2000؛ اودگبامی، 1995(حمدان و ادیپ، 
اجتماعی،محیطوطشرایناموفق،یاموفقکامالًهايبرنامهبررسیطریقازتحقیق خوددر

حمایت مالی ذکر موفقیتعدمیاموفقیتدراساسیعواملجامعه را به عنواناقتصاديوسیاسی
جذبدرمهمعاملعنوانبهکشورهااقتصادينظاموشرایطبه) 2004(کویانگ جیکرده است.

یکعنوانبهرارهاکشواقتصاددررقابتیساختاروجودوکندمیاشارهورزشبرايمالیحامیان
مقایسۀدر) 1386(همکارانشوجماعت. داندمیورزشازمالیحمایتتوسعۀبرايمحركعامل

بامرتبطاهدافخصوصدرحامیهايشرکتمدیرانوورزشیهايفدراسیونرؤسايدیدگاه
مدیرانواهفدراسیونرؤسايهايدیدگاهبینورزش نتیجه گرفتند کهازمالیخدماتوتولیدات
باالترینراجدیدبازارجستجويهافدراسیونرؤسايوداردوجودداريمعنینظراختالفهاشرکت
الهی. باشندمیخودقبلیبازارگسترشپیدرباشگاهمدیرانکهدرحالیاندکردهعنوانهدف

اقتصادي،بازظامنفقدانایران،فوتبالاقتصادييتوسعهراهکارهايوموانعبررسیدر) 1387(
فوتبالصنعتدراقتصاديامننامحیطکشور،دررایتکپیموضوعدرقانونیمشکالتوجـود
نامناسبشرایطمسابقات،زمانینامناسبریزيبرنامهبازاریابی،تخصصیهايآژانـسکمبودکشور،

سازيشفافعدمحامی،هايشرکتتبلیغاتیاهدافتحققبرايمسابقاتبرگزاريمحلاستادیوم
ربطذينهادهايدربازاریابیمتخصصانازاندكگیريبهرهوها،باشگاهاقتصاديومالیاطالعات

فوتبالصنعتدرورزشیحمایت مالیوگذاريسرمایهتوسعۀموانععنوانبهرافوتبالصنعت
درروزبهروزورزش،اشتندنگهسرپاوادارههايباید اذعان نمود که هزینهنماید.میمعرفیکشور

1. Almuez
2. Barros
3. Helmut Dietel & Egon Frank
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سختبسیارراهاهزینهاینبرآمدنفائقهادولتحتیوهاباشگاهافراد،. استافزایشحال
. هستندهاهزینهاینمنابعتأمینبرايدیگريهايراهکردنپیداتکاپويدرنتیجهدروننددامی

درامااستحمایت مالیخصوصایندراصلیهايراهازطور که پیشتر عنوان شد یکیهمان
اقتصاديکالنعواملازنظرصرف.استنیافتهجديتحققهنوزمسئلهاینایرانفوتبالوورزش

ومدیریتیسازمانی،سطحدرموضوعایناستبهتراند،شدهبررسی) 1387(الهیتحقیقدرکه
عواملیچهکهاستاینتحقیقصلیاسؤالدلیل،همینبه. گیردقراربررسیموردنیزاجتماعی

اولویتیچهازعواملایناند؟شدهبرترلیگفوتبالهايباشگاهدرحامیان مالیجذبعدمسبب
بندياولویتچگونهراعواملاینمتخصص،واندرکاردستهايگروهکه،ایننهایتاًوبرخوردارند؟

موضوعی است 1ر دو قشر دانشگاهی و اجراییتالش تحقیق حاضر در استفاده از نظرات هکنند؟می
ها که افراد اجرایی از نزدیک درگیر موضوع بوده و به خوبی با نقصکه بر غناي آن افزوده است چرا

توانند از بعد نظري به اعتبار ها آشنایی دارند و از سوي دیگر متخصصین دانشگاهی نیز میو کاستی
ها دو طرف یک قرارداد حمایت مالی ن مالی و باشگاهپژوهش کمک نماید. به بیان دیگر حامیا

