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  چکیده6
اي و تبلیغات مؤثر در جذب حامی ارتباطات رسانه تأثیرهدف تحقیق حاضر، تعیین 

ر تحقیق از نظاین است. شرقی  میز استان آذربایجانرويورزش تنیسمالی براي 
 ةجامع. است از نوع همبستگیپیمایشی و  -توصیفیماهیت و از نظر  ،هدف کاربردي
یز رسانه و ن ن حوزۀمتخصصین مدیریت ورزشی، متخصصی کلیة آماري تحقیق،

حجم است. نفر(  601) میز استان آذربایجان شرقیورزش تنیس روي هیئتاعضاي 
گیري، روش نمونه. نفر برآورد شد 036ي آماري با استفاده از جدول مورگان نمونه

 هامنپرسشاي و ها از طریق مطالعات کتابخانهگردآوري داده. اي بودتصادفی خوشه
بدوي عاي و تبلیغات ارتباطات رسانه نامةپرسش مورد استفاده شاملة نامپرسش. بود

 مالی آرنولد و همکاران تأمینهاي استاندارد روش نامةپرسش، (0393) و همکاران
. بود (0393) نقش رسانه در جذب منابع مالی فالح و آقاخانی نامةپرسش (، و6116)

هاي مورد استفاده توسط محققین در تحقیقات مختلف هنامپرسشروایی و پایایی 
ه نامپرسشآوري اطالعات از طریق پس از جمع. قرار گرفته است تأییدبررسی و مورد 

آمار براي  Excel2010و  SPSS21افزار ها با استفاده از نرمتحلیل دادهوتجزیه
لک شپیر ـ وی در بخش آمار استنباطی از آزمون. توصیفی و استنباطی به عمل آمد

 ها و ازها، از آزمون رگرسیون خطی براي آزمون فرضیهداده ةبراي بررسی نورمالیت
ري براي دا. سطح معناها استفاده شدندي مؤلفهببندي فریدمن براي رتبهآزمون رتبه

ارتباطات نتایج نشان داد، . شددر نظر گرفته  >13/1Pها تمامی تجزیه و تحلیل
رآمد دجذب منابع دولتی، جذب حامیان بخش خصوصی، تواند ت، میاي و تبلیغارسانه

تبلیغات حین مسابقات، درآمد پخش مسابقات ورزشی، و بازاریابی و معرفی خدمات و 

توان با توجه به نتایج حاصل می. بینی کندداري پیشطور مثبت و معنارا به محصول

 امر در گذارتأثیرو  اساسی ۀمهر های آن، یکاظهار کرد، رسانه و انواع نقش

ها، حامیان گذاریبنابراین، اگر سرمایهرود؛ می شمار به اسپانسری و تبلیغاتی

 کنار در اصولی و مثبت یک تعامل ها و ورزش درمالی، تبلیغات، رسانه

 موجب آن تبع به و شده یکدیگر رشد و گسترش باعث قرار بگیرند، همدیگر

 ورزش رشد باعث ترمهم همه از جامعه و های مختلفبخش شدن درگیر

 . شوندمی کشور

 اي، تبلیغات، تنیس روي میز، حامی مالیارتباطات رسانه :های کلیدیواژه

 

                                                                                                                                             
 .؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟1

 
Abstract 
The aim of this study is to investigate the role of media 
communication and effective advertising in attracting sponsor 

for table tennis board in East Azerbaijan province. This research 

is applied in terms of purpose and descriptive – survey in terms 
of nature. The statistical population was all sport management 

specialists, media professionals and also members of table 

tennis board in East Azerbaijan province; (210 persons). The 
sample size was estimated 132 people by Morgan table. Random 

cluster sampling was used. Data collection has been done 

through library studies and questionnaires. Questionnaires 
included media communication and advertisement 

questionnaire of Abdavi et al. (1395),Standard Financial 

Inventory Questionnaire of Arnold et al. (2002), and a 
questionnaire on the role of media in attracting financial 

resources of Fallah and Aga Khani (1395). Validity and 

reliability of questionnaires used by researchers in various 
researches have been confirmed and approved. After collecting 

data, data was analyzed using SPSS21 and Excel 2010 software 

for descriptive and inferential statistics. In the inferential 

statistics section, The Wilk's test was used to verify the non-

standardity of the data. The linear regression test was used to 

test the hypotheses and friedman ranking test for component 
ranking. The significance level for all analyzes was considered 

as P <0. 05. The results showed that media communications and 

advertising could positively and significantly predict the 
attraction of public resources, the attraction of private sector 

sponsors, advertising revenue during the tournament, the 

income of the sports competitions, and marketing and the 
introduction of services and products. According to the results, 

it can be stated that media and its various roles are essential 

elements in advertising and sponsorship; Therefore, if 
investments, sponsors, advertising, media and sports are placed 

in a positive and principled interaction together, they will grow 
and expand together and as the result, will engage in different 

sectors of society, and will cause development of sports in the 

country.  

Keywords:Media communication, Advertising, Table Tennis 

Sponsor 

ای و تبلیغات مؤثر در جذب حامی مالی برای ورزشنقش ارتباطات رسانه  

  شرقی(میز استان آذربایجانرویتنیس هیئتموردی:  ة)مطالع 

 3اسکوییمهدی صادری، 2پوری، حوریه دهقان1خدادادیمحمدرسول 

  زیتبر دانشگاه ،یورزش تیریمد اریاستاد .1

 شاهرود یصنعت دانشگاه ،یورزش تیریمد اریاستاد.2

 یورزش تیریمد ارشد کارشناس .3
  (1397/ 11/ 29) :رشیپذ تاریخ                                      (07/1397/ 29): تاریخ ارسال

Role of Media Communication and Efective Advertising in Attracting Sponsor 

for Sports 

(Case Study: Table Tennis Board of East Azerbaijan Province, Iran) 
Mohammad Rasoul Khodadadi1, Houriyhe Dehghanpouri2, Mehdi Saderioskoyi3 

1- Assistant Professor of Sport Management, University of Tabriz 

2- Assistant Professor of Sport Management, Shahrood University of Technology 

3- M. A. in Sports Management  
Received: (2018/10/21)            Accepted: (2019/02/18) 

 

  Corresponding Author: Mohammad Rasoul Khodadadi*رسول خدادادي                                           محمد * نویسنده مسئول:

 m. khodadadi@tabrizu. ac. ir                                                          E-mail: : m. khodadadi@tabrizu. ac. ir: : پست الکترونیک

 

   



 6289 بهار ،32 شماره ،ششم سال ،یورزش هایرسانه در ارتباطات تیریمد                                    82

 

 

 مقدمه

 که جمعی ارتباط وسایل کاربرد وجود دلیل حاضر به حال در
شکل  جمعی، ارتباط است، زیاد بسیار آن اتتأثیرو  نفوذ وسعت،
 است، داده قرار شعاع تحت را بشري جوامع تحوالت یافته و نوینی

تثبیت، حفظ و  براي جمعی ارتباط وسایل امروزه کهيطوربه
بر  حتی استعماري هايقدرت سیاسی و فرهنگی ةسلط تحکیم

تسخیر نیرومندي براي  و مؤثر ابزار و دارد؛ برتري نظامی نیروهاي
صوفی و رضائی) شوندمی محسوب عمومی اذهان و افکار هویت،

-کلی، وسایل ارتباط جمعی از جمله پدیده طوربه. (0396شعبانی، 

 به اند ووجوه زندگی انسان سایه افکنده هایی هستند که بر همة
اثرگذاري  ةهایی که در زمینپژوهش. دهندو سو میسمت ها آن

دهد که مخاطبان صورت گرفته است، نشان میها بر این پدیده
تلویزیون از جمله عوامل مهم و  وسایل ارتباط جمعی، به ویژه

