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    چکیده

و  یفی)ک یاکتشاااا  ختهیآم ها،داده یاز نظر نحوه گردآور ی وکاربرد ف،از نظر هد روش تحقیق

های زمانها و سااانفر از مدیران بازاریابی شاارک   30. جامعه آماری تحقیق شااام  باشاادی( میکم

روش  ودند.لیگ برتر  وتبال ایران بهای باشگاهحامی  1398تا  1390خصوصی و دولتی که از سال 

کمی  به صااوره هد م د و با روش گلوله بر ی انماش شااد. در بخش  ی،فیک در بخش گیرینمونه

نهنیز،  ماش شااااد. یریگروش نمو هد م د ان قایجاااااه زوجی بی   به صاااوره  مه م پرساااشااا ا

حلی  تبرای تمزیه و  ها جواب دادند.نفر از آن 15ک  دگان بخش کیفی توزیع شاااد و مشاااارک 

از و ب یکدگذار از روشتفاده شاااد که با اساااتفاده ی از روش تحلی  محتوا اسااافیک بخشهای داده

از  یخش کمدر ب اهمولفه یب د یلووابرای  ب دی شدند. همچ ی ها تحلی  و دستهمصاحبه یمحور

رتباط با موانع مولفه در ا 79مقوله و  13ها بر اسااای یا ته اسااتفاده شااد. روش تحلی  ساالجااله مراتبی

شگاه شرک های لیگ ارتباط بل دمده بی  با سازمانبرتر  وتبال ایران با  سایی های حها و  ش ا امی 

اشاات د. با های اقتصااادی، قانونی و بازاریابی بیشااتری  درجه اهمی  را دها و مقولهشااد و شاااخ 

هکارهای مت اظر توان د راهای حامی میها و سازمانهای  وتبال و شرک ش اسایی ای  موانع، باشگاه

رصه اسپانجرشیپ اسایی و اتخاذ ک  د تا بتوان د به بهتری  شک  ممک  در عها را ش و مت اسب با آن
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 مقدمه  

بال       ل ی در په ه ب هاورزش تری  و محبوب ی از پرطر دارتر یکی وت تا آن الم که اسااا ،  ما 

 هابودن ورزشگاه لبریز. اندخود قرار داده یورزش مل یفپ ج قاره آن را در رد یاز کشورها یاریبج

 یلیونیم صااد چ د ی  دگاناز ب یو برخوردار ایو قاره ایم طقه ی،داخل دیدارهای در تماشاااگران از

به یزیونی،پخش تلو بال را  هان معر  تری یع وان مردم وت یان)جلک د یم یورزش ج  یری،و خب یل

از  یادیشاااده و حم  ز ی پررونق تبد یجهان امروز، ورزش از تف   صااارف به صااا عت در (.1384

صاد هایگذارییهسرما س ؛ از ا یاقت صاص داده ا شگاه ی را به خود اخت ش هایرو با به  یزن یورز

آزادان، ) اندکرده یداکامالً متفاوه با گذشااته پ نقشاای و اندشااده ی تبد یمعتبر یاقتصاااد هایهب گا

ضانی جکریان و رم شگاه(. 1391 نژاد،ع صاد های وتبال، ب گاه ایحر ه هایبا ص ع   وتبال به  یاقت

بر  یو ورزشاا یبه تماراز دو ج  مجااتقی  طور به هاباشااگاه ی اساا  توسااعه ا یهی. بدروندیشاامار م

که به م ظور  ی( در پژوهشاا2004)1مورو اسااتفان (.1387 ی،خواهد داشاا  ) اله یرتوسااعه  وتبال ت  

که نوع  یا  دساا   یمهنت ی صاا ع   وتبال در اسااکاتل د انماش داد به ا یمشااکاله مال ییشاا اسااا

 وتبال در  دارینظاش باشگاه مانع توسعه تری  وتبال اسکاتل د، مه  هایباشگاه یو اداره برخ ی مالک

شود  یطراح ایبه گونه ید وتبال با ایحر ه داریباشگاهاس  ساختار نظاش  یهیکشور اس . بد ی ا

 ی و در ا یدتعام  برقرار نما یانتفاع یرو غ یانتفاع یردولتی،غ ی،دولت یکه باشاااگاه بتواند با نهادها

 ی،سااماد ی،شااود ) اله یدعا ی،از ج به اقتصااادو ه   یسااود را، ه  از ج به ورزشاا تری یشب یانم

