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 چکیده

 رادیو، تلویزیون،) جمعی هایرسانه تأثیر هدف از انجام این تحقیق، بررسی
 هایهیئت مالی منابع تأمین بر( سینما و اینترنت ماهواره، مجالت، روزنامه،
صورت میدانی  بود. روش تحقیق توصیفی بود و به  گلستان استان ورزشی

 استان ورزشی هایهیئت اجرا شد. جامعه آماری شامل کلیه مسئولین
 بودند( عمومی روابط مسئول و دبیر رئیس، نایب رئیس،) گلستان

(385N=نمونه آماری با .) کوکران و به روش تصادفی فرمول  از استفاده
محقق   ها از پرسشنامه آوری داده (. برای جمع=333nشد ) ساده انتخاب

د قرار تأیی مورد توسط اساتید ورزشی  آن ساخته استفاده شد که روایی
به دست  83/3از طریق ضریب آلفای کرونباخ   گرفت. پایایی پرسشنامه

آمار توصیفی و استنباطی های ها از روش آمد. برای تجزیه و تحلیل داده
 به اینترنت و مجالت تلویزیون، های نشان دادند که استفاده شد. یافته

 استان در ورزشی هایهیئت مالی منابع تأمین بر را تأثیر بیشترین ترتیب
 تأثیر کمترین ترتیب به هاروزنامه و رادیو ماهواره، سینما، و. داشتند گلستان

 اند. داشته گلستان استان ورزشی هایهیئت مالی منابع تأمین بر را

 

 های کلیدیواژه
 .ورزشی هیئتمنابع مالی، حامی مالی،  تأمینجمعی،   رسانه

 

 

Abstract 

The aim of this research was study the effect of mass 

media (TV, radio, newspapers, magazines, satellite, 

internet and cinema) on financing of the sport boards in 

Golestan Province. The research method was 

descriptive and was carried out as a field study. The 

study population were includes sports board’s members 

of Golestan province (Chairman, vice-chancellor, 

secretary and director of public relations) (N=184). The 

sample was selected using Cochran formula and simple 

random sampling (n=127). To gather the data was used 

researcher-made questionnaire which its validity was 

confirmed by sports management professors. The 

reliability of questionnaire was obtained by Cronbach's 

alpha coefficient (α=0.89). For data analysis, 

descriptive and inferential statistics methods were used. 

The results showed that TV, magazines and internet 

have the highest impact on financing of the sport 

boards. And cinema, satellite, radio and newspapers 

have the lowest impact on financing of the sport boards 

of Golestan Province. 
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 مقدمه
 ارتباطی پل و اطالعاتی هایبزرگراه مثابه به جمعی هایرسانه

 رسانی،اطالع یندآفر در مهمی نقش عمومی افکار بر تأثیرگذار
 سازیفرهنگ و اجتماعی مشارکت آموزش، سازی،گفتمان
 فراگیر و توسعه و کشور ورزش اعتالی و جامعه در ورزشی
 . (3131 همکاران، و خالدان)دارند  عهده بر آن نمودن

های اخیر رشد  های اجتماعی که در سالیکی از پدیده
قرار داده است،  تأثیرچشمگیری داشته و آحاد مردم را تحت 

های گروهی ای و آماتوری ورزش است. رسانه های حرفه فعالیت
شمار گیری و ارائه این پدیده بهعامل بسیار مؤثری در شکل

تواند در آنها می ها و مطالب درج شدهرود که محتوی برنامهمی
ش کشور داشته باشد. امروزه سزایی در توسعه ورزبه تأثیر

شوند و عنوان مرکز عصبی جامعه محسوب می ها بهرسانه
ها در تحقق آگاهیترین ابزار انتقال اطالعات و مؤثرمهمترین و 

 (.3133فرایند ارتباطات هستند)قره و همکاران ، 
های و کیفی )رسانه رسد پیشرفت و تحول کمیبه نظر می