 ةسلط .اثرگذار بر شیوه و کیفیت زندگی فردي و اجتماعی افراد است
هاي انسانی، از ترین تجربهاین ابزار تا حدي است که خصوصی

انگیزد و در جهت ها و احساسات عمیق انسان را برمیجمله هیجان
 هاي رفتاريد؛ و به این ترتیب، واکنشکنمی دلخواه خود هدایت

کار روشن) دهدخود شکل می هاياو را در راستاي اهداف و سیاست
چون هم مختلفی اهداف جمعی هايرسانه. (0369و همکاران، 
به  چنینهم و متقاعدسازي سرگرمی، اطالعات، فرآهم کردن

بر عهده  انسان هامیلیون بین را فرهنگ انتقالنامحسوس  ايگونه
 . (0396قره و همکاران، ) دارند
 دارند که اهمیت قدريامروز به جهان در هاکلی، رسانه طوربه

افراد احساس  دیگر، عبارت به. آیندمی به شمار افراد حسی ابزار
 بیند،ایشان می جاي به رسانه و دهندمی قرض رسانه را به خود

مردم  بین رسانه در ه نفوذلمسئ این. دکنمی درک حتی و شنودمی
 هاي تبلیغاتی نیزپیام انتقال غالباً. (0393قربی، ) دهدمی نشان را

هاي رسانه هم مردمی جلب مشارکت ابزار و هاسترسانه ۀعهد به
 است میانجی یک نیروي میان مردم همانند که است، جمعی

 . (6100، 0بِرگیمان)
 غیر ممکن تقریباً تبلیغات، بدون جهان تصور امروز در واقع،

ناخواسته  خواسته یا فرد هر که است آن مدعا این شاهد و است؛
 تبلیغی پیام صدها آگهی معرض در روزانه خود، زندگی در محیط

به  و اطالعات پیام این انبوه از ما پذیري. تأثیردارد قرار ترویجی و
 کاال مصرف و ارتباطات اطالعات،به  همواره انسان که دلیل این

دهد می اجازه تبلیغات به سازمان. ناپذیر استاجتناب است، نیازمند
 که جایی تا را آن و دهد انتقال بهترین شیوه به را پیامش که

 ارتباط وسایلرو، از این. (0391کشاورز، ) کند تکرار باشد، الزم

 مهمی کارکردهاي حساس و کشورها ةو تبلیغات در هم جمعی

                                                                                                                                             
1 . Bergemann 

 

مثال، تبلیغات و وسایل ارتباط جمعی  طوربه. (0393قربی، ) دارند
فرهنگ ورزش همگانی به لحاظ وسعت نفوذ در زندگی  ةدر اشاع

 . (0391نژاد، آقاجانی و نادري) تري دارندافراد نقش پررنگ
و  پیربازاريزادههادي) در این خصوص تحقیقاتی در داخل

( و خارج از 0366زاده، راد و محرمقیامی؛ 0396هزاوه، سجادي
صورت گرفته است؛ و نتایج  (6116، 3؛ جِیمز6100، 6ویندي) کشور
سایل گیر تبلیغات و وچشم تأثیربه  گرفته، صورت هايپژوهش اکثر

 تأکید فرهنگ ورزش ةارتباط جمعی در گرایش به ورزش و اشاع
اي هدر سالهاي اجتماعی که از طرف دیگر، یکی از پدیدهاند. کرده

قرار داده،  تأثیرگیري داشته و آحاد مردم را تحت اخیر رشد چشم
هاي گروهی رسانه. اي و آماتوري ورزش استهاي حرفهفعالیت

ي این پدیده به شمار گیري و ارائهعامل بسیار مؤثري در شکل
تواند میها آن ها و مطالب درج شده دري برنامهامحتو رود کهمی

قاخانی، فالح و آ) ورزش کشور داشته باشد سزایی در توسعةبه تأثیر
 مطبوعات و داشت (، عنوان0363) که معماري طورهمان. (0393
هاي و عرصه دنگذارمی عمومی اثر افکار بر هاي ورزشیرسانه

شکوفایی  موجب عوامل این و همة د،نکنمی را پدیدار فعالیت نو
 . گردداقتصادي می

 اقتصادي است فعال نهادهاي ینترمهم از یکی در کل، ورزش
 هاي گوناگون باشکل به هر کشوري جمعیت درصد 33حدود  که

 ةتوسع محور هاي ورزشیاخیر باشگاه هايدهه در. ددار آن سروکار
هاي قهرمانی ورزش يدر حوزه هم و تفریحی بخش در هم ورزش

 به تبدیل خصوصی هايطریق باشگاه از تجاري اند، ورزشبوده
 در ايحرفه هايباشگاه. است المللی درآمدزا شدهبین صنعت یک

 هايروش از هاي خودهزینه و مالی منابع تأمین براي سراسر جهان
 کاالهاي ، تبلیغ) اسپانسرها) حامیان مالی چون جذبهم مختلفی

 ورزشی محصوالت و بلیط فروش بازیکن، و فروش تجاري، خرید
جابري و ) ندکنمی جانبی استفاده تسهیالت و خدمات ةارائ و

 جامعه و سازمان موفقیت یک رمز زیرا امروزه(؛ 0396همکاران، 
درآمد  بدون ، واستخود  ماندگاري و بقاء براي کسب درآمد

 نابودي رفته و انحالل رو به مختلف يهاسازمان جامعه و مطمئن
 پایدار مطمئن و درآمد دوام بیاورند، رقابتی محیط در توانندنمی و

 و مخارج هاهزینه با براي رویارویی را امکانات الزم تواندمی
 عنوان موتور به مالی منابع و درآمد. بیاورند بوجود هاسازمان
-می ها نیز شناختهلیگ و هاورزشی، باشگاه يهاسازمان محرک

استقالل  و حفظ مؤثر ریزيبرنامه براي توسعه، درآمدزایی. شوند
 در. (0396صوفی و شعبانی، رضائی) است ضروري هاسازمان این
 کرده رشد صورت تصاعدي به صنعت ورزش گذشته، هايدهه
درصدي  عنوان به(پاي خود  هم به سطح جهانی در ورزش. است

2 . Windy 
3 . James 



 86                                ورزش یبرا یمال یحام جذب در مؤثر غاتیتبل و ایرسانه ارتباطات نقش

 

 

 ها،حوزه سایر در دیگر با مشاغل ارتباطش به دلیل هم و( بازار از
احسانی، ) است آورده اقتصاد بدست بازار در ايجایگاه شایسته

 و صنعت ايحرفه ي که امروزه، دیگر ورزشطوربه(؛ 0366
-رضائی) باشدنمی قادر به حیات درآمدزایی بدون ورزش پیشرفته

 منابع از عنوان یکی به حمایت مالی. (0396صوفی و شعبانی، 
 المللیبین و ملی دو سطح هر بودجه در تأمین اصلی درآمدزایی و

 و بشردوستانه هايپروژه ها،رسانهزیست،  محیط هنر، در ورزش،
. است شده دیگر تبدیل هايو زمینه پرورش و آموزش جامعه،
 پخش یا استقرار امکان که است عموم مردم نفع به مالی حمایت

 توجیه شاید آورد کهمی فرآهم را هاییو فعالیت وقایع و گسترش
 همه نفع به موفق حمایت بنابراین،. باشند هم نداشته اقتصادي

ها، ، رسانههاسازمان مالی، حامیان جمله از هاي ذیربططرف
 یا مالی حامی. است مردم و عموم تماشاگران مجریان طرح،

یا کار  و فعالیت فرد، اوقات گاهی که است شرکتی یا اسپانسر، فرد
 امکانات را که است گروهی یا یا فرد و دکنمی را پشتیبانی خاصی

 . (0394رشیدزاده و همکاران، ) دکنمی تهیه قراردادش طرف براي
مالی ساالنه  تحقیقات نشان داده است که، در استرالیا حامیان