ها بر پایۀ شرایط و طور مستقیم در جریان امور و موانع موجود قرار دارند و نظرات آنهستند که به
ها هاي نظري را به این دیدگاهوضعیت موجود خواهد بود و البته متخصصین دانشگاهی نیز جنبه

موانعبندياولویتبرايايمقایسهتحقیقیتاکنونکهآنجاازاضافه خواهند کرد. از طرف دیگر، 
تواند هاي خبرگان موضوع میاست، تحقیق حاضر با مقایسۀ دیدگاهنشدهانجامحامیان مالیجذب

طورکلی،بهها را نیز آشکار سازد.جانبه و فراگیر را در این زمینه ارائه نموده و تفاوتدیدگاهی همه
گروهچهاردرراایرانايحرفهفوتبالدرحامیان مالیجذبموانعتااستنآبرحاضرپژوهش

حامیان بهمربوطهايشاخصفوتبال،مدیریتیهايشاخصباشگاهی،هايشاخصشاملعمده
مدیریتمتخصصاندیدگاهازراهاآنسپس و،کندبنديدستهاجتماعیهايشاخصومالی،

ومقایسهحامی مالیهايشرکتمدیرانوها،باشگاهعاملمدیران،بازاریابیمتخصصانورزشی،
بهکهگرددمیاطالقعواملیبهتحقیقاینهاي باشگاهی درنماید. شاخصبندياولویت
ساختاري،مدیریتـی،هايحوزهدرعواملاین. استمرتبطایرانفوتبالبرترلیگهايباشگاه

همچنین .دارندقرارایرانفوتبالبرترلیگهايباشگاهآورينفتسهیالت،وامکاناتاقتصادي،
مختلفهايبخشوایرانجامعۀبهکهگرددمیاطالقعواملیبهتحقیقاینعوامل اجتماعی در

درغیرهوحقوقرسانی،اطالعوهارسانهاقتصادي،هايحوزهدرعواملاین. استمرتبطدولت
وساختاربهکهگرددمیاطالقعواملیبهتحقیقاینیریتی فوتبال درعوامل مد.دارندقرارجامعه

سازمانیافوتبالفدراسیونازاعمایرانفوتبالتسهیالتوامکاناتاقتصاد،مدیریت،،تشکیالت
هاي ها باشند. عوامل مربوط به شرکتباشند و خارج از حیطۀ باشگاهمرتبطایرانايحرفهلیگ

1. Practitioner
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وهاشرکتعملکردوساختار،اهداف،مدیریت،بهمربوطعواملبهتحقیقاینرحامی مالی نیز د
حامی عنوانبهایرانفوتبالبرترلیگهايرقابتاخیردورةدودرکهگرددمیاطالقهاییسازمان

.اندداشتهفعالیتهارقابتایندرحاضرهايتیممالی

پژوهششناسی روش
ورزشی،مدیریتمتخصصانشاملپژوهشآماريجامعۀ. استشیپیماینوعازحاضرپژوهش

دورةدوحامیان مالیمدیرانوفوتبال،برترلیگهايباشگاهعاملمدیرانبازاریابی،متخصصان
مقصود از متخصصان مدیریت ورزشی، اساتید مدیریت .استایرانفوتبالبرترلیگهايتیماخیر

ر است. همچنین متخصصان بازاریابی را اساتید مدیریت بازاریابی هاي سراسر کشوورزشی دانشگاه
40وورزشیمدیریتمتخصص40شاملآماريدهند. نمونۀهاي سراسر کشور تشکیل میدانشگاه

باکهبودحامی مالیشرکتمدیر18وهاي لیگ برترمدیرعامل باشگاه18بازاریابی، متخصص
ها به دلیل محدود بودن برابر با تعداد مدیران عامل باشگاه. دندشهدفمند انتخابگیرينمونهروش

ازمتشکلايساختهمحققپرسشنامۀاطالعات،آوريجمعابزارجامعۀ آماري در نظر گرفته شد.
حدوديتاموافقم،موافقم،بود که با مقیاس پنج ارزشی لیکرت (کامالًپاسخ-بستهسؤال52

