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  شرکت هاي شهر صنعتی کاوه در ورزشاز موانع حمایت مالی 

  1خاطره جماعتدکتر 

  چکیده

قانون اساسی و برنامه چهارم توسعه و اهمیت  44درآمدزایی طبق اصل علیرغم تأکید دولت مبنی بر خصوصی سازي و : و هدف مقدمه

صنعت ورزش کشورمان هنوز نتوانسته است از حمایت مالی  درآمدهاي غیرمستقیم سازمان هاي ورزشی،حمایت مالی به عنوان یکی از 

  .استتحقیق حاضر به دنبال بررسی موانع حمایت مالی از ورزش ایران  ي،از این رو بهره کافی ببرد.

که  تفاده شداس ،شنامه محقق ساختهاز پرس در آن که استتحلیلی و از نوع تحقیق کاربردي  -تحقیق حاضر توصیفی روش شناسی:

و بر  رفتاجتماعی قرار گ -یغاتی و فرهنگیتبل -، اقتصادي، رسانه ايحقوقی -مدیریتیگروه موانع  4در آن کلیه موانع حمایت مالی در 

 متخصصان) و روایی سازه (به وسیله تحلیل با استفاده از نظرروایی صوري پرسشنامه(.دارزشی لیکرت امتیاز بندي ش 5اساس مقیاس 

مدیران شرکت هاي جامعه آماري شامل گرفت. مورد تایید قرار   )83/0 پایایی (با استفاده از آلفاي کرونباخعاملی اکتشافی و تاییدي) و 

 برابري نمونه و جامعه آماري مورد بررسی قرار گرفت آنهاکه با توجه به محدود بودن جامعه آماري، همه  نفر)، 104(بود شهر صنعتی کاوه

 روش تحلیل مولفه اصلی و آزمون فریدمن استفاده شد. تحلیل عامل اکتشافی، براي اولویت بندي عوامل از  .د

درصد واریانس  22/71 تبلیغاتی -ايرسانهگروه موانع حمایت مالی از ورزش، عامل  4از میان  می دهد کهنتایج تحقیق نشان  یافته ها:

-یاي/ اطالعاتاز موانع رسانهنداولویت عبارت ایت مالی از ورزش به ترتیبنماید و موانع حماز موانع حمایت مالی از ورزش را تبیین می

فرهنگی(با بار  -) و اجتماعی845/0)، اقتصادي(با بار عاملی853/0قانونی(با بار عاملی -)؛  مدیریتی915/0بار عاملی تبلیغاتی(با

 ).755/0عاملی

موانع بررسی شده را می توان به دو دسته عوامل محیطی خارجی و عوامل محیطی داخلی تقسیم کرد. عوامل  :و نتیجه گیري بحث 

برطرف  ،بنابراین ،که خارج از محیط صنعت ورزش قرار دارند است تبلیغاتی  -در این تحقیق موانع اقتصادي و رسانه ايمحیطی خارجی 

بازتعریف و تغییراتی در برنامه ریزي هاي راهبردي و عملیاتی و انجام اصالحات  اقتصادي، مالی، حقوقی و قانونی  به کردن چنین موانعی

 -و در این تحقیق شامل موانع اجتماعی استداخلی که مربوط به خود محیط ورزش -و عوامل محیطی  نیاز دارددر نهادهاي کشور 

شان باشگاه ن يمدیریت مؤثر بازاریابی ورزشی، شناسایی راهکارهاي ارتقا نیازمندکه برطرف کردن آن  استحقوقی  -فرهنگی و مدیریتی

  .است مناسب مسابقاتبرنامه ریزي زمانی مدیریت و  وها و لیگ حرفه اي 

  

 .، مدیران شهر صنعتی کاوه، موانع ورزشی حمایت مالی واژه هاي کلیدي:

  

 

   

  

 khaterehjamaat@yahoo.com :Email                         ، مرکزي، ایران واحد ساوه ،دانشگاه ازاد اسالمی و علوم ورزشی، گروه تربیت بدنیاستادیار  .1
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  مقدمه

قرن گذشته به شمار می رود. صنعت ورزش به  مصنعتی شدن ورزش و تفریحات سالم یکی از رویدادهاي مه

مجموعه فعالیت هاي مرتبط با تولید و بازاریابی کاالها و خدمات ورزشی گفته می شود که در ارتقاي ارزش افزوده 

) اجزاي صنعت ورزش را بر اساس نوع فرآورده مرتبط با آنها به 2007( 1. پارکز و همکاران)1( نقش داشته باشند

م نمودند که شامل سه بخش عملکرد ورزشی، تولیدات ورزشی و توسعه ورزش در صنعت ورزش سه دسته تقسی

   ).2(است

بازاریابی از اما ،)1(براي موفقیت در صنعت ورزش، بازاریابی ورزشی و به کار بردن آن امري ضروري است.      