 (.1389 یشمی،و ابر یریخب

 یاس ، در حال یگجترده دولت ی از مالک یحاک یران وتبال ا ایحر ه دارینظاش باشگاه بررسی     

از  یاریو در بجااا یرمعقول وتبال به شاااده غ ایحر ه هایباشاااگاه یدولت ی که امروزه مقوله مالک

له  ها از جم هاکشاااور پا یدر کشاااور  (.1384 ی،و اله یریاساااا  ) خب یقانون یرکامالً غ ییارو

 به هاشرک  یامروز یاس . در بازارها یابیارتباط در بازار یبرقرار یاز ابزارها اسپانجرشیپ یکی

خود را از  یبه نحو ک  دیم یخود هجاات د و سااع یابیبازار هایی  عال یبرا یدجد هایروش دنبال

                                                      
1- Stephan morrow  
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را  یه گفت هایی هم ظور هز ی ده د و بد یشد و ساااه  بازار و  روش خود را ا زاک   یزرقبا متما

اند های تماری و صااحبان صا ایع مختلف دریا تهشارک  (.1386،  1)کاتلر ک  دیکار م ی صارف ا

جرشیپ می سپان ها عم  ک د. در واقع یکی از تواند به م زله یك ابزار تبلیغاتی قدرتم د برای آنکه ا

ضوع تمه  س ، مو شده ا صاد  شی و اقت صری که موجب پیوند رویدادهای ورز ری  و مؤ رتری  ع ا

های حامی مالی اساا  )محمد اسااپانجاارشاایپ ورزشاای به ع وان یك روش تبلیغاتی برای شاارک 

ای  وتبال نیز از  رص  موجود نهای  استفاده را برده های حر ه(. در ای  میان باشگاه1381کاظمی، 

( در  2019) 2طبق آمار دلوی  و تاچنمای د. النی را از مح  حامیان مالی کجاااب میو درآمدهای ک

را  18/2017ها از اسپانجرشیپ در  ص  بررسی درآمد پ ج لیگ معتبر اروپایی سه  هرکداش از لیگ

 میلیون یورو بوده اس . 342و  رانجه  666، ایتالیا 872، آلمان 954، اسپانیا 1.473به ترتیب؛ انگلیس 

ها از اسااپانجاارشاایپ،  روز مجااابقه و پخش تلویزیونی را درآمد کلی ای  لیگ 1در نمودار شااماره 

 توان مالحظه کرد:می

 
 2019، دلوی  و تاچ ش تلویزیونی،لیگ معتبر اروپایی از اسپانجرشیپ، روز مجابقه و پخ 5درآمد کلی : 1 نمودار

                                                      
1 Kotler - 
2Deloitte & Touch - 

انگلیس اسپانیا آلمان ایتالیا فرانسه

پخش تلویزیونی 3210 1609 1248 1294 791

اسپانسرشیپ 1473 954 872 666 342

روز مسابقه 757 510 538 257 191
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پانجرها در رسد که در ایران از نقش اساسپانجرها در بخش ورزش؛ به نظر میعلیرغ  اهمی       

-هان امروز پولبرداری نشده اس . وجه بارز  وتبال در جپیشبرد  وتبال کشور به اندازه کا ی بهره

د های محدودی برای کجب درآمهای  وتبال در ایران راهسازی اس ؛ در حالی که باشگاه

ان در توجیه دالی  های لیگ برتر  وتبال ایرها از جمله باشگاه. بجیاری از تی (1387دارند)محتشمی، 

ای تغذیه شکج  خود به عواملی همچون کمبود اعتباراه و بودجه مالی، کمبود امکاناه اردویی و

را در  98-99ص  استقالل که قرار بود اردوی پیش  ص  خود در   ک  د. به ع وان مثال تی اشاره می

ز برگزاری اتمری ی اسپایر قطر برگزار ک د به دلی  مشکاله مالی و عدش تامی  بودجه کا ی کمپ 

س که ب ا بود ای  اردو بازماند و اردوی خود را در داخ  ایران برگزار کرد. همچ ی  تی  پرسپولی

به از سفر  اردوی پیش  ص  خود را برای لیگ نوزده  در کانادا برگزار ک د به عل  مشکاله مالی

های حاضر یگر تی آنما بازماند و ممبور به برگزاری اردو در ترکیه شد. تی  تراکتورسازی تبریز از د

از بازیک ان از  ها، به دلی  کمبود م ابع مالی و عدش تو یق در پرداخ  قرارداد برخیدر ای  رقاب 

زادان، لی نمود)آاستاندار آذربایمان شرقی، نمای دگان مملس و هواداران خود تقاضای کمك ما

1389 .) 