پرسشنامه توسط محتوايرواییتأییدازپس. شده بودالفم) طراحیمخکامالًمخالفم،موافقم،
ازاستفادهبانیزپرسشنامهپایاییضریبهاي مختلف،اساتید مدیریت ورزشی و بازاریابی دانشگاه

بهمربوطسؤاالتسؤاالت تخصصی شامل.گردیدتعیین84/0میزانبهکرونباخآلفايآماريروش
فوتبال،مدیریتیباشگاهی،شاخصچهارکهبودایرانايحرفهفوتبالدرالیحامیان مجذبموانع

15ها، شاخص باشگاهی شامل در بین شاخص.را دربر داشتاجتماعیوحامیان مالیبهمربوط
و مؤلفه 10مؤلفه، شاخص مربوط به حامیان مالی شامل 18مؤلفه، شاخص مدیریتی شامل 

نیز نظرات متخصصین ؤلفه بود. با توجه به بررسی پیشینه وم9شاخص اجتماعی مشتمل بر 
مورد تأیید قرار گرفت.روایی پرسشنامه شده و شناساییمؤلفه52،مدیریت ورزشی

ي پژوهشهایافته
هايشاخص(تحقیقاینشاخصچهاربودننرمالجهت آزمون کلموگروف اسمیرنفآزموناز

هايشاخصوحامیان مالیبهمربوطهايشاخصفوتبال،مدیریتیهايشاخصباشگاهی،
مدیریتیوباشگاهیهايشاخصمتغیرهايتوزیعکهدادنشاننتایج. استفاده شد) اجتماعی

. نیستنرمالاجتماعیوحامیان مالیبهمربوطهايشاخصمتغیرهايتوزیعوبودهنرمالفوتبال
حامیان جذبموانعدر خصوصگویان)بندي پاسخهگویان (بدون گروپاسخبنديتعیین اولویتبراي
ازاجتماعیوحامی مالیبهمربوطمدیریتی،باشگاهی،هايشاخصقالبدرایرانفوتبالدرمالی
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عدمیاتفاوتداريمعنینمودنمشخصبرعالوهآزمون،این. شداستفاده1کندالدبلیوآزمون
هايشاخصقالبدرحامیان مالیجذبموانعمورددرگویانپاسخبندياولویتمیانگینتفاوت

نقشبندي،جدول اولویتاطالعاتاساسبر. پردازدمینیزهاارزیابیاینبندياولویتبهچهارگانه،
ایرانايحرفهفوتبالدرحامیان مالیجذبعدمدراهمیتترینبیشداراياجتماعیهايشاخص

میانگینباحامیان مالیبهمربوطهايشاخصهمچنین،. باشدمی26/3آنرتبۀمیانگینکهاست؛
ایرانايحرفهفوتبالدرحامیان مالیجذبعدممورددراهمیتمیزانترینکمداراي87/1رتبۀ

.هستند
هاي مربوط به حامیان مالیشاخصاولویتمقایسه.1جدول

ن رتبهمیانگیهاي موردنظرشاخص

26/3هاي اجتماعیشاخص

55/2هاي مدیریتی فوتبالشاخص

32/2هاي باشگاهیشاخص

87/1هاي مربوط به حامیان مالیشاخص

جذبموانعمورددرگویانپاسخارزیابیرتبۀمیانگیندرتفاوتوجودساختنروشنجهت
سطحدر²x=014/64(کندالدبلیوآزمونازاستفادهباچهار شاخص مذکورقالبدرحامیان مالی

05/0α=(درحامیان مالیجذبموانعمورددرگویانپاسخارزیابیکهشودمیگرفتهنتیجهچنین
جذبموانعمورددرگویانپاسخارزیابیتفاوتبنابراین. استمتفاوتموردنظرشاخصچهارقالب

بهمربوطهايشاخصفوتبال،مدیریتیايهشاخصباشگاهی،هايشاخصقالبدرحامیان مالی
.شودمیتأییداجتماعیهايشاخصومالیحامیان 