 جمعی( ماهیت مبادله و تولید نمادین را در جهان معاصر عمیقاً
ناپذیر دگرگون کرده باشد. استفاده های برگشتو به شیوه

شامل تلویزیون، رادیو،    ها که معموالًگسترده از رسانه
ها را ه، اینترنت و سینما می باشند؛ آنها، مجالت، ماهوارروزنامه

وع   دائمی زندگی انسان تبدیل کرده است. تنبه اعضای 
سرگرمی آنها منجر به پذیرش و  ها، فعال بودن، و جنبهرسانه

 افزایش مصرف آنها در جامعه شده است.
تر شدن روابط اجتماعی، نیاز به رسانه برای تسهیل  با پیچیده

های مختلف بیش از پیش  روابط و آگاهی از اطالعات در زمینه
عبارت دیگر پیشرفت و رشد کشورها در هر  د. بهیاب ضرورت می

 هایت ارتباطات اجتماعی در جوامع آنمرحله تابعی از نوع کیف
توانند در ساخت و  ها از هر سنخ و نوعی می ست که رسانها

اد اجتماع، چگونگی روابط دهی فرهنگ و رفتارهای افرشکل
فر و سنیفراوانی بگذارند )ح تأثیرها و الگوپذیری افراد میان آن

 (. 3133ابوالحسنی، 
 همگانی ورزش فرهنگ اشاعه در جمعی ارتباط وسایل امروزه

 دارند تریپررنگ نقش افراد زندگی در نفوذ وسعت لحاظ به
 ای رسانه که در این میان پوشش(. 3133 نژاد،نادری و آقاجانی)

 ـ چاپی ای رسانه پوشش با مقایسه در تصویری ـ صوتی
 گوش و تلویزیون تماشای و داشته بیشتری اهمیت مطبوعاتی

 خود به را افراد فراغت اوقات از اعظمی بخش رادیو به کردن
  (.3138 تندنویس،)دهد  می اختصاص

 در مالی منابع افزایش و تحقیقات نشان داده است که توسعه
شود میسّر می گروهی های رسانه با تعامل اثر بر ورزش

 پوشش .(3331 جباروسکی، ؛3186؛ قاسمی، 3186 معماری،)
 حضور عدم باعث صوتی ـ تصویری ای رسانه نامناسب
 شده است ورزشی این رویدادهای از حمایت در ها شرکت

عنوان        در فوتبال به با این حال مثالً، .(3183 رجبی،)
 محل را از درآمدهای ترین ورزش کشور که بیشترینایحرفه

 وضعیت در تلویزیونی پخش حق و دارد فروشی بلیط و تبلیغات
 صاحب کشورهای سایر در که حالی در دارد، قرار نامشخصی

 مالی درآمد منابع ترین اصلی جزؤ تلویزیونی پخش حق فوتبال،
  (.3183 الهی،)شود  می محسوب

زایی نوان کرد امروزه ورزش بدون درآمدتوان عبه طور کلی می
دست داشتن عامل باشد. صنعت ورزش با در قادر به حیات نمی

گیری محرکی همچون برگزاری مسابقات ورزشی، امکان بهره
ها را فراهم کرده است که این های تبلیغات و رسانهاز فرصت

موضوع نیز بستر الزم را برای تعامل بین صنعت، تجارت و 
ورزش ایجاد کرده است و پلی راهبردی در خدمت توسعه 

 رود.رونق اقتصادی آن به شمار می ورزش و 
از طرفی امروزه رمز موفقیت یک سازمان کسب درآمد برای 

ها رو به باشد. بدون درآمد مطمئن سازمانبقاء و ماندگاری می
توانند در محیط رقابتی دوام انحالل و نابودی رفته و نمی

تواند امکانات الزم را برای بیاورند، درآمد مطمئن و پایدار می
 به وجود بیاورند. ها و مخارجینهرویارویی با هز