 میلیون دالر به فوتبال جنوب استرالیا کمک بالعوض 7/49بیش از 
مزیت  چهار مالی کلی حمایت طوربه. (0363زاده، محرم) ندکنمی

و  خیر عنوان به مالی شدن حامیان تلقی که شامل، دارد عمده
 حمایت ةزیرکان و عملکرد غیرمستقیم مشتریان، نیکوکار براي

آگاهی  و ايرسانه تبلیغات در حمایت مالی شدن پوشانده مالی،
 شدن ترکم موجب مالی است که به حامیان نسبت مشتریان کم

ي هاحمایت. (6110، 0مِناقان) باشدمیها آن بینندگان با مخالفت
ین رتمهمي ورزشی یکی از هاسازمانمالی ورزشی براي بسیاري از 

ي مالی ورزشی از چنان اهمیتی هااست. حمایتاعتبار  تأمینمنابع 
بازاریابی ورزش به  ۀبرخوردار است که در برخی از منابع در حوز

 کشکر و همکاران،) عنوان عنصر مهمی مورد توجه قرار گرفته است
 هنددهاي بازاریابی را تشکیل میاز فعالیت (؛ و بخش مهمی0391

 . (0390محمدي و همکاران، )
مالی ن حامیااف هدا ۀتوسعیابی و اي دستبررسد، به نظر می

نقش ن تلویزیوو یو ، رادیداجمله جراز هی وگري هاسانهورزشی، ر
یفا اشی ي ورزهاادیدرا در حین پخش و انتشار رومهمی ر بسیا
به را در رسیدن مالی ن نند حامیااتوطریق میین و از انمایند می

ي طوربه. (0390رجبی و همکاران، ) نمایندیاري مناسب ت تبلیغا
که، تحقیقات نشان داده است توسعه و افزایش منابع مالی در 

                                                                                                                                             
1 . Meenaghan 
2  .Gbarowski 
3 .James and Pyun 
4 . Yong  
5 . Laurence 
6 . Yong  
7 . Windy 

 شودهاي گروهی میسر میورزش بر اثر تعامل با رسانه
ها نهو اقتصاد و ورزش به مدد گسترش رسا(؛ 6103، 6جباروسکی)

 دگردنبا یکدیگر تعامل داشته و سبب تجاري شدن ورزش می
؛ و حق تبلیغات و حضور حامیان مالی بر اثر تعامل (0363معماري، )
ورزشی  هايمالی هیئت تأمینهاي گروهی از جمله منابع رسانه با

 . (6101، 3جِیمز و پیان) هستند
جذب  ثر برؤعوامل ماي در خصوص تحقیقات محدود و پراکنده

سیدباقري ؛ 0393میرزایی و همکاران، ) در داخل کشور حامیان مالی
سیدعامري و ؛ 0390همکاران،  و آزادان؛ 0396و همکاران، 

(؛ و 6103و همکاران،  4یانگ) و خارج از کشور (؛0366همکاران، 
بع منا تأمینها و جذب حامیان مالی و نیز در خصوص تعامل رسانه

-رضائی؛ 0393فالح و آقاخانی، ) مالی در ورزش در داخل کشور

و خارج از (؛ 0396؛ نقدي و همکاران، 0396صوفی و شعبانی، 
؛ 6103و همکاران،  3؛ یانگ6103و همکاران،  3الئورِنس) کشور

 گوآینسِ؛ 6116، 9وِلکورن؛ 6119، 6فیتزیمونس؛ 6100، 7ویندي
( صورت گرفته است؛ 6113، 00؛ إستریالیز 611و همکاران، 01

، این زمینه هاي صورت گرفته درپژوهش و بر مبانی نظري مروري
چون ي پرطرفدار ورزشی همهارشتهارتباط این متغیرها را در 

؛ محمدي و 0396نقدي و همکاران، ) دهدمیفوتبال نشان 
 . (0390همکاران،  و آزادان؛ 0396همکاران، 
 هاياز تیم بسیاري شد، مشاهده اخیر سال چند ، درنای با وجود

شرکت  مالی از حامیان و مالی خوب وضع نبود دلیل به ورزشی
 بنابراین. بازماندند المللیبین و کشوري مختلف مسابقات در

 در صنعت خصوصی هايشرکت و مؤسسات گذاريسرمایه

 طوربه و توجه بوده مورد متمادي هايسال که بحثی است ورزش،

 ةمسئل حال حاضر در. شودافزوده می آن اهمیت به روزافزون
 به ما ورزشی در کشور هايتیم و هاباشگاه در اکثر مالی حامی

 درآمده مدیران ورزشی اساسی و مهم هايدغدغه از یکی عنوان

به دنبال ها آن و مدیران(؛ 0366سیدعامري و همکاران، ) است
ابع مالی من تأمینجذب حامیان مالی هستند تا بتوانند از این طریق، 

 هاي ورزشی را پوشش دهندها و باشگاهها، تیمهاي هیئتهزینه
 وابسته اندازه از بیش زیرا امروزه ورزش؛ (0393فالح و آقاخانی، )

 از مالی حمایت بدون (؛و6113، 06ریکرت) است مالی حامیان به

 نیست فعالیت يمهادا به قادر ي تجاريهاشرکتو  صنایع سوي
 متقابلی ةرابط رسد، هموارهبه نظر می  (.0999، 03جیفر و راس)

 داشته وجود مالی حامیان و مختلف ورزشی هايتیم ها وبین رشته

8 . Fitzsimmons 
9 . Cornwell 
10 . Seguin 
11 . Strelize 
12 . Riekert 
13  . Jiffer and Ross 
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 و خود سرمایه باال بردن براي هاي مختلف ورزشیتیم. است
 دیگر، امتیازات و ايرسانه پوشش تبلیغات، استفاده از با حامیان

 . (0394رشیدزاده و همکاران، ) دهندرا ادامه می تقابل این
تحقیقاتی در این خصوص توسط محققین صورت گرفته است؛ 

ها، هثر رسانؤم حضور اصل از تحقیقات نشان داده است کهح نتایج
 هايحمایت از ورزش گذاران بخش خصوصی برايترغیب سرمایه

که طوريبه. (0390هاشمی جواهري، ) دنبال داردبه پرطرفدار را 
(، در پژوهشی تحت عنوان 0393) فیروزآبادي و همکاران قنبري
ورزش، به این  از هابانک مالی در حمایت ايرسانه ترویج نقش

 دستاوردهاي و اهداف جزو ايرسانه ترویجنتیجه دست یافتند که، 

-اطالع کدهاي شامل که است ورزش از حمایت مالی در هابانک

 از مالی حمایت مسیر در هابانک طرفی از. تبلیغ است و رسانی

 مشمول که اندمواجه ايرسانه ترویج با تنگناهاي نیز ورزش

-صحه عدم و رسانیاطالع و تبلیغات قانونی محدودیت کدهاي

نظر  در با توانمی. است ورزشکاران و مسئولین همکاري گذاري و
 و دستاوردهاي اهداف از یکی به عنوان ايرسانه ترویج گرفتن

 و آن تقویت در جهت تالش و ورزش از مالی حمایت در حامیان
 ةرابط برآمدن، ايترویج رسانه با مرتبط تنگناهاي رفع درصدد نیز

 دیگر ورود موجبات نیز و تقویت کرد بیش از پیش را مالی حمایت

(، 0397) باختر نتایج پژوهش. آورد فراهم عرصه این به را حامیان
رزش مالی و تأمینررسی نقش تکنولوژي بر روي با عنوان ب نیز

 هايهاي مجازي، شبکهن شبکهنشان داد، بی بانوان شهر تهران
 هاي دیجیتال، تبلیغاتاي، رسانههاي ماهواره، شبکهتلویزیونی