درست این وظیفه، می توان شاهد پیچیده ترین وظایف سازمان هاي ورزشی بشمار می آید که در صورت اجراي 

شکوفایی ورزش کشور در سطح ملی و بین المللی، افزایش تعداد افراد شرکت کننده در فعالیت هاي ورزشی در 

زمینه ورزش همگانی و قهرمانی ، کاهش وابستگی مالی ورزش کشور به اعتبارات مالی متمرکز از سوي دولت، 

العه پیرامون شیوه هاي مؤثر بازاریابی در ورزش، ) در مط1384. اتقیا (است شی و ...افزایش میزان احداث اماکن ورز

ضمن معرفی بازاریابی و ویژگی هاي بازاریابان موفق، به تأثیر عامل تبلیغات و حامیان مالی به عنوان یکی از 

  ).3(مهمترین عوامل بازاریابی در ورزش اشاره می کند

آمیخته بازاریابی ورزشی، شامل فعالیت هایی همچون تبلیغات، حمایت هاي مالی، روابط عمومی، فروش،      

مشارکت در استراتژي هاي محصوالت و خدمات، تصمیمات مربوط به قیمت گذاري و موارد و وسایل مربوط به 

اریابی عبارت است از فراهم نمودن مالی به عنوان یکی از عناصر ارتباطات باز حمایت ،بنابراین .)4،5(استتوزیع 

منابع (مالی، انسانی، تجهیزاتی) به وسیله یک سازمان (حامی مالی) به طور مستقیم براي یک عامل حمایت شده 

) تا آن عامل حمایت شده را در تعقیب بعضی فعالیت ها در ت ورزشی، مقام ورزشی، بدنه ورزشی(مانند یک شخصی

مسیر استراتژي هاي ارتقاء توانا سازد و آن بر اهداف رسانه اي، بازاریابی و  بازگشت سرمایه هاي هدفمند در

  ).6(مشارکتی داللت می کند

به   1982میلیون دالر در سال  500سرمایه گذاري جهانی در حامی مالی یک روند رو به رشد داشته و از تقریباً      

و شرکت ها به دلیل مشکالتی مانند عدم شناخت کافی سازمان ها  ).7(رسیده است 2009میلیارد دالر در سال  15

مردم از شرکت، ازدحام تبلیغات، مشکل دسترسی به مشتریان بازار هدف و سایر عوامل به مشارکت در فرایند حمایت 

ورزشی عالقمند شده اند؛ از طرف دیگر، در بخش ورزشی نیز عواملی مانند افزایش هزینه هاي تیم داري، محدود 

قانون اساسی  44درآمدزایی طبق اصل جه تخصیص داده شده و تأکید دولت مبنی بر خصوصی سازي و بودن بود

باعث شده است که دستیابی به درآمدهاي غیرمستقیم مانند درآمدهاي حمایتی در دستور  و برنامه چهارم توسعه،

عنوان راه حل جدیدي به سوي  کار سازمان هاي ورزشی قرار گیرد. این تحوالت موجب شده تا حمایت ورزشی را به

 ).8(وضعیت مطلوب و ایده آل به حساب آورند

در صنعت فوتبال جمهوري اسالمی  را ) با مروري بر موانع توسعه جذب درآمد حاصل از حمایت مالی1386الهی (     

ساختار اقتصادي  موانعی که ریشه در ،دسته اول ).9(ایران موانع شناسایی شده در سه دسته کلی تقسیم بندي نمود.

