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 چکیده
 رزشو مالی ینتأم روي بر تکنولوژي نقش بررسی پژوهش این انجام از هدف

 به که است همبستگی -توصیفی پژوهش، روش .است بانوان شهر تهران
 هايپژوهش جزء هدف لحاظ از پژوهش، همچنین. شد انجام میدانی شکل
 و مدیران کلیه شامل حاضر تحقیق آماري جامعه .است کاربردي-ايتوسعه
 ابلق دتعدا به گیري. نمونههستند تهران شهر ورزشی هايباشگاه مالکان
 زا مختلف هايتخصص و هابخش نسبت به آماري جامعه اعضاي از کفایت
 از هاداده آوريجمع جهت .شد انتخاب نمونه دسترس در و هدفمند روش

-بصاح توسطنامه پرسش روایی و شد استفاده ساخته محققنامه پرسش
 ايلفآ آزمون از استفاده با آن پایایی شد. همچنین تأیید ،(نفر 06) نظران

 هايروش از هاداده تحلیل و تجزیه جهت .شد محاسبه (94/1) کرونباخ
 -کلموگروف آزمون از هاداده توزیع کردن مشخص توصیفی وجهت آماري

ها نشان داد که یافته .شد انجام SPSS24 افزارنرم از استفاده با اسمیرنف
-انهاي، رسرههاي ماهوا، شبکههاي تلویزیونیهاي مجازي، شبکهبین شبکه

هاي دیجیتال، تبلیغات الکترونیکی و در نهایت بین تکنولوژي و جذب حامیان 
 به توجه با  .دارد وجود معنادار ارتباط تهران شهر مالی در ورزش بانوان

 در گوناگون ايرسانه پوشش که گرفت نتیجه توانمی پژوهشهاي یافته
 داراي بانوان انیقهرم ورزش در يگذارسرمایه جهت خصوصی بخش جذب

 تحت و مالی حامیان تبلیغاتی عالئم به هارسانه توجه و است زیادي اهمیت
 در نیز رویداد برگزاري در مختلفهاي ورزش و رویدادها دادن قرار پوشش
 .است مؤثر مالی حامیان جذب
 بانوان ورزش ،یمال انیحام ،يتکنولوژ :کلیدی هایواژه

 
 
 

 

 
 

Abstract 
The purpose of this study was to investigate the 
role of technology on financing women's sports 
in Tehran city. It was a developmental-applied 
research using descriptive-correlational method. 
The statistical population of this study included 
all managers and owners of sports clubs in 
Tehran. To collect data, a researcher-made 
questionnaire was used and the validity of the 
questionnaire was confirmed by 12 experts of 
this field. Also, reliability was calculated by 
using Cronbach's alpha (0.94). To analyze data, 
descriptive statistical methods were used. To 
determine the distribution of data, the Sigma-
Smirnov test were used by SPSS24 software. 
Findings showed that there are significant 
relationship between virtual networks, TV 
networks, satellite networks, digital media, 
electronic advertising, and finally  there is 
significant relationship between technology and 
attracting sponsors in women's sports in Tehran 
city. According to the research findings, it can be 
concluded that various media coverage in 
attracting private sector to invest in female 
championship sport is very important and paying 
attention to sponsors advertisements as well as 
covering different sport events could influence 
on sponsors attraction.   
 Key words: Technology, Sponsors, Women's 
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 مقدمه
 است شده تبدیل درآمدزا و المللیبین صنعتی به ورزش روزه،ام
 جهانی، ورزش تجارت عرصه در(. 0993، 0هاروارد و کرامپتون)

 ریدخ نه و ورزش تماشاي ازاي در که دارد مشتریانی زیرا استثناست؛
 هايباشگاه(. 0997، 6فرلینگ) ندکنمی پول پرداخت آن مصرف یا

 خود از هايهزینه و منابع تأمین براي جهان سراسر در ايحرفه
 کاالهاي تبلیغ جهت حامیان جذب همچون مختلفی هايروش

 ارائه و ورزشی محصوالت و فروش بلیت بازیکن، فروش تجاري،
(. 6111، 3مک فرسون و همکاران) ندکنمی استفاده جانبی خدمات

 صخصوبه ورزشی يهاتیفعال براي هزینه و منابع ي تأمینهاراه از
 و هاسازمان توسط مالی مناسب حامیان جذب قهرمانی، ورزش