الکترونیکی و در نهایت بین تکنولوژي و جذب حامیان مالی در 
 زا حاصل نتایج. دار وجود دارداشهر تهران ارتباط معنورزش بانوان 

 مدیران که داد نشان نیز (0390) همکاران و رجبی پژوهش
 یاربس عامل دو ورزشی تماشاگران و هارسانه خصوصی يهاشرکت

 ورزش در گذاريسرمایه براي خصوصی هايبخش جذب در مهم
 و است مهم بسیار هارسانه نقش میان، این در .هستند قهرمانی

 نحی قبل،) تربیش زمان مدت با رویدادها دادن قرار پوشش تحت
 انصاحب گذاريسرمایه جذب رد تربیش تنوع با و رویداد( از بعد و

 .است الزم و مفید قهرمانی ورزش در خصوصی بخش و صنایع
( نیز 0393) و همکاران انقاهخرزگريبنتایج حاصل از پژوهش 

 یبر دو عنصر اصل تأکیدهاي جمعی با کارکرد رسانهنشان داد که 
 یراتتغی سزایی درهتواند نقش برسانی میبخشی و اطالعآگاهی

ها آن جنتای. گذاران ایفا نمایدگیري سرمایهقیمت سهام و تصمیم
هاي دار میان استفاده از رسانهامعن ةوجود رابط ۀدهندنشانچنین هم

 گذاراننتخاب سهام توسط سرمایهجمعی و مشارکت در بورس و ا
گذاران جهت مشارکت و انتخاب نوع سهام سرمایهو  بوده است

 . اندتلویزیون استفاده نموده هاي جمعی اینترنت ورسانه تر ازبیش
هاي پرطرفدار یکی از این رشتهنیز  میز رويتنیسورزش 

ست ا ورزشیمیز یا پینگ پنگ، رويتنیساست. ورزشی در ایران 
شود و دو یا چهار بازیکن در آن مشارکت انجام می میزکه روي 

 وپتگیري از آن به با بهره کهدارد  راکتدارند و هر بازیکن یک 
اشته خوبی در کشور د بسیار ةورزشی سابق ةاین رشت؛ زندضربه می

با  .درخشانی در استان آذربایجان شرقی دارد بسیار ةو پیشین است
 ؛میز این استان بسیار زیاد استرويتنیس انتظارات ازاین وجود، 

بسیار خوب و مناسبی در این خطه نهفته است  که استعدادهاي زیرا
هاي مختلف ملی را تغذیه کرد و توان تیممیها آن کمککه با 

میز از رويتنیس که،اینبا وجود . دپرورش داا اي رنفرات زبده
وان تمیها برخوردار است، مناسبی در میان خانواده جایگاه و پایگاه

بر  ؛یادآور شدورزشی را نیز  ةدر این رشت بسیار محدود اعتبارات
 هاي ورزشی باید به دنبال جذب و جلب حامیانهیئتاساس  همین

ب، و مناسریزي این هدف با برنامهرسد، به نظر میمالی باشند که 
و نیز هاي مختلف هاي صمیمانه با دستگاهرایزنی و همکاري

-عههاي آموزشی، رقابتی و توسها از فعالیتپوشش رسانهتبلیغات و 

 . دپذیر خواهد بوامکاني ورزشی اي این رشته
محقق در با توجه به مطالب فوق و اهمیت موضوع، رو، از این

ي و اارتباطات رسانه تأثیرپژوهش حاضر درصدد بررسی نقش و 
ان میز استرويتبلیغات در جذب حامیان مالی براي ورزش تنیس

ت اي و تبلیغاکه آیا ارتباطات رسانهآذربایحان شرقی است، این
میز استان رويدر جذب حامیان مالی براي ورزش تنیستأثیري 

 . ؟خیرآذربایجان شرقی دارد یا 

 شناسی پژوهشروش
 -توصیفیماهیت از نظر هدف کاربردي و از نظر  تحقیقاین 

ر در این تحقیق ارتباط متغی. است از نوع همبستگیپیمایشی و 
ذب ج) ( با متغیر مالکاي و تبلیغاتارتباطات رسانه) بینپیش

 ةیکل آماري تحقیق، ةجامع. گیردمورد بررسی قرار می( حامی مالی
اي رسانه و نیز اعض ۀمتخصصین مدیریت ورزشی، متخصصین حوز

حجم . باشدشرقی میمیز  استان آذربایجانرويورزش تنیس هیئت
براي برآورد حجم نمونه . برآورد شدنفر  601آماري برابر با  ةجامع

. دست آمدنفر به 036برابر با از جدول مورگان استفاده شده، و 
 ايها در تحقیق حاضر، از طریق مطالعات کتابخانهگردآوري داده

 هارچي مورد استفاده شامل هنام. پرسشباشدمی هنامپرسشو نیز 
 هايویژگی ةدر زمین تسؤاال اول شامل بخشاست. بخش 
 نامةپرسش؛ بخش دوم، مربوط به گویانپاسخ شناختیجمعیت

، شامل (0393) عبدوي و همکاران اي و تبلیغاتارتباطات رسانه
ی(، و نظارت بازاریابی اجتماعیرسانی، اطالع) مؤلفه سهگویه و  63

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%BE
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-هنامپرسش؛ بخش سوم، برگرفته از لیکرت ايدرجه پنج مقیاس با
(، با 6116) و همکاران 0مالی آرنولد تأمینهاي ي استاندارد روش

نقش رسانه در جذب منابع  نامةپرسشبخش چهارم گویه؛ و  9
در خصوص میزان  سؤال 33شامل  (،0393) مالی فالح و آقاخانی

تلویزیون، رادیو، ) اي و تبلیغاتگروه از ارتباطات رسانه 7 تأثیر
 روزنامه، مجالت، ماهواره، اینترنت و سینما( در جذب منابع مالی

درآمد جذب منابع دولتی، جذب حامیان بخش خصوصی، شامل: )
تبلیغات حین مسابقات، درآمد پخش مسابقات ورزشی، بازاریابی و 

 . است معرفی خدمات و محصول(
 اي و تبلیغاتارتباطات رسانه ةساختمحقق ةنامپرسشروایی 

 (، در پژوهش عبدوي و همکاران0393) عبدوي و همکاران
ش مذکور نیز در پژوه نامةپرسششده است؛ پایایی  تأیید(، 0393)

 افزار(، با استفاده از نرم0393) عبدوي و همکاران
هریک از  با بررسی همسانی درونی و ،smart PLSيسازمدل
ر ها، و بررسی مقادیها، بررسی اعتبار ترکیبی هریک از سازهگویه

 .قرار گرفته است تأییدها مورد واریانس استخراج شده براي سازه
مالی آرنولد و  تأمینهاي استاندارد روش نامهپرسشروایی 

 تأیید(، 6116) (، نیز در پژوهش آرنولد و همکاران6116) همکاران
با  کرونباخ آلفاي روش با مذکور نیز، نامةپرسش اییپایشده است؛ 

(، باالتر 0391) توسط مقیمی و رمضان، SPSSافزار نرم از استفاده
روایی . قرار گرفته است تأییدمحاسبه شده و مورد  7/1از 

الح و فدر تحقیق نقش رسانه در جذب منابع مالی نیز  ةنامپرسش
 یا پایایی اعتماد ضریب میزانشده است؛  تأیید(، 0393) آقاخانی
افزار از نرم استفاده با کرونباخ آلفاي روش با مذکور نیز، نامةپرسش

SPSS  براي که شد ( محاسبه0393) فالح و آقاخانیتوسط 
 جاآن از؛ و بوده است 69/1آن  مقدار هنامپرسش تسؤاالمجموعه 

  . است برخوردار خوبی پایایی از باشد،تر میبزرگ 7/1از مقدار  که
تجزیه و تحلیل  ه،نامپرسش آوري اطالعات از طریقپس از جمع