منابع  تأمیننتایج بسیاری از تحقیقات نشان داده است که در 
های ورزشی از جمله حق تبلیغات و حضور حامیان هیئتمالی 

 دانند و معتقدند کههای گروهی میمالی را بر اثر تعامل با رسانه

ل تعام یکدیگر با هاگسترش رسانه مدد به ورزش و اقتصاد
گردند )آقاجانی و ورزش می شدن تجاری سبب و داشته

 ؛3133 همکاران، و ؛ صادقیان3186معماری،  ؛3133همکاران، 
 و 3333 پیان، و جیمز ،3331؛ جباروسکی، 3186قاسمی، 

  .(3333 شیپلی، و میناقان
های درآمد حاصل از حمایت مالی یک منبع مهم برای سازمان

های  های مردمی تا سطوح باالی ورزش ورزشی اعم از سازمان
(. اصل انتظار سود 3333، 3ای است )ماتیو و همکاران حرفه

گذار مالی ترین عامل جذب سرمایهگذاری، مهمحاصل از سرمایه
که بیش ازدر ورزش است و حامیان مالی اگر مطمئن شوند 

                                                                            
1. Matthew & et al 
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گذاری گاه در ورزش سرمایهها سود خواهند برد، آنسایر گزینه
 (. 3333کنند )هودا، می

های خود  های ورزشی در فعالیت یکی از اهدافی است که رسانه
کنند توسعه ورزش است. در طرح جامع توسعه ورزشی  دنبال می

های ورزشی، منابع  کشور، محورهای مختلفی از جمله مؤلفه
نیروی انسانی، فرهنگ ورزشی، علم ورزشی، تأسیسات و  مالی،

است   تجهیزات ورزشی برای این امر در نظر گرفته شده
  (.3186)قاسمی و همکاران، 

 شیوه مالی، منابع تأمین در جمعی هایرسانه نقش ما کشور در
 که دارد، قرار میانی هایرتبه در ورزش صنعت رشد و بازاریابی

 مالی منابع تأمین و بازاریابی هایشیوه در تجدیدنظر لزوم
 پخش حق قانون اصالحات و گروهی هایرسانه توسط

 صوفی و همکاران، یئرضا)رسد می نظر به ضروری تلویزیونی
3133.) 

خصوص اجرای وظایف خود به های ورزشی دربسیاری از هیئت
اند که این مسئله مالی با کمبودهایی روبرو شده تأمینزمینه  در

ای و استانی با چالش مواجهه عد منطقههای آنها را در بُفعالیت
ها هیئتهای مالی ها نیز بعضی اوقات بحرانکرده است. رسانه

رسد کنند. به نظر میهای ورزشی را اطالع رسانی میو باشگاه
ها و حال افزایش بوده و در اجرای طرح این مشکالت مالی در

ها ورزشی را بسیار ا و باشگاهههای تدوین شده هیئتبرنامه
 کند. مشکل می

های دولتی بوده و ورزش متکی به درآمد متأسفانهما  در کشور
همین امر به توسعه ورزش در کشور آسیب جدی وارد کرده 

های ها با هیئتاست و از طرفی با توجه به ارتباط رسانه
های رسانه تأثیرورزشی، این پژوهش قصد دارد ببیند میزان 

های ورزشی استان گلستان هیئتمنابع مالی  تأمین جمعی بر
 چگونه است؟

 

 روش تحقیق
این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر اجرا جزء تحقیقات 

آید که به شکل میدانی انجام گرفته توصیفی به حساب می
 ورزشی هایتئهی مسئولین کلیه شامل آماری جامعه است.