موانعی که مرتبط با صنعت ورزش و به طور خاص صنعت فوتبال کشور هستند و دسته  ،کل کشور دارند. دسته دوم

 .موانعی هستند که رفع آنها، همکاري ها و هماهنگی هاي بین بخشی و بین سازمانی را طلب می کند ،سوم
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گانه عوامل اجتماعی بیشترین تأثیر و عوامل جغرافیایی ) نیز معتقد است که از بین عوامل هفت 1388عسگرزاده (

پس از بررسی موانع نهادي  )1388(و مرادي چالشتري ) 10ا در جذب سرمایه گذاري داشته است(کمترین تأثیر ر

اثرگذار بر جذب سرمایه گذاري هاي خارجی در صنعت فوتبال جمهوري اسالمی ایران به این نتیجه رسید که بین 

حمایتی،  -قیبازاریابی، تشوی -منابع انسانی، اقتصادي، اطالع رسانی -قانونی، مدیریتی -حقوقی ي انهعوامل شش گ

اجتماعی و جذب سرمایه گذاري هاي خارجی در صنعت فوتبال ایران رابطه مثبت و معنی داري وجود  -فرهنگی

  .)12(دارد

شرکتهاي بزرگی که بودجه زیادي را صرف  وجودعلیرغم پاي گذاشتن ورزش کشور به عرصه حرفه اي گري و      

تبلیغات و بازاریابی می کنند، نتایج تحقیقات داخلی بیانگر این واقعیت است که شرکتهاي محدودي حاضر به سرمایه 

صنعت ورزش کشورمان هنوز نتوانسته است از حمایت  ،بنابراین. هستندگذاري در ورزش و به خصوص ورزش بانوان 

که با  است). نمونه آن شهرصنعتی کاوه به عنوان یکی از شهرك هاي صنعتی کشور 9رد(مالی بهره کافی بب

کارخانه مهم با تولیدات گوناگون و متنوع و فعالیت در بازار بین المللی، یک منطقه صنعتی  150برخورداري از حدود 

ند وان یکی از منابع قدرتممهم در ایران محسوب می شود. از طرفی به دلیل نزدیکی به پایتخت می تواند به عن

به نظر می رسد که موانع و مشکالت بر سر راه  ي،از این رو براي حمایت مالی از ورزش کشور محسوب شود.

اجراي آن وجود داشته که شناسایی و برطرف کردن آنها، کمک شایانی به پیشبرد آن می کند و اگر در این زمینه 

مایت مالی در ایران نیز همانند کشورهاي صنعتی پیشرفته موفق خواهد اصالحاتی انجام گیرد، برنامه هاي جذب ح

استراتژي ها و اهداف حمایت مالی در کشورهاي مختلف متفاوت بوده و با طیف گسترده اي از از طرف دیگر،  بود.

ر می موانع روبروست و براي نیل به اهداف خود نیازمند راهبردها  و طرح هاي متفاوت و متناسب با همان کشو

  باشد.

تحقیق حاضر به دنبال بررسی این موضوع است که با شناخت موانع موجود در این شرکتها و بررسی  ،بنابراین     

ها شرایط موجود در سطح جهان، به ارائه راهکارهایی نوین جهت حل موانع و ایجاد بستر مناسب براي جذب شرکت

  به حامیان مالی همیشگی ورزش کشور تبدیل کند.در مسیر حمایت مالی از ورزش بپردازد و آنها را 

  

  شناسیروش 

 تحلیلی به شمار می آید که به شکل میدانی –تحقیق حاضر از نظر هدف پژوهش، کاربردي و از نظر روش توصیفی

انجام گرفته است. در این تحقیق از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. هر یک از ردیف هاي پرسشنامه 

 -مدیریتی گروه موانع 4که به طور کلی در  استها از دیدگاه شرکتموانع حمایت مالی از ورزش نده یکی از در برگیر

ارزشی لیکرت  5بر اساس مقیاس  اجتماعی قرار گرفته اند و  -تبلیغاتی و فرهنگی -، اقتصادي، رسانه ايحقوقی

رسی و جهت برشد پرسشنامه بر اساس اطالعات حاصل از تحقیقات داخلی و خارجی تهیه  امتیاز بندي شده است.