آمار توصیفی براي  Excelو  SPSSافزار ها با استفاده از نرمداده
در بخش آمار توصیفی، با استفاده از . و استنباطی به عمل آمد

-جمعیتي هاو تحلیل داده جداول فراوانی و نمودارها به تجزیه

از آزمون شپیر ـ در بخش آمار استنباطی . شناختی پرداخته شد
 از آزمون آماري؛ ةجهت مشخص کردن نرمال بودن جامع ویلک

جهت  6فریدمنها، و از آزمون رگرسیون خطی براي آزمون فرضیه
 داري براي تمامی تجزیه واستفاده شد؛ سطح معنابندي موارد رتبه

 . در نظر گرفته شد >13/1Pها تحلیل

 

 

                                                                                                                                             
1 . Arnold et al 
2 . Friedman Test 

   پژوهشهای یافته

 3/76پژوهش حاضر نشان داد،  توصیفیهاي حاصل از آمار یافته
هاي زن درصد را آزمودنی 4/60هاي مرد و آزمودنی رادرصد 

 43تا  40سنی بین  ۀدر محدود هاآزمودنی تربیش. اندتشکیل داده
تا  61درصد( قرار دارند و کمترین تعداد در محدوده  4/63) سال
داراي  هاآزمودنی تربیش. درصد( سن قرار دارند 6/3) سال 63

ترین درصد( هستند، و کم 9/34) ترسال و بیش 60کاري  ةسابق
. درصد( سابقه کاري قرار دارند 9/7) سال 4تا  0تعداد در محدوده 

ها داراي مدرک تحصیلی دکتري هستند و درصد از آزمودنی 4/46
درصد(  6/4) صیلی کارشناسیکمترین میزان مربوط به مدرک تح

ها آن درصد از 0/03متأهل و  هارصد از آزمودنید 9/64. است
 . مجرد هستند
چنین نشان داد، وضعیت متغیرهاي پژوهش و نتایج هم

تر از میانگین مطلوب قرار دارد و تنها کمی پایینها آن هايمؤلفه
مالی است که کمی  تأمینهاي نظارتی و متغیر روش ةدر مؤلف

 است. باالتر از میانگین مطلوب 
نفر  611ي آماري این پژوهش از با توجه به اینکه تعداد نمونه

ها از آزمون شپیر ـ تر است، لذا جهت بررسی نرمال بودن دادهکم
ه ها استفاده شد کو بررسی میزان چولگی و کشیدگی داده 3ویلک
داري آن در متغیر ح معنااماره آزمون شپیر ـ ویلک و سطمقدار 

 هايهاي آن و متغیر روشاي و تبلیغات و مؤلفهارتباطات رسانه
هاست؛ در متغیر نقش نرمال بودن داده ۀدهندمالی نشان تأمین

هاي آن میزان چولگی و رسانه در جذب منابع مالی و مؤلفه
این  ۀدهندقرار دارد، نشان -6+ تا 6ها که در بازه کشیدگی داده

 . پوشی استچشمها قابلت که عدم نرمال بودن دادهاس
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3  .Shapiro - Wilk 

http://m-mirzadeh.blogfa.com/post/93
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 نتایج بررسی نرمال بودن توزیع فراوانی متغیرهاي پژوهش -6جدول 

 تعداد سؤال مؤلفه
اماره 
 آزمون

سطح 
 داريمعنا

 توضیح کشیدگی چولگی

 نرمال -009/1 199/1 373/1 996/1 63 اي و تبلیغاتارتباطات رسانه

 نرمال -43/1 10/1 663/1 963/1 9 رسانیمؤلفة اطالع

 نرمال -033/1 093/1 04/1 964/1 7 بازاریابی اجتماعیمؤلفة 

 نرمال -077/1 -033/1 394/1 969/1 9 مؤلفة نظارتی

 نرمال -094/1 -143/1 674/1 967/1 6 هاي تأمین مالیروش

نقش رسانه در جذب منابع 
 مالی

 نرمال -690/1 -136/1 *106/1 973/1 33

 937/1 7 جذب منابع دولتی،
114/1*
* 

 نرمال -963/1 -147/1

جذب حامیان بخش 
 خصوصی

7 933/1 
113/1*
* 

 نرمال -113/0 -160/1

 937/1 7 درآمد تبلیغات حین مسابقات
114/1*
* 

 نرمال -966/1 -134/1

 937/1 7 درآمد پخش مسابقات ورزشی
114/1*
* 

 نرمال -93/1 -134/1

بازاریابی و معرفی خدمات و 
 محصول

7 97/1 
117/1*
* 

 نرمال -916/1 -139/1

 

 P˂0/05 * P˂0/01 ** 

آزمون همبستگی در بخش آمار استنباطی، نتایج حاصل از 
 . ( گزارش شده است6) در جدول 110/1داري پیرسون در سطح معنا

 نتایج آزمون همبستگی -3جدول 

 داريسطح معنا ضریب همبستگی 

 و ارتباطات
 جذب/ تبلیغات
 دولتی منابع

339/1 110/1 

 و ارتباطات
 جذب/ تبلیغات

 خصوصی حامیان

344/1 110/1 

 و ارتباطات
 درآمد/ تبلیغات

 حین تبلیغات
 مسابقات

347/1 110/1 

 و ارتباطات
 درآمد/ تبلیغات

 مسابقات پخش

339/1 110/1 

 ايرسانه ارتباطات
 ابیبازاری/ تبلیغات و
 و خدمات معرفی و

 محصول

334/1 110/1 

چنین با استفاده از رگرسیون خطی در بخش آمار استنباطی هم
ررسی بدر جذب منابع دولتی  تبلیغاتاي و ارتباطات رسانه تأثیر
منظور بررسی این رابطه به Fآزمون  امارهبر این اساس مقدار . شد

-همباشد. میدار معنا >110/1Pکه در سطح است  69/06برابر 

 شدهلیتعد Rاست و مقدار  069/1برابر با  Rچنین مقدار مجذور 
 جذب منابع دولتیدرصد از واریانس  6/06دهد که نشان می

چنین با مه. شودتبیین می اي و تبلیغاتوسیله ارتباطات رسانهبه
اي شود که ارتباطات رسانهتوجه به ضریب رگرسیون مشخص می

 طور مثبتبهرا جذب منابع دولتی تواند ( می= 339/1β) و تبلیغات
 . بینی کندو معناداري پیش

بلیغات اي و تارتباطات رسانه تأثیربا استفاده از رگرسیون خطی 
 بر این. مورد بررسی قرار گرفتدر جذب حامیان بخش خصوصی 

 36/03منظور بررسی این رابطه برابر به Fآزمون  امارهاساس مقدار 
نین مقدار همچ. دار استمعنیا >110/1Pکه در سطح باشد می

دهد نشان می شدهلیتعد Rاست و مقدار  006/1برابر با  Rمجذور 
ه وسیلبهجذب حامیان بخش خصوصی درصد از واریانس  0/00که 

جه به چنین با توهم. شوداي و تبلیغات تبیین میارتباطات رسانه
 لیغاتاي و تبشود که ارتباطات رسانهضریب رگرسیون مشخص می

(344/1 β =می ) طور را بهجذب حامیان بخش خصوصی تواند
 . بینی کندمثبت و معناداري پیش

بلیغات اي و تارتباطات رسانه تأثیربا استفاده از رگرسیون خطی 
ار بر این اساس مقد. بررسی شد درآمد تبلیغات حین مسابقاتدر 
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که در است  16/07منظور بررسی این رابطه برابر به Fآزمون  اماره
برابر  Rچنین مقدار مجذور همباشد. میدار معنا >110/1Pسطح 

درصد  4/00دهد که نشان می شدهلیتعد Rاست و مقدار  060/1با 
وسیله ارتباطات به از واریانس درآمد تبلیغات حین مسابقات