 روابط مسئول و دبیر رئیس، نایب رئیس،) گلستان استان
 کوکران فرمول از استفاده با که بودند نفر 385 تعداد به( عمومی

 ساده تصادفی روش به آماری نمونه عنوان به نفر 333 تعداد
 .شدند انتخاب

منابع مالی  تأمینهای جمعی بر رسانه تأثیرمنظور بررسی به
های ورزشی استان گلستان، از پرسشنامه محقق ساخته تئهی

 تأثیرسوال بود که میزان  14استفاده شد. این پرسشنامه شامل 
 روزنامه، رادیو، گروه از ابرازهای ارتباط جمعی )تلویزیون، 3

 مالی منابع تأمینسینما( را در  و اینترنت ماهواره، مجالت،
کرد که این گیری میگلستان، اندازه  استان ورزشی هایهیئت
 خصوصی، بخش حامیان جذب دولتی، منابع شامل جذب تأثیر

 حاصل درآمدهای مسابقات، حین تبلیغات از حاصل درآمدهای
    ورزشی خدمات معرفی و بازاریابی و مسابقات پخش از

ورزشی بود. پاسخ هر سؤال به صورت پیوستار  هایهیئت
خیلی زیاد( در  تأثیر) 4خیلی کم( تا  تأثیر) 3بندی شده از  درجه

نظر گرفته شده بود. روایی پرسشنامه حاضر با استفاده از نظرات 
قرار گرفت و  تأییدتعدادی از اساتید مدیریت ورزشی مورد 

 بدست آمد. 83/3پایایی هم از طریق آلفای کرونباخ 
 آمار سطح در ها، نامه پرسش آوری جمع از پس حاضر پژوهش در

 انحراف میانگین، فراوانی، درصد فراوانی، جدول از توصیفی
 از هایافته استنباطی تحلیل و تجزیه در. شد استفاده استاندارد

 توزیع بودن نرمال آزمون برای اسمیرنوف ـ کولموگروف آزمون
 برای ها، داده توزیع بودن نرمال به توجه با و شد استفاده هاداده

 آزمون و همبسته تی آزمون از پژوهش های فرضیه آزمون
 حد در آماری های آزمون همه ضمناً .شد استفاده فریدمن

 .شدند گذارده آزمایش به( α=  34/3) داری معنی

 

 های تحقیقیافته

 با 53/15 هاآزمودنی سنی میانگین که داد نشان تحقیق نتایج
 آنها سابق کاری میانگین .بود سال 533/5 استاندارد انحراف

 مرد هاآزمودنی% 63 بود. سال 51/1 استاندارد انحراف با 31/8
 مجرد آنها% 54 و متاهل هاآزمودنی% 44. بودند زن آنها% 13 و

دانشگاهی داشتند.ها تحصیالت % آزمودنی81بودند و بیش از 
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 ورزشی هایهیئت مالی منابع تأمین بر جمعی هایرسانه تأثیر مربوط به نوع  آماری توصیف .2 جدول

 انحراف استاندارد ±میانگین 

 تأثیرنوع 

 رسانه

بازاریابی و 

معرفی خدمات و 

 محصول

 پخش درآمد

 یورزش مسابقات

تبلیغات درآمد 

 حین مسابقات

 انیحام جذب

 یخصوص بخش

جذب منابع 

 دولتی

65/3±43/5  38/3±41/1  43/3±33/1  38/3±45/1  33/3±33/1  تلویزیون 

85/3±15/1  35/3±53/3  61/3±34/3  83/3±53/3  33/3±33/1  رادیو 

64/3±86/3  33/3±35/3  33/3±13/3  85/3±85/3  63/3±53/3  روزنامه 

34/3±85/1  63/3±34/1  88/3±43/1  35/3±38/1  33/3±33/1  مجالت 

86/3±13/1  85/3±46/1  33/3±14/1  61/3±36/1  33/3±33/3  اینترنت 

33/3±33/1  33/3±33/3  33/3±35/1  83/3±61/3  33/3±43/3  ماهواره 

86/3±33/3  31/3±38/3  33/3±33/3  31/3±85/3  63/3±33/3  سینما 

33/3±33/1  83/3±33/3  38/3±31/3  36/3±81/3  33/3±64/3  کل 

 