های لیگ برتر  وتبال ایران از جمله عمده مشکاله دیگری که در ارتباط با اوضاع مالی باشگاه     

ها در به خدم  گر ت  بازیک ان و مربیان سطح باال های بجته باشگاهتوان به دس وجود دارد؛ می

ها به طور کلی به ی باشگاهرآمد عمدهحتی در آسیا را اشاره کرد. ای  موضوع در حالی اس  که د

شود. در ای  میان، جذب سه بخش: روز مجابقاه، اسپانجرها و حق پخش تلویزیونی محدود می

واقع  در(. 1387ها اس )محتشمی، اسپانجر به صوره یك بخش الی فك درآمدزایی برای باشگاه

 یمال ی تصاد شده اس  حماو اق یورزش یدادهایرو یوندکه موجب پ یع اصر تری  از مه  یکی

موضوع اسپانجرشیپ  (.1387و همکاران،  یاس ) احجان یحام هایشرک  یبرا یغاهدر تبل یورزش

به دلی  ت  یراه بجزایی که در توسعه اقتصادی ص ع  ورزش به همراه داشته اس  همواره مورد توجه 
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کشورها به ع وان عاملی مه  ( به شرایط و نظاش اقتصادی 2004) 1محققان بوده اس . جی یونگ کو

ک د. به ع وان مثال، وی وجود ساختار رقابتی در اقتصاد کشورها را در جذب حامیان مالی اشاره می

های داند. از سوی دیگر یا تهبه ع وان یك عام  محرک برای توسعه اسپانجرشیپ از ورزش می

تری  عام  گذاری مه ز سرمایه( بیانگرآن اس  که اص  انتظار سود حاص  ا2001) 2پژوهشی هودا

ک د که حامیان مالی گیری میگذاری اسپانجرها در ورزش اس . وی چ ی  نتیمهجذب سرمایه

شوندکه تا حدی اطمی ان یاب د در صوره قرار دادن گذاری در ورزش میه گامی متقاعد به سرمایه

سود خواه د برد.  بر اسای  های قاب  انتخابسرمایه خود در یك ورزش خاص بیش از سایر گزی ه

گذاری صحب  ک ید، در ( اگر با هرکداش از چهار حامی حاضر در یك سرمایه 2004) 3گفته یوکم 

گذاری مشترکی دارند، اما هر یك از حمای  خود جه  رسیدن به ها سرمایهیابید که اگرچه آنمی

ا به اکتجاب مشتری جدید و تماره هنمای د. برای مثال ممک  اس  بانكاهداف متفاوتی استفاده می

م د باش د، در حالی که حامیان خودروساز ممک  اس  به دنبال عالقه 4(B2Bدر مقاب  تماره )

  ها باش د.های جدید و راح  در ترا یكعرضه مدل

با در نظر گر ت  موارد مذکور و همچ ی  نقش غیر قاب  انکار پژوهش در ای  باره، مطالعه حاضر      

های ها و سازمانلیگ برتر  وتبال ایران با شرک  هایباشگاهش اسایی موانع ارتباط بل دمده بی  به 

لیگ برتر  وتبال ایران همواره با مشکاله و  هایباشگاههای اخیر حامی پرداخته اس . طی سال

از عدش یك تواند ناشی رسد که اکثر ای  مشکاله میمجائ  مالی  راوانی روبرو بودند و به نظر می

 رای د اسپانجرشیپ دو طر ه و مفید بوده اس . با نگاهی به اس اد دو باشگاه استقالل و پرسپولیس از 

ها از داشت  یك توان دریا   ای  تی شود که میاسپانجر متفاوه مشاهده می 25تا ک ون  1390سال 

یماد یك ارتباط بهتر و مو رتر ارتباط اسپانجرشیپ مو ر و مو ق عاجز بوده و همواره در تالش برای ا

تا ک ون  1390همچ ی  تی  تراکتورسازی، دیگر تی  پرطر دار لیگ برتر  وتبال ایران از سال  بودند.