 همچنین با توجه به ضریب. شودتبیین می اي و تبلیغاترسانه
 اي و تبلیغاتانهشود که ارتباطات رسرگرسیون مشخص می

(347/1 β =می )مثبت  طوررا به تواند درآمد تبلیغات حین مسابقات
 . بینی کندو معناداري پیش

بلیغات اي و تارتباطات رسانه تأثیربا استفاده از رگرسیون خطی 
ن بر ای. مورد بررسی قرار گرفت درآمد پخش مسابقات ورزشیدر 

 33/09منظور بررسی این رابطه برابر به Fآزمون  امارهاساس مقدار 
هم چنین مقدار . دار استمعنا >110/1Pکه در سطح باسد می

دهد نشان می شدهلیتعد Rاست و مقدار  033/1برابر با  Rمجذور 
له وسیبه درصد از واریانس درآمد پخش مسابقات ورزشی 9/06که 

وجه به با ت همچنین. شوداي و تبلیغات تبیین میارتباطات رسانه
 لیغاتاي و تبشود که ارتباطات رسانهضریب رگرسیون مشخص می

(339/1 β =می )طور را به تواند درآمد پخش مسابقات ورزشی
 . بینی کندمثبت و معناداري پیش

بلیغات اي و تارتباطات رسانه تأثیربا استفاده از رگرسیون خطی 
 .بررسی قرار گرفتمورد  بازاریابی و معرفی خدمات و محصولدر 

منظور بررسی این رابطه برابر به Fآزمون  امارهبر این اساس مقدار 
چنین همباشد. میدار معنا >110/1Pکه در سطح است  34/03

نشان  شدهلیتعد Rاست و مقدار  000/1برابر با  Rمقدار مجذور 
درصد از واریانس بازاریابی و معرفی خدمات و  4/01دهد که می

-هم. ودشتبیین می اي و تبلیغاتوسیله ارتباطات رسانههب محصول

ات شود که ارتباطچنین با توجه به ضریب رگرسیون مشخص می
تواند بازاریابی و معرفی ( می= β 334/1) اي و تبلیغاترسانه

  .بینی کندطور مثبت و معناداري پیشرا به خدمات و محصول
 

  نتایج رگرسیون خطی -2جدول 

 2R بررسی تأثیر
R 

 F Sig B شدهلیتعد

 399/1 **110/1 69/06 066/1 069/1 ارتباطات و تبلیغات/ جذب منابع دولتی

 364/1 **110/1 36/03 000/1 006/1 ارتباطات و تبلیغات/ جذب حامیان خصوصی
ارتباطات و تبلیغات/ درآمد تبلیغات حین 

 370/1 **110/1 16/07 004/1 060/1 مسابقات

 304/1 **110/1 33/09 069/1 033/1 ارتباطات و تبلیغات/ درآمد پخش مسابقات

اي و تبلیغات/ بازاریابی و معرفی ارتباطات رسانه
 346/1 **110/1 34/03 014/1 000/1 خدمات و محصول

بندي فریدمن در متغیر ارتباطات چنین نتایج آزمون رتبههم
( در >10/1P) دارۀ وجود تفاوت معنادهندو تبلیغات نشاناي رسانه
هاي به دست با بررسی میانگین رتبه ؛متغیر استهاي این مؤلفه

تر و نظارتی از درجه اهمیت بیش ةآمده مشخص است که مؤلف
 هاي بعديرسانی و بازاریابی اجتماعی در اولویتهاي اطالعمؤلفه

انه در نقش رسبندي فریدمن در متغیر نتایج آزمون رتبه. قرار دارند

( >13/1P) دارتفاوت معناۀ وجود دهندنشانجذب منابع مالی نیز 
به  هايهاي این متغیر است و با بررسی میانگین رتبهدر مؤلفه

هاي جذب منابع دولتی، جذب دست آمده مشخص است که مؤلفه
حامیان بخش خصوصی، بازاریابی و معرفی خدمات و محصول، 

حسن مسابقات و درآمد پخش مسابقات ورزشی به  تبلیغاتدرآمد 
 . میت برخوردارندترتیب از درجه اه

 نقش رسانه در جذب منابع مالیهاي متغیر اي و تبلیغات، و مؤلفههاي متغیر ارتباطات رسانهبندي مؤلفهرتبه -4جدول 

درجه  خی دو میانگین رتبه هامؤلفه متغیر
 آزادي

سطح 
 معناداري

هاي مؤلفه بنديرتبه
ي امتغیر ارتباطات رسانه

 و تبلیغات

 13/6 رسانیاطالع
 70/0 بازاریابی اجتماعی **110/1 6 67/61

 63/6 نظارتی

هاي بندي مؤلفهرتبه
نقش رسانه در متغیر 

 جذب منابع مالی
 

 66/3 جذب منابع دولتی

73/9 4 143/1* 
 03/3 جذب حامیان بخش خصوصی

 64/6 تبلیغات حین مسابقاتدرآمد 
 79/6 درآمد پخش مسابقات ورزشی

 10/3 بازاریابی و معرفی خدمات و محصول
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 گیرینتیجهبحث و 

ها دهی هزینههاي کسب درآمد و پوششترین راهیکی از متداول
هاي ورزشی، کسب حامی و اسپانسرهاي توسط باشگاه یا کلوب

به  هاي تبلیغاتیها با جذب حامی مالی، موقعیتباشگاهاست. مالی 
 دهندو تاجران بزرگ ارایه می هاشرکتوجود آمده توسط خود را به 

 هاي خود فراهم سازندتا در عوض منبعی براي پوشش هزینه
صنایع ي تجاري و صاحبان هاشرکتامروزه . (6117، 0ستواردا)

 رايابزار تبلیغاتی قدرتمندي ب ةاند که حمایت مالی به منزلدریافته
ین عناصري که موجب پیوند ترمهمدر واقع، یکی از . استها آن

رویداد ورزشی و اقتصاد شده است، حمایت مالی ورزشی در تبلیغات 
 . (0390خرم و همکاران، ) ي حامی ورزشی استهاشرکتبراي 
 اي و تبلیغات از یکبا توجه به اهمیت ارتباطات رسانه روایناز 

سو، و نیز جذب حامیان مالی از سوي دیگر، محقق در پژوهش 
 اي و تبلیغات مؤثر در جذبنقش ارتباطات رسانهحاضر به بررسی 

میز استان آذربایجان شرقی رويحامی مالی براي ورزش تنیس
 . پرداخته است

هاي پژوهش حاضر نشان داد، فرضیهنتایج حاصل از آزمون 
مالی یا جذب منابع  تأمینهاي روش) وضعیت متغیرهاي پژوهش

-ؤلفهم) هاآن هاياي و تبلیغات مؤثر( و مؤلفهمالی، ارتباطات رسانه

هاي جذب منابع مالی شامل: جذب منابع دولتی، جذب حامیان 
بخش خصوصی، درآمد تبلیغات حین مسابقات، درآمد پخش 

اي هات ورزشی، بازاریابی و معرفی خدمات و محصول؛ مؤلفهمسابق
نقش  رسانی،اي و تبلیغات مؤثر شامل: نقش اطالعارتباطات رسانه

ن تر از میانگیبازاریابی اجتماعی، و نقش نظارتی( کمی پایین
 ینتأمهاي نظارتی و متغیر روش ةمطلوب قرار دارد؛ و تنها در مؤلف

با . تشده اس ز میانگین مطلوب گزارشمالی است که کمی باالتر ا
 شود، اقداماتی در جهتها، پیشنهاد میتوجه به این قسمت از یافته

 اي و تبلیغات مؤثر، جذبهاي ارتباطات رسانهبهبود وضعیت مؤلفه
ها به حامیان مالی توسط مسئولین حامی مالی، و نیز توجه رسانه