دیدگاهازایرانايحرفهفوتبالدرحامیان مالیجذبموانعبندياولویتبراي بررسی تفاوت
هايشرکتمدیرانوها،باشگاهعاملمدیرانبازاریابی،متخصصانورزشی،مدیریتمتخصصان

بیشترینوالیس،کروسکالآزمونمطابق.از آزمون کروسکال والیس استفاده شدمالیحامی
مدیرانراباشگاهیهايشاخصواسطۀبهحامیان مالیجذبعدممورددررتبهمیانگین
مدیرانبهمربوطمتغیرهمیناهمیتترینکمو) 93/70(کردندبنديرتبهحامی مالیهايشرکت

هايشاخصورزشی،مدیریتمتخصصان). 2جدول(است27/30رتبۀمیانگینباهاباشگاهعامل

1. Kendall’s W
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کردندبنديرتبه09/42رتبۀمیانگینبابازاریابیمتخصصانو،41/55رتبۀمیانگینباراباشگاهی
.استدارمعنی)=05/0αو²x=46/17(باتفاوتاینکه

موانع جذب حامیان مالی بر اساس نتایج آزمون کروسکال والیسمقایسه.2جدول

پاسخگویان
هاي شاخص

باشگاهی
هاي شاخص

مدیریتی
هاي مربوط به شاخص

حامیان مالی
هاي شاخص

اجتماعی
هاي مدیران شرکت

حامی مالی
93/7071/6404/6132/55

متخصصان مدیریت 
ورزشی

41/5553/6611/4305/60

09/4208/3497/5333/39زاریابیمتخصصان با
27/3050/2254/4962/39هامدیران عامل باشگاه

جذبعدمدرفوتبالمدیریتیهايشاخصنقشازحاضر در تحقیقگروهچهاردر ارزیابی
گروهبهمربوطمدیریتی،هايشاخصنقشازبنديرتبهمیانگینترینبیشحامیان مالی،

بهمربوطبنديرتبهمیانگینترینکمو53/66بنديرتبهمیانگینباشیورزمدیریتمتخصصان
هايشرکتمدیرانبنديرتبهمیانگینهمچنین،. است50/22باهاباشگاهعاملمدیرانگروه

بازاریابیمتخصصانبنديرتبهمیانگینو،71/64فوتبالمدیریتیهايشاخصنقشازحامی مالی
.استدار) معنی=05/0αو=88/38x2(باتفاوتاینکهاست08/34

حامی هايشرکتمدیرانحامیان مالی،بهمربوطهايشاخصنقشازگروهچهارارزیابیدر
11/43رتبۀمیانگینباورزشیمدیریتمتخصصانوترینبیش04/61رتبۀمیانگینبامالی
حامی مالیجذبعدمدرحامیان مالیبهمربوطهايشاخصنقشازراارزیابیمیانگینترینکم

میانگینهاباشگاهعاملمدیرانو97/53بنديرتبهمیانگینبازاریابیمتخصصانهمچنین،. داشتند
دادهحامی مالیجذبعدمدرحامیان مالیبهمربوطهايشاخصنقشبهرا54/49بنديرتبه

.استدارمعنی)=05/0αو=017/15x2(باشاخصاینتفاوتکهبودند
آزمونمطابقحامی مالی،جذبعدمدراجتماعیهايشاخصنقشازگروهچهارارزیابیدر

متخصصانرااجتماعیهايشاخصنقشازبنديرتبهمیانگینترینبیشوالیس،کروسکال
متخصصانراهاشاخصایننقشازبنديرتبهمیانگینترینکمو،69/47عددباورزشیمدیریت
میانگینباحامی مالیهايشرکتمدیرانهمچنین،. انددادهانجام60/28عددبابازاریابی

هايشاخصنقش61/38بنديرتبهمیانگینباهاباشگاهعاملمدیرانو،285/40بنديرتبه
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باشاخصاینتفاوتکهانددادهقرارارزیابیموردحامیان مالیجذبعدمدررااجتماعی
)81/11=²x05/0وα=(چهاردرهابنديرتبهمیانگیندقیقتوصیفبه،1شکل. استدارمعنی