                                                      
1- Gi Yong Koo 
2- Huda 
3- Ukman 
4- Business to business  
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های ها نمونه بارز عدش یك ارتباط بل دمده بی  تی اسپانجر متفاوه داشته اس . ذکر ای  مثال 10

رسد ش اخ  موانع و بحث و ت د که به نظر میهای حامی هجها و سازمان وتبال لیگ برتر و شرک 

گیر اکثر ها بتواند م شاء تغییر از وضعی  موجود که مشکاله مالی  راوان گریبانبررسی در مورد آن

 . لیگ برتر شده اس ؛  به وضعی  مطلوب باشد هایباشگاه

 شناسیروش

 -روش پژوهش آمیخته کیفیدر مطالعه حاضر، به م ظور پاسخگویی به سوال اصلی تحقیق از      

کمی استفاده شد. پس از مرور مبانی نظری و پیشی ه تحقیق و همی طور بررسی وضعی  اسپانجرشیپ 

در لیگ ایران و سایر کشورها؛  هرستی از اهداف و موانع تهیه شد. سپس سوااله مصاحبه طراحی 

رای پی بردن به روایی و آماده شد. سوااله مصاحبه به صوره نیمه ساختاریا ته طراحی شد. ب

ها از روش ارزیابی لی کل  و گوبا استفاده گردید. بدی  م ظور و بر پایه ای  روش، چهار معیار مصاحبه

پذیری و تاییدپذیری جه  ارزیابی در نظر انتقال پذیری، اطمی انمو ق بودن و اعتبار)باورپذیری(، 

برداری، از دستگاه ضبط ها عالوه بر نکتهبهگر ته شده اس . به م ظور  ب  اطالعاه حاص  از مصاح

استفاده شد. شایان ذکر اس  که به م ظور رعای  مجائ  اخالقی قب  از شروع مصاحبه جه   صدا نیز

بجته به  رآی د مصاحبه  هاشد. مده زمان مصاحبهضبط صدا از مصاحبه شونده اجازه ضبط گر ته می

ها نیز طبق دقیقه بود. مکان انماش مصاحبه 35ها احبهمتغیر بود. به صوره کلی میانگی  زمان مص

های حامی، ها و سازمانها، مدیران شرک خواسته مصاحبه شونده ت ظی  شد. جه  انماش مصاحبه

ها و همچ ی   دراسیون  وتبال و خبرگان در ای  زمی ه به ع وان جامعه آماری مدیران بازاریابی باشگاه

به صوره هد م د و به روش گلوله بر ی انماش شد که   گیری، نمونهیفیدر بخش کش اسایی شدند. 

مصاحبه با مدیران ها متوقف شد.  مصاحبه به اشباع نظری رسیدی  و مصاحبه  30پس از انماش حدود 

لیگ برتر  وتبال و همچ ی  مدیران عام  و بازاریابی و  هایباشگاهبازاریابی  دراسیون  وتبال و 

های استقالل و تا ک ون حامی تی  90هایی که از سال ها و سازمانشرک  اعضای هیاه مدیره

اند، همچ ی  صاحب نظران دانشگاهی و تمربی در زمی ه  وتبال، مارکتی گ و پرسپولیس بوده
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ها و ویرایش مصاحبه، نظراه . در بخش کیفی بعد از انماش مصاحبهاسپانجرشیپ صوره گر  

-ها با استفاده از نرشب دی و کدگذاری شد و سپس دادهجان، طبقههای مفهومی یکمختلف در گروه

به صوره هد م د انماش شد  یریگروش نمونها زار سوپر دسیژن تحلی  شدند. در بخش کمی نیز، 

 ها جواب دادند. ت ییدآننفر از  15ک  دگان بخش کیفی توزیع شد و  که که پرسش امه بی  مشارک 

 انماش شد. یورزش  یریمد یخبرگان دانشگاهنفر از  8توسط  هاش امهی پرسو محتوا یصور ییروا

ها استخراج شد؛ برای ساخ  پرسش امه مقایجاه زوجی از کدهایی که از بخش کیفی و مصاحبه

های بخش کمی، نرخ سازگاری بود که با توجه به استفاده گردید. شاخ  ت یید پایایی پرسش امه