نفر از اساتید مدیریت ورزشی و تعدادي از مدیران و مسئوالن بازاریابی شرکت ها قرار  15روایی محتوایی در اختیار 

یار نمونه کوچکی از مدیران و اصالحات مورد نظر در یک مطالعه آزمایشی در اخت هاگرفت و پس از اعمال پیشنهاد

و با استفاده از ضریب آلفاي کرونباخ، ضریب  که این تعداد از جامعه آماري نهایی حذف شدندشرکت ها قرار گرفت 

تحلیل عامل تاییدي نیز که یک بخش ضروري از آزمون اعتباریابی است نشان به دست آمد.  83/0پایایی پرسشنامه

نامه را به طور آشکار و معنادار به گروه ها یا عوامل کوچک دسته بندي نمود. که می توان موضوعات پرسشمی دهد
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داده ها به وسیله تحلیل عناصر اصلی و با چرخش واریماکس تحلیل شدند. شاخص هاي توانایی  ،بر همین اساس

نشان دهنده کفایت نسبی اندازه نمونه و معناداري آزمون بارتلت نشان از عاملی  KMOعاملی شدن خوب بود. نتایج 

ه این با ک می دهدنشان  ،نتایج نیز با نمایش عناصر و متغیرهایی که بر روي آنها بار شده استو  ردبودن داده ها دا

  عامل هاي پیش فرض ما همخوانی دارد.

و پرسشنامه ها در میان نمونه هاي آماري توزیع گردید. در این در مرحله بعد اصالحات الزم صورت گرفت      

جامعه آماري شامل مدیران شرکت ها و در صورت وجود مدیران بازاریابی شرکت هاي شهر صنعتی کاوه  ،تحقیق

که از  استواحد  153. بر طبق آمار به دست آمده از اداره صنایع و معادن شهرستان، تعداد کل این شرکت ها بود

مورد در مطالعه اولیه شرکت داده شدند. با توجه به محدود بودن جامعه آماري، همه جامعه مورد بررسی  25ن تعداد ای

قرار گرفت و نمونه گیري انجام نشد، اما علیرغم پی گیري هاي محقق و ارسال نامه از طرف اداره صنایع و معادن 

و عودت داده شد. براي تجزیه و تحلیل داده ها از روش  مورد تکمیل 104پرسشنامه ارسالی  128شهرستان از میان 

استفاده شده است. براي توصیف آماري داده ها از جداول   SPSSآمار توصیفی و استنباطی و از نرم افزار آماري  

وش رتحلیل عامل اکتشافی و براي اولویت بندي عوامل از توزیع فراوانی و میانگین و در سطح آمار استنباطی 

  تحلیل مولفه اصلی و آزمون فریدمن استفاده خواهد شد. 

  

  یافته هاي تحقیق

  ویژگی هاي جمعیت شناختی شرکت هاي مورد بررسی): 1( شماره جدول

 درصد فراوانی طبقه  ویژگی

  نوع محصوالت یا خدمات

 1/23 24 غذایی

 - - ورزشی

 8/3 4 لوازم خانگی

 - - بیمه

 - - بانکداري

 1/73 76 سایر

  نوع بازار

 8/3 4 محلی

 1/73 76 ملی

 1/23 24 بین المللی

  مدت زمان تاسیس

5-1 12 5/11 

10-6 40 5/38 

15-11 8 7/7 

 3/42 44 سال 15بیش از 

درصد لوازم  8/3ها، مواد غذایی و درصد از شرکت 1/23) مالحظه می شود،  1(شمارههمانطور که در جدول      

وجود نوع بازار شرکتهاي مدرصد نیز محصوالت خارج از طبقه بندي تحقیق (سایر) تولید می نمایند.  1/73خانگی و 
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بیشترین فراوانی مدت  .باشددرصد می 1/23درصد و بین المللی با  1/73درصد، ملی با  8/3در این تحقیق، محلی با 

 5/11سال با  1-5درصد،  5/38سال با  6-10درصد می باشد و بعد از آن  3/42سال با  15زمان تاسیس بیش از 

  سال قرار دارند.    11-15با  7/7درصد و 

ه داز روش تحلیل مولفه اصلی استفاده ش هاتعیین اولویت موانع حمایت مالی از ورزش از دیدگاه شرکتراي ب     

  تحلیل عاملی در جداول زیر آورده شده است: این است. نتایج 

  ):کل واریانس تبیین شده2(شمارهجدول 

 اجزا

 حاصل جمع خارجی مربع بارها مقدار ویژه اولیه

 مجموع
درصد 

 واریانس

درصد 

 تراکمی
 مجموع

درصد 

 واریانس

درصد 

 تراکمی

 22/71 22/71 849/2 22/71 22/71 849/2 اتیتبلیغ-اي/ اطالعاتیموانع رسانه

    534/89 312/18 732/0 قانونی -موانع مدیریتی

    503/95 969/5 239/0 موانع اقتصادي

    00/100 497/4 180/0 فرهنگی -موانع اجتماعی

اي/ موانع رسانهمانع حمایت مالی از ورزش  4) مالحظه می شود؛ بر مبناي 2( شماره همانگونه که در  جدول     