.پردازدمیحامیان مالیجذبموانعازکنندهارزیابیگروه

چهار گروههاي چهارگانه موانع جذب حامیان مالی از دیدگاه بندي شاخصاولویت.1شکل

گذاري موانع جذب حامیان مالی ها در اولویت، مدیران باشگاه1با توجه به اطالعات شکل 
هاي هاي باشگاهی و شاخصهاي اجتماعی، شاخصهاي مربوط به حامیان مالی، شاخصشاخص

گذاري کامالً اند. متخصصان مدیریت مدیریت ورزشی با اولویتمدیریتی را به ترتیب ذکر نموده
هاي مدیریتی، باشگاهی، اجتماعی و مربوط به حامیان مالی تفاوت با گروه قبلی به ترتیب شاخصم

اند. از دیدگاه گروه سوم یعنی متخصصان بندي کردهرا به عنوان موانع جذب حامیان مالی اولویت
حیث هاي مربوط به حامیان مالی در اولویت نخست موانع قرار داشت که از این بازاریابی، شاخص

هاي باشگاهی، مدیریتی و اجتماعی به ها را داشتند. شاخصگذاري مشابه با مدیران باشگاهاولویت
هاي حامی مالی در هاي بعدي این گروه قرار داشتند. و در نهایت مدیران شرکتترتیب در اولویت

، هاي مدیریتیهاي باشگاهی داده و شاخصگذاري خود، اولویت نخست را به شاخصاولویت
هاي بعدي این هاي اجتماعی به ترتیب در اولویتهاي مربوط به حامیان مالی و شاخصشاخص

گروه قرار داشتند.
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گیريبحث و نتیجه
موانعازها)بندي آنگویان (بدون گروهپاسخبندياولویتکهدهدمینشانتحقیقاینهايیافته
مدیریتیباشگاهی،چهارگانۀهايشاخصبقالدرایرانايحرفهفوتبالدرحامیان مالیجذب

اجتماعی،هايشاخصیافته،اینمطابق. استمتفاوتاجتماعیومالیحامیان بهمربوطفوتبال،
ترتیببهحامیان مالیبهمربوطهايشاخصوباشگاهی هايشاخصفوتبال،مدیریتیهايشاخص

هاییشاخصکهدهدمینشانیافتهاین. دهستنداراحامیان مالیجذبعدمدررانقشترینبیش
دیدگاهازشوند،میمحسوبآنبرايمحیطیهاییشاخصوداشتهقرارفوتبالصنعتازخارجکه
قانوننبودرو،ایناز. هستندحامیان مالیجذبعدمدرنقشبیشتریندارايگویانپاسخکل

دراقتصاديبازنظامفقدانایران،درصیخصوتلویزیونیهايشبکهنبودجامعه،دررایتکپی
درحضورامکاننبودبرتر،لیگفوتبالمسابقاتتلویزیونیپخشنامطلوبکیفیتوکمیتکشور،

نسبتهاباشگاههوادارانوفاداريعدموگذارسرمایهخارجیهايشرکتازبسیاريبرايایرانبازار
. باشدمؤثرحامیان مالیجذبعدمدرتواندمیهاآنمحصوالتومحبوبشانتیمحامیان مالیبه
ورزشبودنايحرفهاولیۀملزوماتوهازیرساختنبودهاآزمودنیاصلیدغدغۀکهرسدمینظربه

خارجیمحیطدرآندرموجودمتغیرهايوشاخصایناصوالً. باشدماجامعۀدرفوتبالویژهو به
والهیاعتقادبه. ندارندهاآنبرچندانیکنترلفوتبالصنعتهادهاينوداشتهقرارفوتبالصنعت

شوندمیمحسوبکشورفوتبالصنعتمحیطیتهدیداتعنوانبهموانعگونهاین) 1387(همکاران
اثراتتابپردازندبازاریابیاستراتژیکریزيبرنامهبهبایدفوتبالصنعتمختلفهايردهمدیرانکه
همکارانومرادي،)1387(همکارانوالهیتحقیقاتنتایجبانتیجهاین. کنندترکمارشاخصاین