 ها مورد ت یید قرار گر  .تماش پرسش امه برای 1/0تر بودن آن از پایی 

 هایافته

 های بخش کیفییافته

 هایباشگاهمقوله در برابر ارتباط بل دمده بی   13مانع در قالب  79ها تعداد پس از تحلی  داده     

ا، ههای حامی ش اسایی شد. ابتدا موانع در سه دسته باشگاهها و سازمانلیگ برتر  وتبال ایران و شرک 

ب دی شدند و سپس کدگذاری محوری در هر یك از ای  سه دسته انماش شد. حامیان و محیط طبقه

 دهد:ها نشان میموانع مرتبط با باشگاه را بر اسای مقوله 1جدول 

 هاها و موانع مرتبط با باشگاه: مقوله1جدول

 موانع ردیف هامقوله

 

 

 

 

 

 مدیریتی

 

 هامدیری  س تی در باشگاه 1

 بی  باتی مدیریتی 2

 پیگیری نکردن قوانی  کپی رای  3

 عدش آگاهی مدیران 4

 کاریزما نبودن مدیران انتخاب شده 5

 ساختار نام اسب کمیته اسپانجرشیپ 6

 مشخ  نبودن شخ  مذاکره ک  ده و پیگیر قراردادها 7
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 سوء مدیری  در برنامه مرتبط با اسپانجر 8

 بر م ا ع سازمانیتقدش م ا ع  ردی  9

 برنامه محور نبودن جذب اسپانجر 10

 

 

 

 

 نگرشی - ره گی

 متعهد نبودن باشگاه به تعهداه مصوب 11

 هاعدش شفا ی  انتظاراه باشگاه 12

 عدش صداق  در قبال اسپانجر 13

 عدش احتراش به اسپانجر 14

 ها در برقراری ارتباطای نبودن باشگاهحر ه 15

 ای نبودن باشگاه و بازیک ان در برخورد با قراردادهاهحر  16

 عدش دید همراه و پارت ر 17

 هاای در باشگاهعدش وجود نگرش حر ه 18

 انتظاراه نامعقول از اسپانجرها 19

 برد -عدش نگاه برد 20

 هاخلف وعده باشگاه 21

 های اسپانجرشیپنگاه کوتاه مده به برنامه 22

 

 یزیرساخت

 نبود ورزشگاه اختصاصی 23

 هامحیط   اوری و تک ولوژیك حاضر در استادیوش 24

 

 حقوقی

 هامشکاله  بتی باشگاه 25

 هاساختار حقوقی باشگاه 26

 

 اقتصادی

 هاعدش شفا ی  تراز مالی باشگاه 27

 روابط اقتصادی پش  پرده 28

 عدش نگاه باشگاه به هوادار به ع وان مشتری 29

 انتظاراه صر ا مادی 30

 

 

 

 بازاریابی

 هاقدم  باشگاه 31

 عدش برنامه بازاریابی بل ده 32

 برنامه محور نبودن جذب اسپانجر 33

 های م ا ع و دستاوردهانبود گزارش 34
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 ریزی تك رویدادبرنامه 35

 ارزش برند 36

 ایقدره رسانه 37

 ضعف پیاش رسانی 38

 نبود بازیک ان و مربیان ستاره 39 کیفی    ی تی 

 شود:نمایش داده می 2های حامی در جدول همچ ی  موانع مرتبط با شرک     

 های حامیها و موانع مرتبط با شرک : مقوله2جدول 

هامقوله  موانع ردیف 

 خصوصی نبودن 1 قانونی

 

ریزیبرنامه  

 عدش دید بل دمده 2

 برنامه تك رویداد 3

ی  هدفعدش شفا  4  

 نبود استراتژی بازاریابی 5

 

 

 اقتصادی

ها برای حامیانمه  نبودن م ا ع تی  6  

 عدش بودجه کا ی 7

 هزی ه اسپانجرشیپ 8

 برآورده نشدن انتظاراه 9

 پولشویی 10

 

 ر تاری

 ران  و ارتباطاه شخصی 11

 ه  سطح نبودن با تی  مورد نظر 12

پانجرشیپورود ناسال  به عرصه اس 13  

 دهد:نیز موانع مرتبط با محیط را نمایش می 3جدول      

 ها و موانع مرتبط با محیط: مقوله3جدول 

هامقوله  موانع ردیف 

 

 سیاسی

 سفارشی بودن 1

 پشتوانه دولتی دو باشگاه 2
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ها به تغییراه سیاسیوابجتگی تی  3  