 و مناسب سالم محیطی ایجاد راستا، این در. است ورزشی مسئوالن
 زمال ورزش در خصوصی بخش و صنایع صاحبان يگذارهیسرما براي

 احداث به سرمایه صاحبان(. 0996، 4هانسن و کوتیر) است ضروري و
 اريبرگز و لوازم ورزشی و پوشاک ولیدت ورزشی، خدمات ارائه و فضاها

، هانآ اساسی اهداف از که دلیل این به ،تمایل دارند رادرآمدزا  مسابقات
 دماتخ مناسب کیفیت ارائه مسابقات، سطح در جهانی شهرت کسب

 مناسب بازاریابی از حاصل سودآوريتر مهمهمه  از و تولیداتشان و
 (. 0363رضوي، ) است
 و حمایت درخواست مورد در مشاوره ،(0994) اسکریبر زعم به

 ،لیگ رویداد،) ورزش از مالی حمایت براي هاشرکت سوي از تضمین
 و هاسازمان بازاریابی بخش وظایف ترینمهم از( بازیکن و تیم

 روش یک تواندمی ورزشی مالی حمایت. است ورزشی هايباشگاه
. دباش شتریانم موجودي حفظ و جدید بازار به رسیدن براي ارزشمند
 ییرتغ را هاگرایش دهد، افزایش را فروش تواندمی ورزشی مالی حمایت

 ايدنی در. سازد دائمی را مشتریان با روابط و برد باال را هاآگاهی دهد،
 عنوانبه ورزشی مالی حمایت از که دهندمی ترجیح هاشرکت امروز
 رطرفدارپ ايهورزش در خصوص به ؛کنند استفاده المللیبین زبان یک
 تحرک فرهنگ و زبان سد از فراتر و دارد ملی و جهانی بینندگان که
 به ورزشی مالی حمایت بنابراین(. 0366 همکاران، و احسانی) دکنمی

 ودننم فراهم از است عبارت بازاریابی ارتباطات عناصر از یکی عنوان
 حامی) تشرک یا سازمان یک وسیلهبه( تجهیزات و انسانی مالی،) منابع
 زشی،ور تیم یک مانند) شده حمایت یک براي مستقیم طوربه( مالی

 ایتحم ییهافعالیت طریق از تا...( و ورزشی رویداد ورزشی، شخصیت
 ،تورکو و پاپ) پذیرد انجام شرکت یا سازمان براي نظر مورد منافع
 وقف در که ورزش مالی حامیان اهداف توسعه و دستیابی براي(. 6110

 زیون،تلوی رادیو، جراید، جمله از تکنولوژي از استفاده شد، ارهاش آن به
 و خشپ در را مهمی بسیار نقش مجازي فضاي هايقابلیت و اینترنت

 توانندمی طریق این از و نمایندمی ایفا ورزشی رویدادهاي انتشار

                                                                                                                                             
1. Harvared & Crompton 
2. Freiling 
3. Macpherson et al. 

 نمایند یاري مناسب تبلیغات به رسیدن در را مالی حامیان
( در پژوهش خود به این 0393) مکارانجعفري و ه (.0363رضوي،)

 موجب تواندیم اینترنت از تکنولوژهایی مثل نتیجه رسیدند که استفاده
 هاياهباشگ از مالی کنندهحمایت يهاشرکت بازاریابی آمیخته بهبود

 دادند نشان خود مطالعات در( 6113) ریلی و کوک مک. شود ورزشی
 ورزش، از هاشرکت مالی حمایت در مؤثر و اصلی عوامل از یکی که

 گوتیر و هانسن. باشدمی جهانی و ملی سطح در گسترده پوشش
 رد گذاريسرمایه جذب و رونق در عامل ترینمهم که معتقدند( 0996)

 تأیید در .است تماشاگران تعداد افزایش قهرمانی، و ايحرفه ورزش
 رديکارب بررسی عنوان با پژوهشی در( 6117) پور منصور موضوع این

 یابیکانم که، گرفت نتیجه بازاریابی ابزار یک عنوان به ورزشی حمایت
 تشرک مارک از مطلوب تصویر تولید در مناسب ايرسانه پوشش و

 هدایت مارک سويبه را مشتریان خرید رفتارهاي و باشدمی مؤثر
 ر،بازا در هاشرکت دعوت نظیربی توسعه در ورزشی حمایت. دکنمی

 هدفو راین از. باشد قدرت منبع یک تواندمی ابراینبن و است سهیم
 در الیم حامیان جذب و تکنولوژي بین رابطه بررسی حاضر تحقیق از