 های ورزشیهیئتمنابع مالی  تأمینهای جمعی بر رسانه تأثیرهمبسته برحسب  t های آماریتوزیع داده. 1جدول 

 میانگین نام متغیر
ارزش 

 آزمون
 میزانt تفاوت میانگین

درجه 

 آزادی

سطح 

 داری معنی

 333/3 336 333/33 34/3 1 34/1 تلویزیون

 333/3 336 -334/6 -34/3 1 35/3 رادیو

 331/3 336 -386/3 -13/3 1 61/3 روزنامه

 353/3 336 333/3 51/3 1 51/1 مجالت

 334/3 336 553/3 38/3 1 38/1 اینترنت

 333/3 336 -343/3 -45/3 1 54/3 ماهواره

 333/3 336 -434/35 -34/3 1 35/3 سینما

 

 بر جمعی هایرسانه تأثیر، نوع 3با توجه به نتایج جدول شماره 
دولتی،  منابع جذب ورزشی شامل هایتئهی مالی منابع تأمین
 حین حاصل از تبلیغات درآمد خصوصی، بخش حامیان جذب

 و ورزشی و بازاریابی مسابقات حاصل از پخش مسابقات، درآمد
  که در این میان  محصوالت می باشند و خدمات معرفی
محصوالت  و خدمات معرفی و بر بازاریابی جمعی هایرسانه

اند. برابر را داشته تأثیردولتی کمترین  منابع بیشترین و جذب
 تأمینهای جمعی بر تمام رسانه تأثیر 3های جدول شماره داده

انتظار )حد  با نتیجه موردهای ورزشی تئهیمنابع مالی 
 متوسط(، تفاوت معنادار از نظر آماری دارد. 

توان گفت که از دیدگاه ها میولی با توجه به اختالف میانگین
تلویزیون، مجالت و اینترنت به ترتیب بیشترین  ،هاآزمودنی

ورزشی در استان  هایتئهی مالی منابع تأمینرا بر  تأثیر
ها به ترتیب و سینما، ماهواره، رادیو و روزنامه اندهگلستان داشت

ورزشی استان  هایهیئت مالی منابع تأمینرا بر  تأثیرکمترین 
 اند.گلستان داشته

 

 ورزشی هایهیئت مالی منابع تأمین بر جمعی هایرسانه تأثیربندی نتایج آزمون فریدمن در خصوص رتبه .1جدول

 داری سطح معنی درجه آزادی مقدار کای اسکوئر

54/13 6 333/3 
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بندی دهد که رتبه نشان می 5و  1 نتایج ارائه شده در جداول
 هایهیئت مالی منابع تأمین بر جمعی هایرسانه هفت تأثیر

 ها  روزنامهاینترنت،  مجالت، ورزشی به ترتیب شامل تلویزیون،

بندی با توجه به سطح  است که این رتبه سینما و ماهواره رادیو،
و  P <333/3) دار است داری آن از نظر آماری معنا معنی

54/13  =χ). 
 

 ورزشی هایتئهی مالی منابع تأمین بر جمعی هایرسانه تأثیر هارتبه میانگین. 7جدول

 متغیرها به ترتیب اهمیت و اثرگذاری هامیانگین رتبه

 تلویزیون 63/6

 مجالت 35/4

 اینترنت 31/5

 هاروزنامه 33/5

 رادیو 33/1

 ماهواره 13/1

 سینما 33/3

 

 گیری  نتیجه و بحث
های ورزشی ماهیتی  تئها و هی امروزه در عرصه ورزش، باشگاه

دنبال جذب حامیان   رو مدیران آنها به خصوصی دارند و از این
منابع مالی  تأمینمالی هستند تا بتوانند از این طریق، 

تواند را پوشش دهند، یکی از عواملی که می هیئتهای  هزینه
های آموزشی، ها از فعالیتشش رسانهدر این امر کمک کند پو