نماید. بنابراین می توان درصد واریانس از موانع حمایت مالی از ورزش را تبیین می 22/71، تبلیغاتی -اطالعاتی

موانع زیرا تنها ارزش ویژه عامل  ؛مانع حمایت مالی از ورزش در یک عامل ضریب مشترك دارند 4گفت که 

  ).849/2دارد ( 1یار مقداري بیش از مع تبلیغاتی-اي/ اطالعاتیرسانه

  و بارتلت براي مطلوب بودن تحلیل عاملی KMO): آزمون 3(شمارهجدول 

 KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) 710/0 آزمون

 آزمون بارتلت

 223/244 دومقدار خی

 6 درجه آزادي

 000/0 داريمعنی

) نشان دهنده کفایت نمونه 50/0بیشتر از معیار 710/0( KMO)، نتایج آزمون بارتلت آزمون 3( شماره طبق جدول

  .استگیري و استفاده مناسب از آزمون تحلیل عاملی 

  ): ماتریس اجزا و بارهاي عاملی موانع حمایت مالی از ورزش4جدول (

 بار عاملی متغیرها

 915/0 تبلیغاتی-اي/ اطالعاتیموانع رسانه

 853/0 قانونی -موانع مدیریتی

 845/0 اقتصاديموانع 

 755/0 فرهنگی -موانع اجتماعی
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) ضرایب بارهاي عاملی هر یک از موانع حمایت مالی از ورزش روي عامل اصلی بدست آمده 4(شمارهجدول  در     

 اند عبارتاولویت  به ترتیبشود موانع حمایت مالی از ورزش به ترتیب آورده شده است. همانطور که مالحظه می

، موانع )853/0(با بار عاملیقانونی -؛ موانع مدیریتی)915/0(با بار عاملیتبلیغاتی-اي/ اطالعاتیاز موانع رسانه

  .  )755/0(با بار عاملیفرهنگی -موانع اجتماعی ) و845/0(با بار عاملیاقتصادي

  هاشرکتمدیران بندي موانع حمایت مالی از ورزش از دیدگاه ): اولویت5(شماره جدول

 حقوقی -موانع مدیریتی موانع
 میانگین

 رتبه
 دوخی اولویت

درجه 

 آزادي

سطح 

 داريمعنی

ی
ریت

دی
م

- 
ی

وق
حق

 

 1 52/7 نداشتن اطالع کافی مدیران از قوانین مالیاتی در ورزش

626/45 11 000/0 

عدم بهره گیري از مدیران با تفکرات تجاري و درآمدزایی در 

 ورزش
33/7 2 

 3 79/6 متخصصان بازاریابی در شرکت هاعدم حضور 

عدم تمایل مدیران شرکت ها به صرف وقت و هزینه براي ورزش، 

 تیم داري و حمایت مالی
79/6 3 

ي
اد

ص
اقت

 

 1 79/5 عدم اطمینان از سرمایه گذاري در صنعت ورزش کشور

200/78 8 000/0 
 2 63/5 هزینه باالي حمایت مالی از ورزش

نظام باز اقتصادي، عدم تعادل اقتصادي و درون گرایی فقدان 

 اقتصاد کشور
38/5 3  

ي
ه ا

سان
ر

- 
ی

غات
بلی

ت
 

عدم رعایت اصول ارتباطی و انگیزاننده با شرکت ها توسط 

 سازمان هاي ورزشی
19/7 1 

974/84 10 000/0 
چاپی  -نبود پوشش رسانه اي مناسب اعم از تصویري، مطبوعاتی

 مسابقات ورزشیدر رویدادها و 
06/7 2 

کمیت و کیفیت نامناسب پخش تلویزیونی مسابقات ورزشی در 

 سطوح ملی و بین المللی
56/6 3 

ی
اع

تم
اج

- 
ی

نگ
ره

ف
 

پایین بودن اعتبار آرم یا نشان باشگاه ها و لیگ هاي ورزشی 

 ایران در سطوح ملی و بین المللی
29/3 1 

مناسب از شرکت دراذهان عمومی از طریق عدم ایجاد تصویري  002/0 4 510/17

 حمایت ورزشی
19/3 2 

 3 94/2 اندك برافزایش ارتباط با مشتریان تاثیر کم و

نداشتن اطالع کافی "، مانع حقوقی -مدیریتیاز بین موانع ) مالحظه می شود، 5(شمارههمانطور که در جدول      