 قاتتحقی پژوهش ادبیات در بررسی با .است تهران شهر بانوان ورزش
 جذب و تکنولوژي خصوص در یالمللبین و داخلی سطح در مختلفی
ان به توجمله تحقیقات داخلی میاز  .است گرفته صورت مالی حامیان

 عوامل ( اشاره کرد که نشان دادند0394) پژوهش کشاورز و همکاران
 و اجتماعی و قانونی و حقوقی مدیریتی، اي،رسانه مالی، و اقتصادي
 بانوان ورزش در مالی حامیان جذب براي موانعترین مهم از فرهنگی

ش خود نشان در پژوه (0390) . همچنین رجبی و همکارانهستند
 رد مهمی نقش تواندمی ورزشیهاي باشگاه مدیرانهاي دادند دیدگاه

 همکاران و کشاورز چنین هم باشد. داشته مالی حامیان جذب خصوص
توان به هاي خارجی میاز جمله پژوهش که دادند نشان (0394)

 چگونه دادند اشاره کرد که نشان  (6119) لیسی، کلوز و فاینی پژوهش
 انمشتری با را خود محصوالت توانندمی ورزشکاران طریق از اهشرکت
 نمایند.  معرفی

 نقش هارسانه و ايماهواره و مجازي هايشبکه و تکنولوژي امروزه 
 نبی ارتباط با توانندمی و دارند ارتباطات فرآیند تحقق در مهمی

 ترفیعات و تبلیغات در مهمی نقش مردم و تجاري يهاسازمان
 براي ورزشی هايباشگاه معموالً. باشند داشته هاشرکت محصوالت

 مشخص و انتخاب خود درآمد کسب براي را هاییراه خود توسعه و بقاء
 نیز قوانینی و اندشده مشخص قبل از معموالً هاراه این البته. ندکنمی

و  گلنبی) بروند پیش قوانین این ارچوبچ در هاراه این تا دارند وجود
 هايبرنامه در مهمی نقش تواندمی موضوع این (.0393همکاران، 

 یتظرف از که ايگونهبه باشد داشته ورزشی يهاسازمان مالی تأمین
 عنوان به توانمی مجازي هايشبکه و هارسانه و تکنولوژي

4. Hansen, Gautheir 
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 رتیبت بدین. نمود استفاده هاسازمان مالی تأمین براي هاییزیرساخت
 تبلیغات نیازمند خود محصوالت شفرو براي تجاري يهاسازمان که
 عموم توجه مورد ورزشی يهاسازمان و هاباشگاه امروزه و باشندمی

 هارکتش براي را مناسبی ظرفیت موضوع این بنابراین باشند،می مردم
 مجازي هايشبکه و تکنولوژي طریق از تا دکنمی فراهم هاسازمان و
قرار  ورزشی يهاسازمان و هاباشگاه مالی حامی عنوان به ايماهواره و

 هب نسبت بهتري جایگاه ایران کشور در اخیراً بانوان ورزش. گیرند
 جهانی سطح در ورزشی قهرمانان افزایش با و نموده پیدا گذشته سنوات

 به وجهت با بنابراین است کرده پیدا افزایش ورزش به نیز مردم توجه
 بانوان زشور باشد،می مالی تأمین نیازمند فعالیتی هر گسترش اینکه

 ايماهواره هايرسانه و مجازي هايشبکه از استفاده با تواندمی
 ضمن ها،آن از مالی حمایت با که نمایند متقاعد را تجاري يهاسازمان

مایند. ن ایفا بانوان ورزش گسترش در مهمی نقش خود محصول تبلیغ
 شنق که تیاهمی به توجه با پژوهش این در باال مطالب به توجه با

 حامیان جذب در ايماهواره و مجازيهاي شبکه و روزهاي تکنولوژي
 بین ارتباطی چه بدانیم خواهیممی ،دارد وجود ورزش براي مالی

 شهر در بانوان ورزش در مالی حامیان جذب با مذکورهاي تکنولوژي
 .دارد وجود تهران

 پژوهش شناسیروش
 کلش به که است ستگیهمب -توصیفی پژوهش از لحاظ روش، این

 هايپژوهش جزء هدف لحاظ از پژوهش، همچنین. شد انجام میدانی
 رانمدی کلیه شامل وهشپژ آماري باشد. جامعهمی کاربردي-ايتوسعه