 خبري پوششها شود، رسانهپیشنهاد می. ربط صورت بگیردذي

داشته باشند؛  میزرويورزشی تنیس مسابقات اجراي مطلوبی در
بال چون فوتورزشی خاص و پرطرفدار هم ةفقط به یک یا چند رشت

چون مختلف ورزشی هم هايو والیبال تمرکز نکرده و رشته
ورزشی  ةرشت اطالعات و اخبار میز را معرفی کنند؛ بهرويتنیس
ها رسانه. ورزشی را بیان کنند هايمیز بپردازند؛ واقعیترويتنیس

تري در افزایش حامیان ورزشی ها و اقداماتی نقش بیشبا برنامه
ي اهاي خاص و ویژهها برنامهمیز داشته باشند؛ رسانهرويتنیس

اه ملی ها نگرسانه. نمایند تهیهبراي اشتغال و کارآفرینی در ورزش 
ه باشند و از مسایل مغایر با منافع ملی ورزش کشور بپرهیزند؛ داشت

                                                                                                                                             
1 . Steward 
1. Steward 

 ةاعم و رشت طوربهورزش  در اخالق ةتوسع و ها در ایجادو رسانه
 . اخص نقش اساسی داشته باشند طوربهمیز رويتنیس

 اي ونتایج حاصل از پژوهش حاضر نشان داد، ارتباطات رسانه
اري دطور مثبت و معنارا بهجذب منابع دولتی تواند تبلیغات، می

ات فالح و تحقیق هايیافتهاین قسمت از نتایج با . بینی کندپیش
( در خارج 6119) 6فیتزیمونس( در داخل کشور، و 0393) آقاخانی

(، در پژوهش خود 0393) فالح و آقاخانی. ی داردخوانهماز کشور 
ه ببه این نتیجه دست یافتند که تلویزیون، مجالت و اینترنت 

اي ورزشی همنابع مالی هیئت تأمینرا بر  تأثیرترین ترتیب بیش
 تأثیر ترینها به ترتیب کمداشتند؛ و سینما، ماهواره، رادیو و روزنامه

 نسفیتزیمو. اندهاي ورزشی داشتهمنابع مالی هیئت تأمینرا بر 
 بین تبلیغات و جذب( نیز به این نتیجه دست یافت که 6119)

ي مالی از هاحمایتداري وجود دارد؛ و ة معنابطمالی را حمایت
صویر ارتقاي ت، منجر به هاي ورزشی با افزایش بازگشت سرمایهتیم

 این قسمتاز طرف دیگر، . شودعمومی شرکت در بین هواداران می
(، از این 0396) صوفی و شعبانیها با نتایج تحقیق رضائیاز یافته

اي و تبلیغات در جذب منابع رسانهجهت که در پژوهش او ارتباطات 
 با توجه به این قسمت. سو استمیانی قرار دارد، ناهم ةمالی در رتب

ی ایهبرنامه، رادیو و ماهواره تلویزیونشود، ها پیشنهاد میاز یافته
عم، ا طوربههاي مختلف ورزشی را براي جذب منابع دولتی در رشته

ن چنیهم. اخص تهیه و پخش نماید طوربهمیز رويو ورزش تنیس
، و سینما نیز اینترنت، مجالت، هاروزنامه يامحتوشود، پیشنهاد می

هاي مختلف ورزشی رشته در را دولتی منابعاي باشد که گونهبه
ن تواچنین میها همبا توجه به این قسمت از یافته. جذب نماید
اي هبازاریابی توسط رسانههاي لزوم تجدیدنظر در شیوهاظهار کرد، 

رو، از این. رسدگروهی و حق پخش تلویزیونی ضروري به نظر می
 اي را در نظرهاي اقتصاد رسانهشود جدیدترین آموزهپیشنهاد می

 . گرفته و از رکود اقتصادي در این حوزه جلوگیري کنیم

اي و تبلیغات، چنین نشان داد، ارتباطات رسانهها همیافته
ري داطور مثبت و معنارا بهجذب حامیان بخش خصوصی د توانمی

-ان میاقتصاد ورزش نش ةنتایج تحقیقات در زمین. بینی کندپیش

 ةدهد، ورزش بدون حمایت مالی صنایع و حامیان مالی قادر به ادام
جذب حامیان مالی ورزشی از دستاوردهاي بزرگ . حیات نیست

منابع درآمدي بخش ین ترمهمرویدادهاي ورزشی است، و از 
این قسمت از . (0393قرابی و همکاران، ) رودورزشی به شمار می

(، 0393) فالح و آقاخانی(، 0393) جماعت ها با نتایج تحقیقیافته
در داخل کشور و نیز (، 0396) هزاوهو سجادي پیربازاريزادههادي
( در 6119) فیتزیمونس(، 6103) و همکاران 3الئورِنس هايیافته

اي و تبلیغاتی را عامل مهم و از موانع که عامل رسانه خارج از کشور

2 . Fitzsimmons 
3 . Laurence 
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از . ی داردخوانهماند، بسیار مهم حمایت مالی از ورزش تبیین کرده
صوفی رضائیهاي تحقیق طرف دیگر این قسمت از نتایج با یافته

عامل رسانه و تبلیغات در حمایت مالی  تأثیر( که 0396) و شعبانی
سیدباقري و  داند، و نیز پژوهشمیانی می ةورزشی را در رتب

ترین، و که عامل قانونی و دولتی را با اهمیت (،0396) همکاران
ترین عامل در عدم حمایت عامل مدیریت ورزشی را کم اهمیت

 با. سو استدانند، ناهمي خصوصی از ورزش میهاشرکتمالی 
بلیغات ها و تشود، رسانهها پیشنهاد میتوجه به این قسمت از یافته

-شرایط بازارهاي مالی را در نظر گرفته و در نهایت برنامه ،ايرسانه

ین در ا. مالی تهیه نمایند تأمیني هایی را در جهت انتخاب شیوه
ا باید هراستا مدیران و مسئوالن کشوري، مسئوالن ورزشی و رسانه

ي وارد ترکنند که حامیان مالی با اطمینان بیش ایجادرا شرایطی 
 طوربهمیز رويورزشی تنیس ةاعم و رشت طوربه صنعت ورزش

 ايبر مناسب و سالم محیطی دیجاا ،ستارا این در. گردند اخص
 تنیس ورزش در خصوصی بخش و صنایع نصاحبا اريگذسرمایه

 اثحدا به تمایل مایهسر نصاحبا .ستا وريضر و زمال میز روي
 و شیورز ازملو و کپوشا تولید ،شیورز تخدما ئةارا و فضاها
 از که لیلد ینا به باشند،می دارا را زامددرآ تمسابقا اريبرگز

 ئةارا ت،مسابقا سطح در جهانی تشهر کسب ،هاآن ساسیا افهدا
 دآوريسو ترمهم همه از و نشاتاتولید و تخدما مناسب کیفیت
  .ستا مناسب ابییزاربا از حاصل

هاي پژوهش حاضر حاکی از آن است که، ارتباطات یافته
طور ا بهر تواند درآمد تبلیغات حین مسابقاتاي و تبلیغات، میرسانه

ی در که پژوهشبا توجه به این. بینی کندداري پیشمثبت و معنا
ر دها آن ۀدهندهاي تشکیلخصوص متغیرهاي مورد بحث و مؤلفه

ورزشی  ۀمطالعاتی محقق، در داخل و خارج از کشور در حوز ۀحوز
این قسمت از  ةرو، مقایساز این :و غیرورزشی وجود نداشته است

-سو بودن با سایر تحقیقات امکانسو یا ناهمها به جهت همیافته

-نهاد میها پیشلیکن با توجه به این قسمت از یافته. پذیر نیست

 مصالح و فرهنگ با که کالن و ردخ ها، رویدادهايرسانهشود، 

ها رسانه را در نظر داشته باشند؛ اصحاب ارتباط است در جامعه
 ةرشت خصوصاًورزشی و  موضوعات به کافی نسبت شناخت و دانش