عدم بهره گیري از مدیران با تفکرات تجاري و "رتبه اول،  52/7با میانگین  "دیران از قوانین مالیاتی در ورزشم

عدم تمایل "و  "عدم حضور متخصصان بازاریابی در شرکت ها"و رتبه دوم 33/7با میانگین  "درآمدزایی در ورزش

 79/6با میانگین  به طور مشترك "مدیران شرکت ها به صرف وقت و هزینه براي ورزش، تیم داري و حمایت مالی

 رتبه سوم را دارا هستتند.
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رتبه  79/5با میانگین  "عدم اطمینان از سرمایه گذاري در صنعت ورزش کشور"اما از بین موانع اقتصادي، مانع      

فقدان نظام باز اقتصادي، عدم تعادل "رتبه دوم و  63/5با میانگین  "هزینه باالي حمایت مالی از ورزش"اول، 

  رتبه سوم را داراست. 38/5با میانگین  "درون گرایی اقتصاد کشوراقتصادي و 

عدم رعایت اصول ارتباطی و "اطالعاتی، مانع  –از بین موانع رسانه اي اما همانطور که مالحظه می شود      

اسب نبود پوشش رسانه اي من "رتبه اول،  19/7با میانگین  "سازمانهاي ورزشی به وسیلهانگیزاننده با شرکت ها 

کمیت و کیفیت  "رتبه دوم و  06/7با میانگین  "چاپی در رویدادها و مسابقات ورزشی -اعم از تصویري، مطبوعاتی

رتبه سوم را داراست و  56/6با میانگین  "نامناسب پخش تلویزیونی مسابقات ورزشی در سطوح ملی و بین المللی

اعتبار آرم یا نشان باشگاه ها و لیگ هاي ورزشی ایران در پایین بودن "فرهنگی، مانع  -از بین موانع اجتماعی

اذهان عمومی از  عدم ایجاد تصویري مناسب ازشرکت در"رتبه اول،  29/3با میانگین  "سطوح ملی و بین المللی

ین با میانگ "برافزایش ارتباط با مشتریان اندك تاثیر کم و"رتبه دوم و  19/3با میانگین  "طریق حمایت ورزشی

  رتبه سوم را داراست. 94/2

  

 بحث و نتیجه گیري

د ورزشی، به عنوان نوعی از سرمایه گذاري خارجی، براي سرمایه گذاري و حمایت مالی از رویدا حامیان مالی

محیط اقتصادي، سیاسی، اجتماعی مکان سرمایه گذاري را مورد بررسی قرار می دهند.  متغیرهاي زیادي از قبیل

بیان داشتند که اولین اولویت در میان موانع  شرکت هاي موجود در این تحقیق می دهدنتایج تحقیق حاضر نشان 

) و مرادي 1388قره خانی ( تبلیغاتی و این با نتایج تحقیقات -ايانع رسانهحمایت مالی از ورزش عبارت است از مو

مدیران  ، )12،11(در تضاد است ،) که موانع اقتصادي را به عنوان مهم ترین مانع معرفی می کنند1388چالشتري (

نداشتن اطالع کافی مدیران از قوانین مالیاتی در ورزش، عدم باید شرکت هاي حاضر در این تحقیق معتقدند که 

بزارهاي ا بعنوان یکی از را ها و عدم آگاهی مدیران نسبت به حمایت ورزشیحضور متخصصان بازاریابی در شرکت 

ترفیعی بر موانع اقتصادي مقدم دانست، زیرا ایجاد آگاهی از مسئله پیش نیاز هر نوع تصمیم گیري به طور کل و 

تحقیقات  با نتایجاما اولویت اول موانع رسانه اي و تبلیغاتی  است،تصمیم گیري در مورد حمایت مالی به طور اخص 

) که نقش رسانه ها را در جذب حامیان مالی بسیار مهم می داند و بیان می کند هر چه نمایش 2005استرالیز(