 تعداد هب گیري. نمونهباشدمی تهران شهر ورزشی هايباشگاه مالکان و
 ايهتخصص و هابخش نسبت به آماري جامعه اعضاي از کفایت قابل

 رآوردب شدند. براي انتخاب نمونه دسترس در و هدفمند روش از مختلف
 رمول،ف این نتایج اساس بر. شد استفاده کوکران فرمول از نمونه، حجم
 ريآوجمع براي .شدند انتخاب تحقیق نمونه عنوان به نفر 300 تعداد
 شپژوه این در .شد استفاده میدانی و ايکتابخانه هايروش از ها،داده

 ورزش در مالی حامیان جذب و تکنولوژي بین رابطهنامه پرسش از
 توسط گردآوري از پسنامه پرسش. شد استفاده تهران شهر بانوان
 نکات گرفتن نظر در و نامفهوم تسؤاال حذف و آن بررسی و محقق

شد.  اصالح پژوهش هدف با مطابقنامه پرسش تسؤاال نظر، مورد
 عدبشش  قالب در مالی حامیان جذب و تکنولوژي رابطه بررسی جهت

 اي،ماهواره هايشبکه تلویزیونی، هايشبکه مجازي، هايشبکه)
 دست هب مالی( حمایت بعد و الکترونیک دیجیتال، تبلیغات هايرسانه

م تا ک خیلی از شدهبندي پیوستار درجه صورت به سؤال هر پاسخ .آمد
 از ادهاستف با حاضرمه ناپرسش روایی. شد گرفته در نظر زیاد خیلی

ید دانشگاه در رشته مدیریت اساتنظرات تعدادي از مربیان ورزشی و 
 64/1گرفت. پایایی هم از طریق آلفاي کرونباخ  قرار تأیید ورزشی مورد
 بدست آمد. 

آمار  سطح در ها،نامهپرسش آوريجمع از پس حاضر پژوهش در
 نداردانحراف استا گین،میان فراوانی، درصد فراوانی، جدول از توصیفی
  لموگروفک از آزمون هایافته استنباطی تحلیل و تجزیه در. شد استفاده

 وجهت با و شد استفاده هاتوزیع داد بودن نرمال آزمون براياسمیرنف 
به غیر نرمال بودن متغیرها، جهت سنجش میزان همبستگی بین دو 

  متغیر از ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده شد.

 های پژوهشهیافت
 و بررسی مورد استنباطی و توصیفی بخش دو در پژوهش هايیافته

 هايویژگی از برخی توصیفی، بخش در .گرفت قرار تحلیل و تجزیه

 .است شده داده نشان هاي تحقیقآزمودنی شناختیجمعیت

جنسیت، ) هاي جمعیت شناختیدرصد، ویژگی (، فراوانی و0)جدول در
ژوهش هاي پرجه مربیگري و تحصیالت( نمونهسن، سابقه مربیگري، د

 به تفکیک آورده شده است.
 

 
 

 

 نمونه آماري توصیف -6 جدول

 

 متغیر  فراوانی درصد فراوانی

 جنسیت زن 300 011%

 63زیر  36 9/09%

 سن

0/03% 31 31-63 

3/06% 36 33-30 

4/07% 34 41-33 

 به باال 40 67 66%

 سال 3زیر  003 37%

 3-01 60 %6/3 ورزشی فعالیت هسابق

3/06% 36 03-00 
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6/06% 36 61-03 

 به باال 60 79 4/63%

 زیر دیپلم و دیپلم 013 0/34%

 تحصیلی مدرک
 کارشناسی 01 4/30%

 کارشناسی ارشد 43 3/04%

 دکترا - -

 3زیر  664 76%

 3-01 33 %3/00 سابقه خدمت

 00باالي  30 4/03%

 
-کلموگروف آزمون از هاداده عیبودن توز یعیطب نییتع يبرا

آزمون نشان داد که تمام  نیا جی( استفاده شد. نتاKS) اسمیرنف
 نیا جینتاباشند. یمغیر نرمال  عیتوز يدارا قیتحق يرهایّمتغ

 ارائه شده است: دوآزمون در جدول 
 

 آزمون طبیعی بودن متغیرهاي پژوهش -2جدول 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

  ههم هايداده که گفت باید اسمیرنف - کلموگروف آزمون نتایج طبق
 بودن نرمال غیر به توجه با پس. (<1713P) ندارند نرمال توزیع هامتغیر