) و1996تواتس (،)1998(آپنزلرولوئیز،)2008(1)، آساگبا1391آزادان و همکاران (،)1388(
ن ) فوتبال ایران چندی1391همچنین به اعتقاد آزادان و همکاران (.داردهمخوانی) 2004(2یانگ

اي نموده است، اما در عمل، کمتر شاهد تغییرات اساسی در این سال است که اسم خود را حرفه
اند. فوتبال ها ناموفق بودهها در جذب تماشاگران به ورزشگاهایم. هنوز بسیاري از تیمزمینه بوده

مختلف با هايهاي لیگ برتر ایران به بهانهایران هنوز در اختیار چند قطب محدود است و بازي
اي ها نیز همواره دچار تغییر است و در واقع سازمان لیگ حرفهتعطیلی رو به رو بوده و زمان بازي

گاه نتوانسته است تقویم مشخص و کاملی را ارائه ها، هیچشده از این رقابتدر طول فصول سپري
ب حامیان مالی نشان هاي مختلف تأثیر خود را در عدم جذنماید. تمامی متغیرهاي مذکور به گونه

اند. بنابراین توجه به مشکالت مدیریتی در فوتبال که در این تحقیق به عنوان دومین عامل داده
دولتیشده است حائز اهمیت است و باید سیستمتأثیرگذار در عدم جذب حامیان مالی شناخته

1. Asagba
2. Yong
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مدیریتدرسیاسیيهاایران، گرایشفوتبالصنعتدرگذاريسرمایهامنیتکشور، نبودفوتبال
ها و تغییر مداوم تقویم دقیق بازيعدم ارائۀ فوتبال و درتلویزیونیپخشحقایران، نبودفوتبال

این نتیجه با نتایج ها را به عنوان موانع اساسی در این بخش در نظر داشت.روز و ساعت بازي
)، 1383)، ایزدي (2007)، دیتل و فرانک (2006)، باروس (2005)، الموعز (2004موروف (
) همخوانی 1391) و آزادان (1388)، خسرومنش (1387)، الهی (1387زاده و همکاران (اسماعیل

دارد.
ايحرفهفوتبالدرحامیان مالیجذبموانعبندياولویتبینکهاستاینتحقیقدیگرنتیجۀ

مدیرانوها،باشگاهعاملمدیرانبازاریابی،متخصصانورزشی،مدیریتمتخصصاندیدگاهازایران
رسدمینظربهطبیعیجهتازآننتیجهاین. داردوجودداريمعنیتفاوتحامی مالیهايشرکت

زاویۀازوداشتهحمایت مالیبحثبهنسبتراخاصیهايدیدگاهمذکورهايگروهازهرکدامکه
بپردازیم،هابندياولویتاینازصلحانتایجریزبهاگر. پردازندمیآنمشکالتبررسیبهخاصی

بندياولویتمدیریتینگاهیباعمدتاًرامذکورموانعورزشی،مدیریتمتخصصانکهدیدخواهیم
.استتبلیغاتوبازاریابیاصولاساسبرشانبندياولویتبازاریابی،متخصصانکهدرحالیاند،کرده

. اندنگریستهقضیهاینبهسودآورواقتصاديدیديباحامی مالیهايشرکتمدیران،بر این اساس
بر. انگاشتنادیدهخصوصایندرراهاباشگاهعاملمدیرانکارانۀمحافظهدیدگاهنبایدکهآنضمن
هايشاخصحامیان مالی،بهمربوطهايشاخصها،باشگاهعاملمدیرانموجود،نتایجاساس

ترینبیشدارايترتیببهرافوتبالمدیریتیهايشاخصوباشگاهی،هايشاخصاجتماعی،
هايشاخصورزشی،مدیریتمتخصصاندیدگاهاز. انددانستهحامیان مالیجذبعدمدراهمیت