و تبلیغات متناسب با آن را تهیه و  داشته میزرويورزشی تنیس
 . پخش نمایند

ات، اي و تبلیغرسانهچنین نشان داد، ارتباطات نتایج حاصل هم
اري دور مثبت و معناطرا به تواند درآمد پخش مسابقات ورزشیمی

 ها با نتایج پژوهش فالح واین قسمت از یافته. بینی کندپیش
-( در داخل کشور و یافته0396) نقدي و همکاران(، 0393) آقاخانی

. ی داردخوانهم(، در خارج از کشور 6113) 0ستریالیزاهاي پژوهش 
چه نمایش تلویزیونی  ها اشاره به این موضوع دارند که هراین یافته

                                                                                                                                             
1 . Strelize 

تر وسیع المللیبین و ملی در سطوح اي مسابقات ورزشیو ماهواره
رو، از این. بود تر خواهدبیش حامیان مالی نیز جذب میزان باشد،

ها پوشش خبري مطلوبی در اجراي شود، رسانهپیشنهاد می
ا توجه عالوه بر این، ب. میز داشته باشندرويتنیسمسابقات ورزشی 

مر هاي مسترسد، ایجاد ارتباطها به نظر میبه این قسمت از یافته
منجر  تواندهاي پیشرفته میهاي داخلی با مراکز رسانهمراکز رسانه

به تبع  و میزرويتنیستر و بهتر مسابقات ورزشی به پخش بیش
 هاي پیشرفتهرسد، رسانهبه نظر می چنینهم. آن درآمد باال شود

ود اي خرفتار رسانهتوانند می عکس و خبر فروش آگهی، بر عالوه
از این طریق  و دهند توسعه تجاري ايرسانه هايمدلرا بر مبناي 

درآمدزایی و کسب درآمدهاي  جدید هايروش ةتوسع دنبالههم ب
 . باشندمیز رويمسابقات ورزشی تنیساساسی براي 

اي و تبلیغات، چنین نشان داد، ارتباطات رسانهها همیافته
طور مثبت و را به تواند بازاریابی و معرفی خدمات و محصولمی
وهش ها با نتایج پژاین قسمت از یافته. بینی کندداري پیشمعنا

(، 0396) صوفی و شعبانیرضائی(، 0393) فالح و آقاخانی
. ی داردخوانهم( در داخل کشور 0369) سیدعامري و همکاران
 (، به این نتیجه رسیدند که نقش0369) سیدعامري و همکاران

 کاالهاي و محصوالت در معرفی مالی مؤثر و حامیان تبلیغات

با توجه . دارد بسیار اهمیت ورزشی هاي مختلفصحنه در ورزشی
 ها درموفقیت رسانهرسد، ها به نظر میبه این قسمت از یافته

در ها آن کشور، تالش میزرويورزشی تنیس استعدادهاي شناسایی
میز، و نیز رويتخصیصی ورزش تنیس ةبودج افزایشجهت 
 مختلف داخلی و ورزشی مسابقات در ورزشکاران حضور افزایش

ات اي و تبلیغمرزي منجر به موفقیت باالي ارتباطات رسانهبرون
  .احتمال قوي حامیان مالی شودمیز و به يروتنیس ةدر معرفی رشت

ي و ابندي فریدمن در متغیر ارتباطات رسانهنتایج آزمون رتبه
ر هاي این متغیدار در مؤلفهۀ وجود تفاوت معنادهندتبلیغات نشان

هاي به دست آمده مشخص است است، و با بررسی میانگین رتبه
انی رساطالعهاي تر و مؤلفهاهمیت بیش ةنظارتی از درج ةکه مؤلف

تایج ن ةمقایس. هاي بعدي قرار دارندو بازاریابی اجتماعی در اولویت
به  ها،سویی یافتهسویی و ناهماین قسمت از پژوهش به جهت هم

هاي مورد بررسی در که تحقیقی در این زمینه و مؤلفهدلیل این
مطالعاتی محقق در داخل و خارج از کشور وجود نداشته،  ةحیط

 با توجه به نتایج این قسمت از پژوهش ولیکن، . ر نیستپذیامکان
رسانی و هاي اطالعمؤلفهنظارتی و  ةنیز اهمیت باالي مؤلف

ها انهرسشود، پیشنهاد می هاي بعديبازاریابی اجتماعی در اولویت
خودداري  دارد، هاارزش گذاشتن پا زیر از نشان که انجام کاري از

 واقع شوند؛ به مؤثر جامعه ورزش فرهنگ ها در تغییرکنند؛ رسانه

القاب  و الفاظ به کارگیري کنند؛ از توجه جوانمردانه بازي اصل
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 خودداري نمایند؛ در جامعه ورزشی مدیران به نسبت نامناسب

ها نیز رسانه نگذارند؛ منتقدان پا را زیر اخالقی اصول اخبار، انتشار
سهیم  میزرويتنیسورزش  هايضعف و هاقوت و در بیان مسائل

کشور را  میزرويورزشی تنیس قهرمانان و شوند؛ ورزشکاران
خصوصی( ) گذاري غیردولتیسرمایه افزایش و در معرفی نمایند؛

در نهایت نتایج حاصل از . شوند سهیم میزرويورزش تنیس در
 نقش رسانه در جذب منابع مالیبندي فریدمن در متغیر آزمون رتبه

هاي این متغیر است، و با دار در مؤلفهود تفاوت معناۀ وجدهندنشان
-دست آمده مشخص است که مؤلفههاي بهبررسی میانگین رتبه

هاي جذب منابع دولتی، جذب حامیان بخش خصوصی، بازاریابی 
و معرفی خدمات و محصول، درآمد تبلیغات حین مسابقات و درآمد 

. برخوردارندپخش مسابقات ورزشی به ترتیب از درجه اهمیت 
نتایج این قسمت از پژوهش نیز به دلیل عدم وجود تحقیقی  ةمقایس

مطالعاتی محقق، در داخل  ةمتغیرهاي مورد بحث در حیط ةدر زمین
لیکن، نتایج حاصل از پژوهش . پذیر نیستو خارج از کشور امکان

هاي جدید در حمایت از (، در خصوص نقش رسانه6116) 0جِیمز
هاي جدید نقش بسیار مهم و نهرساي نشان داد، ورزش و نام تجار

هاي سازي طرحدر حمایت از ورزش و یکپارچهقابل توجهی 
ود، شپیشنهاد میها براساس این قسمت از یافته. بازاریابی دارند

ورزشی موانع جذب حامیان مالی را شناخته، و  مسئولین و مدیران
 گیري از متخصصان بازاریابی ورزشی و نیز با ایجاد شرایطبا بهره

مناسب براي ارتباط بهتر دولت و حامیان مالی، شرایط مناسبی را 
 رهم نمایند تا حامیان بتوانند با اطمینان بهتابراي حامیان مالی فر

ی به نظر کل طور. بهگذاري بپردازندتري به فعالیت و سرمایهو بیش
 ها وها، حامیان مالی، تبلیغات، رسانهگذاريرسد، اگر سرمایهمی

 کنار همدیگر قرار بگیرند، در اصولی و مثبت تعامل یک ورزش در

 درگیر موجب آن تبع به و شده یکدیگر گسترش رشد و باعث

 ورزش باعث رشد ترمهم همه از جامعه و مختلف هايبخش شدن

 شرایطی بایستی بنابراین، مسئولین. شوندمی تولید عوامل و کشور

هاي ورزشی هاي تمام تیمکشور بازي سراسر در که کنند مهیا را
 پوشش تريمناسب و بهتر صورت به هاي ورزشی مختلفو رشته

ش گذاري بیش از پیشده، و حامیان مالی نیز تمایل به سرمایه داده
 .داشته باشند
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