 های ورزشی است. هیئتای رقابتی و توسعه
منابع مالی  تأمینتلویزیون بر  تأثیرنتایج تحقیق نشان داد که 

تان بیشتر از حد انتظار بود و های ورزشی استان گلسهیئت
 تأثیررا هم داشت؛ و بیشترین  تأثیربندی بیشترین اساس رتبهبر

هم مربوط به بازاریابی و معرفی خدمات و محصوالت هنگام 
باشد. نتایج این تحقیق پخش مسابقات ورزشی از این رسانه می
( که به تحلیل 3133با نتایج تحقیقات نقدی و همکاران )

های های فوتبال )باشگاهبر درآمد باشگاه مؤثرعوامل اقتصادی 
سید که درآمد پخش ( پرداخته بود به این نتیجه رمنتخب جهان

های فوتبال دارد؛ را در درآمد باشگاه تأثیرتلویزیونی، بیشترین 
 حامیان جذب در را تلویزیونی نمایش که نقش( 3334) استرالیز

 هر کندمی بیان و داندمی مهم بررسی کرده و آن را بسیار مالی
 تروسیع المللیبین و ملی سطوح در ورزشی مسابقات نمایش چه

بود و جمشیدیان  خواهد بیشتر مالی حامیان جذب میزان باشد
( که با بررسی وضعیت و روش بازاریابی ورزشی در ایران 3184)

و چند کشور منتخب به این نتیجه رسید که از نقطه نظر 
های ا الویت اصلی در استفاده از شیوهمدیران ورزشی در کشور م

زیونی    الویت اصلی حق پخش تلوی نوین بازاریابی ورزشی
، (3138) همخوانی دارد. براساس تحقیق تندنویس باشند،می

تماشای تلویزیون و گوش کردن به رادیو، بخش اعظمی از 
طوری که  دهد، به اوقات فراغت افراد را به خود اختصاص می

ترین شکل گذراندن  توان گفت تماشای تلویزیون عمده می
ی به پوشش یابفراغت مردم است. بنابراین با دستاوقات 

توان به بازار هدف بزرگتری  تصویری می ـ ای صوتی رسانه
 دست یافت.

 تأمینهای رادیویی بر برنامه تأثیرنتایج تحقیق نشان داد که 
های ورزشی استان گلستان کمتر از حد انتظار هیئتمنابع مالی 

؛ (3133) نژاد نادری و آقاجانی بود. این نتیجه با نتایج تحقیقات
خوانی داشت. رادیو در قیاس با هم (3183) جماعت احسانی و

بصری و تصویری، از نظر کیفی   تأثیراتتلویزیون، به علت نبود 
دچار کاستی است، اما به این دلیل که صرفاً از طریق صوت بر 

های انسان را هنگام گوش شود، دیگر فعالیتانسان وارد می
است. نقش کند و این از نقاط قوت رادیو کردن ضعیف نمی
عنوان یک وسیله آموزش ملی، که در جهت آموزشی رادیو، به

رشد عمومی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی جامعه و افزایش 
خور توجه و بررسی است ع ملی قدم بر می دارد، هنگامی درمناف

که هدف از کاربرد آن به عنوان یک رسانه جمعی برای ایجاد 
 همه جانبه در اهداف ملی باشد.

منابع  تأمینمحتوی روزنامه بر  تأثیریج تحقیق نشان داد که نتا
های ورزشی استان گلستان کمتر از حد انتظار بود. هیئتمالی 



 های ورزشیهای جمعی بر تأمین منابع مالی هیئترسانه تأثیر 36

 

(، 3133صوفی و شعبانی )یئنتایج تحقیق با تحقیقات رضا
 توجه همخوانی ندارد. با( 3188) عامری (، سید3138تندنویس )

 ها و روزنامه که حمایت شود می مشاهده این تحقیقات های یافته
 جذب در مهم عوامل از ورزشی های تیم و ورزشکاران محبوبیت