 مبستگیه ضریب از متغیر دو بین همبستگی میزان سنجش جهت متغیرها،
  .شد خواهد استفاده اسپیرمن

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 حامیان مالی همبستگی 

 هاي مجازيشبکه
 همبستگی اسپیرمن

Sig ()سطح معناداري 
(*471/1) 

110/1 

 اي تلویزیونیهشبکه
 همبستگی اسپیرمن

Sig ()سطح معناداري 
(*390/1) 

110/1 

 ايهاي ماهوارهشبکه
 همبستگی اسپیرمن

Sig ()سطح معناداري 
(*309/1) 

110/1 

 هاي دیجیتالرسانه
 همبستگی اسپیرمن

Sig ()سطح معناداري 
(*316/1) 

110/1 

 الکترونیکی تبلیغات
 همبستگی اسپیرمن

Sig (سطح معناداري) 
(*360/1) 

110/1 

 Z P متغیر

716/0 مجازي يهاشبکه  110/1  
676/0 تلویزیونی هايشبکه  110/1  

664/6 اي ماهوارههاي شبکه  110/1  

936/4 دیجیتالهاي رسانه  110/1  

333/6   الکترونیکی تبلیغات  110/1  

033/6   مالی حامیان  110/1  

تکنولوژي و جذب هاي مؤلفه بین همبستگی ،سه جدول در
 ها،مؤلفه از یک هر به توجه با. است شده داده نشان حامیان مالی

 پردازیم.ها میجدول در موجود نتایج تحلیل به
 

 تکنولوژي و حامیان مالی متغیرهاي بین ارتباط -9جدول

 معنادار است. 10/1* در سطح 

P≤ 13/1  n= 300 
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هاي و با بررسی ارتباط بین مولفه سه با توجه به جدول
ت هاي به دستکنولوژي و حامیان مالی، و با توجه به همبستگی

که ، فرضیه پژوهش مبنی بر این10/1آمده در سطح معناداري 
 انتهر شهر بانوان ورزش در مالی حامیان جذب تکنولوژي و بین

 شود.می تأیید د دارد،وجو معنادارارتباط 

 گیریبحث و نتیجه    
 هايشبکه و تکنولوژي نقش بررسی پژوهش این انجام از هدف

 نتایج. بود بانوان ورزش مالی تأمین روي بر ايماهواره و مجازي
 مجازي هايشبکه بین که داد نشان اسپیرمن همبستگی ضریب

 دارمعنا طارتبا تهران شهر بانوان ورزش در مالی حامیان جذب و
 زا استفاده که گفت توانمی یافته این نیتبی در. دارد وجود

 پوشش با همچنین و مجازي هايشبکه در جدید هايتکنولوژي
 اتارتباط فرآیند تحقق در مهمی نقش بانوان ورزشی مسابقات

 شنق مردم و تجاري يهاسازمان بین ارتباط با توانندمی و دارند
 .اشندب داشته هاشرکت محصوالت عاتترفی و تبلیغات در مهمی

 جذب و تلویزیونیهاي شبکه بین که داد نشان همچنین نتایج
 وجود معنادار ارتباط تهران شهر بانوان ورزش در مالی حامیان

 احسانی ،(6113) ریلی و کوک مک تحقیق نتایج با یافته این. دارد
 مخوانه یافته این با آن نتایج که تحقیقی و بود همخوان( 0367)

 احتمال به هک گفت توانمی یافته این تبین در. نشد یافت ،نباشد
 نقش نتلویزیو و یوراد ،یداجر جمله از هیوگر يهاسانهر زیاد
 یفاا شیورز يهاادیدرو انتشار و پخش حین در را مهمی ربسیا
 در را مالی نحامیا نسیدر ننداتومی طریق ینا از و نمایندمی

 . نمایند یاري اسبمن تتبلیغا به رسیدن
هاي بکهش بین که داد نشان اسپیرمن همبستگی ضریب نتایج
 تهران شهر بانوان ورزش در مالی حامیان جذب و ايماهواره
 ديکر تحقیقات نتایج با یافته این. دارد وجود معنادار ارتباط

-شبکه تجاري تبلیغات. دارد همخوانی( 0363) معماري و( 0363)

-می قرار مخاطبان توجه مورد بیشتر زبان سیفار ايماهواره هاي

 است این آن علت و دارد مخاطب بر زیادي تأثیرگذاري و گیرد
 صمتخص افراد از تبلیغ طراحی و ساخت جهت هاشبکه این در که