یشتر ب تلویزیونی و ماهواره اي مسابقات ورزشی در سطوح ملی و بین المللی وسیع تر باشد میزان جذب حامیان مالی

به موانع رسانه اي به عنوان یکی از مهمترین موانع یقات داخلی نیز بسیاري از تحقدر  .)13(ستخواهد بود، همسو

ت علل عدم حماینتایج تحقیق ابودردا با عنوان  ،اري و حامیان مالی اشاره شده است.به طور مثالجذب سرمایه گذ

وجود مشکل این اتفاق نظرها ناشی از  .استاي بانوان شهر اصفهان موید این مطلب اسپانسرها از ورزش حرفه

  .استجدي در پوشش رسانه اي بازي ها علی الخصوص مسابقات بانوان در ایران 

) 2003( 1که موانع حقوقی در رتبه دوم قرار دارند. این یافته با نتایج جودیو و فیلیپ می دهدنتایج تحقیق نشان      

 امور مالی را از مهم ترین عواملکه فقدان قوانین اختصاصی براي حق پخش تلویزیونی، حامیان مالی و مدیریت 

در تحقیق خود به ) که 1388دنیا پاداش (. همچنین ستهمراستا )14(ناکارامدي باشگاه هاي اسپانیا معرفی کرد

  

1 Guidio 
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عوامل حقوقی و قانونی را در رتبه دوم بررسی عوامل  مؤثر بر خصوصی سازي باشگاه هاي ورزشی می پردازد، 

 . )15(عنوان کرد

امل قانونی و حقوقی، عوامل مدیریتی نیز در رتبه دوم قرار دارد. این با نتایج تحقیقات دنیا پاداش در کنار عو     

پردازد می رتبه بندي مهم ترین موانع خصوصی سازي باشگاه هاي فوتبال ایران ) که به1388) و قره خانی (1388(

شاید دلیل این امر این باشد که علیرغم تاکید . )11،15(مخالف است ،است 2این مانع رتبه آخر را اختصاص دادهو به 

دولت بر خصوصی سازي و روش هاي درآمدزایی در ورزش هنوز کمبود متخصصان بازاریابی در شرکت ها و کمبود 

آژانس ها و متخصصان بازاریابی و عدم بهره گیري از مدیران با تفکرات تجاري در ورزش احساس می گردد و این 

. وي معتقد است عدم وجود نهادهاي تخصصی در حوزه )16(ست) همسو1388ت فاضلیان (نیز با نتایج تحقیقا

خصوصی سازي صنعت ورزش، نقش قابل توجهی در عدم توفیق خصوصی سازي بنگاه ها و باشگاه هاي ورزشی 

  در ایران داشته است. 

مهم اقتصادي که تا حد بسیار  در این تحقیق موانع اقتصادي در اولویت بعدي قرار دارد. یکی از شاخص هاي     

) GDPزیادي توانایی اقتصاد یک کشور را در تأمین نیازهاي مصرفی جامعه مشخص می کند، تولید ناخالص داخلی (

هم معتقد است سدر تحقیق خود با عنوان بررسی وضعیت اقتصادي صنعت ورزش ایران ) 1386است، اما کیان مرز (

 GDP، در حالی که سهم این صنعت از استدرصد  4/4تا  75/0دود کشورهاي مختلف ح GDPصنعت ورزش از 

و این به این دلیل است که در ایران به حمایت )17(و به طور معنی داري کمتر از شاخص جهانی است  %1/1ایران 

 بر پایه نظریات اقتصادي، شاخص ،هاي مردمی به عنوان منابع مالی ورزش کمتر بها داده شده است. از طرف دیگر

ریسک بر انتقال و جابجایی سرمایه بسیار مؤثر است؛ به طوري که در هر مکانی که میزان ریسک سرمایه گذاري 

دهد تا چه میزان می توان به باال باشد، حرکت سرمایه به آنجا کُند می شود. در واقع شاخص ریسک نشان می

رایط و نظام اقتصادي کشورها به عنوان ) به ش2004( 3بازگشت اصل و سود سرمایه گذاري اعتماد داشت. یانگ

عاملی مهم در جذب حامیان مالی براي ورزش اشاره می کند و وجود ساختار رقابتی در اقتصاد کشورها را به عنوان 