 باشد.  می ورزش صنعت در حامیان گذاری سرمایه
منابع  تأمینمحتوی مجالت بر  تأثیرنتایج تحقیق نشان داد که 

های ورزشی استان گلستان بیشتر از حد انتظار بود. هیئتمالی 
محتوی مجالت در رتبه دوم و  تأثیرن بندی میزادر نتایج رتبه
توان باشد. در این خصوص میهای تلویزیونی میبعد از برنامه

گفت که محتوی مجالت به علت گستردگی در ارائه اخبار و 
های چاپی نسبت  ارائه بیشتر جزئیات از رتبه بیشتری در رسانه

ی صوفی و ئباشد که با نتایج تحقیقات رضا به روزنامه دارا می
 و (3188(، رجبی )3183احسانی و جماعت ) (،3133شعبانی )

مجالت ورزشی ملی یا        همخوانی دارد.( 3186) کردی
های اصلی ابزارهای ارتباط جمعی هستند که المللی از پایهبین

باشند، پل ارتباطی بین میادین ورزشی و افکار عمومی می
زی انگیامروزه مطبوعات ورزشی از چنان قدرت شگفت

توانند به فاصله فقط چند ساعت از مراسم برخوردارند که می
هایی مملو از نامهالمللی ورزشی، ویژهاختتام یک رویداد بین

ترین کیفیت ممکن تولید عکس، خبر، تفسیر و تحلیل، در به
ها خواننده قرار دهند. این قدرت دسترس میلیونکنند و در

است که در طیف وسیع نمایی، مدیون عوامل متعدد و کارآمدی 
ها، فناوری ارتباطات، صنعت آن خبرنگاران، عکاسان، خبرگزاری

نوین و رو به گسترش چاپ، شبکه توزیع و سایر عوامل دست 
 خورد. اندرکار به چشم می

منابع مالی  تأمیناینترنت بر  تأثیرنتایج تحقیق نشان داد که 
که با  ر بودن گلستان بیشتر از حد انتظاهای ورزشی استاتئهی

و جاوید و  (3133ی صوفی و شعبانی )ئنتایج تحقیقات رضا
ها معتقد بودند که اینترنت همخوانی دارد. آن (3133همکاران )

سی جهانی به اطالعات، ابزاری است که مواردی شامل دستر
رسانی اطالعات و قابلیت بیشتر در رسیدن روزسهولت به

نین امتیاز دیگر اطالعات به مخاطبان هدف را دارد. همچ
های نوین در زمینه ارائه خدمات به مشتریان در اینترنت و رسانه

 اشد.برسانی میکنار اطالع
 طتوانند از طریق اینترنت بلیمشتریان رویدادهای ورزشی می

ها، حمایت خود مسابقات، خرید محصوالت حامیان مالی باشگاه
تبلیغاتی، انتشار تصاویر، را انجام دهند. اینترنت ارائه برنامه های 

های جذاب رویدادهای های ویدئویی مربوط به صحنهفایل

صی برخوردار های رویدادها از جایگاه خاورزشی و سایر جذابیت
های سنتی اطالعات موجود خالف رسانهاست، عالوه بر آن بر

در  تواننددر اینترنت ماندگاری بیشتری دارند و مشتریان می
های ویدئویی مربوط به رویداد فایل صاویر و فرصت مناسب از ت

های آن استفاده کنند و بعید است با وجود اینترنت و و جذابیت
های نوین حتی کوچکترین اخبار و جذابیت یک رویداد از رسانه

 دید مردم جهان پنهان بماند.
منابع مالی  تأمینماهواره بر  تأثیرنتایج تحقیق نشان داد که 

که با  ان گلستان کمتر از حد انتظار بوداستهای ورزشی تهیئ
خوانی نداشت، ( هم3186ی )( و معمار3186نتایج کردی )

مورد  بیشتر فارسی زبان ایماهواره هایشبکه تجاری تبلیغات
مخاطب  بر زیادی گذاری تأثیر و گیردمی قرار مخاطبان توجه