 به ازنی این به توجه با و داندمی را مخاطب نیاز که شده استفاده
 طریق زا اندتوانسته هاشبکه این واقع در و پردازدمی تبلیغ ساخت
 سبک را زیادي درآمد اقتصادي نظر از تبلیغات بهتر چه هر ساخت
 یتجذاب عوامل ترینمهم از یکی هم زن جنس از استفاده و نمایند
 که صورتی در بنابراین. باشدمی ايماهواره هايشبکه در تبلیغ

 به و شود پخش ايماهواره هايشبکه از بانوان ورزش رویدادهاي
 که گرددمی باعث جهان سرتاسر در خبري انعکاس یلدل

 .شوند وارد نیز بانوان ورزش در کننده حمایت يهاشرکت

 هايسانهر بین که داد نشان اسپیرمن همبستگی ضریب نتایج
 طارتبا تهران شهر بانوان ورزش در مالی حامیان جذب و دیجیتال

 و وفیص ائیرض تحقیقات نتایج با یافته این. دارد وجود معنادار
 آنها. دارد همخوانی( 0390) همکاران و جاوید و( 0396) شعبانی
 املش مواردي که است ابزاري دیجیتال هايرسانه که بودند معتقد

 و اطالعات به روزرسانی سهولت اطالعات، به جهانی دسترسی
 .دارد را هدف مخاطبان به اطالعات رسیدن در بیشتر قابلیت

 رائها زمینه در نوین هايرسانه و نترنتای دیگر امتیاز همچنین
 . باشدمی رسانیاطالع کنار در مشتریان به خدمات

 جذب و یالکترونیک تبلیغات بین که داد نشان نتایج نهایت در
 وجود معنادار ارتباط تهران شهر بانوان ورزش در مالی حامیان

 همکاران و عامري سید ،(0366) الهیهاي پژوهش نتایج. دارد
 نیز ( 6101) نیز همسو با این نتیجه است. پیون و جیمز (0366)

 روزآمد تبلیغاتیهاي فناوري و تسهیالت ایجاد با که دارندمی بیان
 اهدافترین مهم از یکی توانها میاستادیوم در ترجذاب و

 و نام مورد در عموم آگاهی توسعه که مالی حامی يهاشرکت
 آنجا از ،(0363) معماري زعمبه. نمود برآورده را هاستآن نشان

 هاباشگاه وها تیم مشروع درآمدهاي ازاي رسانه پخش حق که
 تهگرف نادیده حقوق این کشورمان بازار در ولی شودمی محسوب

 صنعت صاحبان و متولیان براي توجهی قابل منبع و شودمی
 براي ار مناسبی جو و ضاف باید بنابراین. گرددنمی تلقی ورزش

 به و آورد فراهم ارتباطی ابزارهاي سایر از حامیان بیشتر ادهاستف
 هتج در قرارداد طرفین بین در متقابل ارتباطات و همکاري اصل

 تبلیغات از استفاده بنابراین. گردد تاکید حامی نشان و نام ارتقاي
 در مالی حامیان جذب براي مناسبی راهبرد تواندمی الکترونیک

هاي یافته به توجه در نهایت با .اشدب بانوان قهرمانی ورزش
 در گوناگون ايرسانه پوشش که گرفت نتیجه توانمی پژوهش

 قهرمانی ورزش در يگذارسرمایه جهت خصوصی بخش جذب
 عالئم به هارسانه توجه و است زیادي اهمیت داراي بانوان

 و رویدادها دادن قرار پوشش تحت و مالی حامیان تبلیغاتی
 مالی حامیان جذب در نیز رویداد برگزاري در فمختلهاي ورزش

 اعثب که عواملی از یکی که گفت توانمی طرفی از. است مؤثر
 رحضو شودمی بانوان ورزش از مالی حمایت به هاشرکت ترغیب
-یم تماشاگر و کارشناس عنوان به ورزشی هايرسانه در بانوان
 اهورزشگاه در هاخانم حضور امکان هنوز ایران کشور در که باشد،
 این یلدل به دارد نیاز جدي پیگیري به مسئله این و نشده فراهم

 که هستند هايشرکت از برخی هدف يجامعه بانوان که
 در اهخانم حضور. ندکنمی تولید را بانوان با مرتبط محصوالت

 انامک و تماشاگران فحاشی عدم قبیل، از عواملی به ها،ورزشگاه
 .دارد بستگیها ادهخانو همراه به حضور
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