) 2001( 4افته هاي پژوهش هودا. از سوي دیگر، ی)18(یک عامل محرك براي توسعه حمایت مالی از ورزش می داند

مهم ترین عامل جذب سرمایه گذاري حامیان مالی  "ل انتظار سود حاصل از سرمایه گذارياص"گر آن است که بیان

در ورزش است. وي چنین نتیجه گیري می کند که حامیان مالی هنگامی متقاعد به سرمایه گذاري در ورزش می 

ر گزینه هاي شوند که تا حدي اطمینان یابند در صورت قرار دادن سرمایه خود در یک ورزش خاص بیش از سای

  . )21و20و19(قابل انتخاب سود خواهند برد

با مروري بر موانع شناسایی شده می توان آن ها را در سه دسته کلی تقسیم بندي نمود. دسته اول موانعی      

هستند که ریشه در ساختار اقتصادي کل کشور دارند. این موانع در محیط خارجی صنعت ورزش قرار داشته و 

رل زیادي بر آن ها نخواهند داشت که در تحقیق حاضر موانع اقتصادي در این گروه قرار می ورزشی کنتنهادهاي 

) 2004اند. به عنوان مثال، یانگ( محققان دیگر نیز در پژوهش هاي خود به این گونه عوامل اشاره داشتهگیرند. 

ا به عنوان یک عامل محرك براي توسعه وجود ساختار رقابتی در دیگر صنایع و به طور کلی در اقتصاد کشورها ر

. از این رو، مادامی که موانع مذکور در اقتصاد کل کشور وجود داشته باشند، )18(حمایت مالی از ورزش می داند

  

2 S Strelize 
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ی شود ، پیشنهاد مموردنیز به عنوان جزئی از کل سیستم اقتصاد تحت تأثیر آن خواهد بود. در این  ورزشصنعت 

صنعت ورزش (باشگاهها، سازمان لیگ، فدراسیون و...) با در نظر داشتن چنین عواملی (به مدیران رده هاي مختلف 

منزله تهدیدات محیطی) به برنامه ریزي استراتژیک بازاریابی براي سازمان خود بپردازند. در این صورت آن ها 

 خواهند توانست تا حد ممکن اثر این عوامل را کمتر سازند.

فرهنگی  -و در تحقیق حاضر موانع اجتماعی ستند که مرتبط با صنعت ورزش کشور هستنددسته دوم موانعی ه     

. این دسته از موانع تا حدود زیادي تحت کنترل سیاستمداران حقوقی در این گروه قرار می گیرند -و موانع مدیریتی

ان باشگاه نش يارهاي ارتقاو برنامه ریزان صنعت ورزش کشور است. مدیریت مؤثر بازاریابی ورزشی، شناسایی راهک

ها و لیگ حرفه اي، مدیریت و برنامه ریزي زمانی مناسب مسابقات و بهره گیري از امکانات و تسهیالت به روز در 

ریزان سطوح مختلف ورزش کشور، از جمله مواردي هستند که در این زمینه می تواند قابل توجه مدیران و برنامه

  ورزش کشور باشد.

 کند، موانعی هستند که رفع آنها، همکاري ها و هماهنگی هاي بین بخشی و بین سازمانی را طلب میدسته سوم     

. به وجود آمدن هماهنگی بین سازمان هاي ذیربط ورزشی استتبلیغاتی  -که در این تحقیق شامل موانع رسانه اي

خصوصی سازي و امثال آنها می تواند در با سایر نهادها نظیر سازمان صداوسیما، وزارت ورزش و جوانان، سازمان 

موانع و نهایتاً توسعه جذب منابع درآمدي حاصل از حمایت مالی تأثیر به سزایی داشته باشد.به گونه اي  نرفع ای

دیگر نیز می توان کلیه موانع بررسی شده در این تحقیق را به دو دسته کلی عوامل محیطی خارجی و عوامل 

 دارند کهقرار  ورزشعوامل محیطی خارجی مواردي هستند که خارج از محیط صنعت  محیطی داخلی تقسیم کرد.

احتیاج به بازتعریف و تغییراتی در برنامه ریزي هاي راهبردي و عملیاتی، رفع کاستی برطرف کردن چنین موانعی 

 د. را طلب می کن ها و انجام اصالحاتی از قبیل اقتصادي، مالی، حقوقی و قانونی در نهادهاي صنعت ورزش کشور
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