و  ساخت جهت هاشبکه این دارد و علت آن این است که در
مخاطب را  نیاز که استفاده شده متخصص افراد از تبلیغ طراحی

در  و پردازدمی تبلیغ ساخت به نیاز این به توجه با و داندمی
بهتر  چه هر ساخت طریق از اندتوانسته هاشبکه این واقع

کسب نمایند و استفاده  زیادی را اقتصادی درآمد نظر از تبلیغات
در  تبلیغ جذابیت عوامل مهمترین از یکی هم زن جنس از

 .باشدمی ایهای ماهوارهشبکه
منابع مالی  تأمینسینما بر  تأثیرنتایج تحقیق نشان داد که 

که با  ان گلستان کمتر از حد انتظار بودهای ورزشی استتئهی
وانی داشت. خ( هم3133) نتایج تحقیقات جاوید و همکاران

هماهنگی بودجه، نافعاالن در عرصه مستندسازی ایران، کمبود 
های های مربوط، نداشتن برنامه مدون در سازمانبین سازمان

یرمتخصص در این سازمان را کارگیری نیروهای غسینمایی و به
سازی در خدمت سازی و مستندهای فیلمترین مشکلاز مهم

به تصویر کشیدن کنند. صنعت بازاریابی ورزشی ایران بیان می
ها ها، سریالدر فیلمرویداد ورزشی یک های ها و قابلیتزیبایی

داخلی و خارجی حامیان مالی و مستندها یکی از ابزارهای جذب 
 است.

طبیعت ورزشی، تاریخی و تمدنی، مستندهای  هایساخت فیلم
ی      ای و حضور در بازارهاشکلی حرفه و حیات وحش به

 کند.ایران می ورزشالمللی کمک شایانی در جهت توسعه بین
گرفت  نتیجه توانمی پژوهش هاییافته به در نهایت با توجه

جهت  جذب بخش خصوصی در گوناگون ایرسانه پوشش که
و  است زیادی اهمیت قهرمانی دارای ورزش در گذاریسرمایه

 حامیان برای ای رسانه پوشش به دستیابی اهمیت به توجه با
ها، روش انواع از استفاده با ورزشی هایتئهی است الزم مالی،
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 های تیم و قهرمانان معرفی و ورزشی اخبار کردن بازگو جمله از
 پخش برای مناسب های ساعت اختصاص ورزشی، مطرح

 از هریک برای فعال اینترنتی های سایت ایجاد و مسابقات

 اهدافشان به رسیدن برای را مالی حامیان ورزشی، های رشته
 حمایت و ها  شرکت مالی حمایت ادامه شاید شاهد تا کنند یاری
 .باشیم ورزشی ها رشته از آنها

 منابع
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 .53-53، صص 3شماره اول، سال ،ورزشی هایرسانه در ارتباطات مدیریت

 . طرح پژوهشی. پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی."های گروهی در ورزش ایرانبررسی نقش مطبوعات و رسانه"(. 3186) کردی، محمدرضا
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  ن،تهرا دانشگاه دکتری، ، رساله"محور تصمیم رویکرد با کشور ورزش صنعت آمیخته بازاریابی سازیمدل ل وتحلی"(. 3186)ژاله  معماری،
 .بدنیتربیت دانشکده

، "های منتخب جهان(های فوتبال ایران)باشگاه تحلیل عوامل اقتصادی بر درآمد باشگاه"(. 3133) کاغذیان، سهیال؛ افشار پی، امیر نقدی، یزدان؛
 .51-33، صص 3 شماره ،3 سال ،ریزیبرنامه و توسعه اقتصاد تخصصیعلمی ـ  دوفصلنامه

، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده "ها) دولتی و خصوصی( در استان خراسان شمالیموانع حمایت ورزشی شرکت"(. 3183) یزدانی، علی اصغر
 تربیت بدنی دانشگاه غیرانتفاعی شمال.
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