حامیان بهمربوطهايشاخصوباشگاهی،هايشاخصاجتماعی،هايشاخصفوتبال،مدیریتی
متخصصاندیدگاهاز. اندبودهحامیان مالیجذبعدمدراهمیتترینبیشدارايترتیببهمالی

واجتماعی،هايشاخصباشگاهی،هايشاخصحامیان مالی،بهمربوطهايشاخصبازاریابی،
. اندبودهحامیان مالیجذبعدمدراهمیتترینبیشدارايترتیببهفوتبالمدیریتیهايشاخص

مدیریتیهايشاخصباشگاهی،هايشاخصشنقحامی مالی،هايشرکتمدیراننهایت،درو
ترینبیشدارايترتیببهرااجتماعیهايشاخصوحامیان مالی،بهمربوطهايشاخصفوتبال،
هرچند در تحقیقات گذشته به بحث موانع جذب . انددانستهحامیان مالیجذبعدمدراهمیت

تایج تحقیقات جماعت و همکاران اسپانسرها با چنین جامعۀ آماري پرداخته نشده است اما ن
اینذکرهاست. نکتۀ قابلهاي گروه) نیز مؤید وجود تفاوت در دیدگاه1386جماعت (و)1386(

بهتوانمیراحامیان مالیجذبموانعبندياولویتخصوصدردیدگاهیتفاوتچنینکهاست
اما باید به این نکته . ددانسبتهاآنشغلوتحصیلی،رشتۀگویان،پاسختحصیالتمیزان
نشانگر تواند میهاي چهار گروه این مطالعه برانگیز نیز توجه داشت که وجود تفاوت در دیدگاهتأمل
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هاي موجود بین دیدگاه آکادمیک و دیدگاه اجرایی در صنعت فوتبال کشور وجود خألها و فاصله
انشگاه و صنعت وجود داشته باشد آمده است که ارتباط مناسبی بین دباشد. متأسفانه کمتر پیش

که این موضوع در مورد صنعت ورزش و فوتبال نیز صادق است. استفاده از نظرات افراد آکادمیک 
چیزي است که فوتبال ما در مدیریت خود و بخصوص در بحث بازاریابی و درآمدزایی به آن نیاز 

تبال را نیز نادیده گرفت. از سوي اندرکاران فودارد. از سوي دیگر نباید تجربیات مجریان و دست
ها حمایت مالی بر این اساس قرار دارد که نیازهاي هر دو طرف برآورده شود. بسیاري از باشگاهدیگر 

شوند و بر نیازهاي شرکا شوند که فقط بر نیازهاي خوشان متمرکز میاین اشتباه را مرتکب می
احتمال بسیار زیاد ارتباط خود را با شود بهیکنند. شرکایی که نیازهایشان برآورده نمتمرکز نمی

باشگاه بعد از اتمام قرارداد اولیه ادامه نخواهند داد. هر شریک احتمالی نیازهاي منحصر به فردي 
دارد و باشگاه ورزشی با توجه کامل به نیازهاي شرکاي احتمالی و تدوین پروپوزالی که نیازهاي 
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Abstract
Objective: The purpose of this study was to compare the viewpoints of experts
about the impediments of finding sponsors in Iran's professional football.
Methodology: The survey research design was used with a sample size of 116
consisting of 18 club managers, 40 sports management experts, 40 marketing
experts, and 18 sponsor managers. Investigator-made questionnaire was used
for data collection. Its face and content validity were confirmed by sports
management and marketing instructors and its reliability was estimated 0.84
through Cronbach's alpha method. To analyze the collected data, we employed
Cruscal-Wallis, Klomogrov-Smirnov, and Kendall's W methods (P≤0.05).
Results: The study showed that respondents prioritized the impediments of
findingsponsors in Iran's professional football differently. Further there was a

significant difference between the prioritization of impediments of finding
sponsors from the point of view of club managers, sports management experts,
marketing experts, and sponsor managers.
Conclusion: The differences in viewpoints of the four groups of this study
could indicate the gaps between academicians and practitioners viewpoints in
football industry of our country. It is proposed to combine and use viewpoints
of all groups.
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