 ج اح ب دی سیاسی 4

 حفظ باشگاه توسط دول  5

 

ایسانهر  

ایمشکاله  ضای رسانه 6  

های دیگر تبلیغاتیجذابی  بخش 7  

تر بودن تبلیغاه در تلویزیونارزان 8  

 

 

 اقتصادی

 تورش و نواساناه ارز 9

 بازاریابی کمی  10

های تبلیغاهوری بیشتر سایر روشبهره 11  

 بازاریابی تهاجمی 12

 عدش رقاب  بازار داخلی 13

هایم چالش ق 14  

 

 قانونی

 عدش قوانی  محک  و مدون 15

 نبود قوانی  مبارزه با بازاریابی کمی  16

 شکاف قانونی در  ب  قراردادها 17

 دخال  نهادهای اطالعاتی در قراردادهای م عقد شده 18

 وجود واسطه ودالل 19

 عدش ج به قانونی 20

 بی نظمی در  وتبال 21  ره گی

ودن تبلیغاهتك بعدی ب 22  

 

ماهی  

 حمای  مالی

 تا یر اندک تبلیغاه 23

 کاهش ماندگاری 24

 وق  گیر بودن 25

 بولد و محو شدن محصول خاصی در یك بازه زمانی 26

پذیریعدش انعطاف 27  
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 های بخش کمییافته

راج ها استخکه از مصاحبه ش اسایی شده های کدها و مولفهسازی و محاسبه وزن جه  کمی     

نفر از مشارک  ک  دگان بخش کیفی قرار  15مقایجاه زوجی تهیه و در اختیار  پرسش امه شدند؛

د جه  انماش  باشمی از مفاهی ای ش اسایی شده که شام  ممموعه موانعهر یك از  گر  . سپس

 .ب دی شدندکد سوپر دسیژن ا زارمحاسباه در نرش

 ها، اسپانسرها و محیطبا باشگاهبندی موانع مرتبط اهمیت، وزن و اولویت

گیری نهایی مطابق آوری نظراه خبرگان و مدیران در ای  زمی ه، ماتریس تصمی بعد از جمع     

 ها، اسپانجرها و محیط تشکی  و نتایج زیر حاص  شد:برای موانع مرتبط با باشگاه  4جدول 

 رها و محیطها، اسپانج: ماتریس مقایجاه زوجی موانع مرتبط با باشگاه4جدول 
  باشگاه اسپانجر محیط

 باشگاه 1 2.67 2.381

 اسپانجر  1 2.439

 محیط   1

ب دی م اظر سه گانه اس  که اولوی  4نشان ده ده نتایج تحلی  بدس  آمده در جدول  1نمودار     

 دهد:موانع ارتباط را نشان می

 
 ب دی م اظر مرتبط با موانع: اولوی 2نمودار 

بدس  آمد که با توجه به  0989/0ا زار ماتریس ترکیبی بر اسای خروجی نرشنرخ ناسازگاری      

 باشد قاب  قبول اس .می 1/0ای که کمتر از 

0.308

0.533

0.159

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6

باشگاه ها

اسپانسر

محیط
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از  533/0دهد موانع مرتبط با اسپانجرها با وزن ا زار نشان میخروجی نرش 2همانطور که در نمودار 

-ها و سازمانلیگ برتر  وتبال و شرک  هایباشگاهاهمی  بیشتری در دلی  عدش ارتباط بل دمده بی  

و  308/0ها و محیط به ترتیب با های حامی برخوردار اس . پس از آن به ترتیب موانع مرتبط با تی 

 های بعدی قرار دارند.در رتبه 159/0

 هاهای موانع مرتبط با باشگاهبندی مقولهاهمیت، وزن و اولویت

 دهد:ها را نشان میهای موانع مرتبط با باشگاهاهمی  و وزن هر کداش از مقوله 5جدول 

 هاهای موانع مرتبط با باشگاه: ماتریس مقایجاه زوجی مقوله5جدول 
  مدیریتی  ره گی -نگرشی زیرساختی حقوقی اقتصادی بازاریابی کیفی    ی تی 

 مدیریتی 1 3.24 2.222 2.631 1.099 3.030 2.88

 ره گی  -نگرشی  1 2.381 2 4 4.761 1.44

 زیرساختی   1 1.05 1.43 1.758 2.18

 حقوقی    1 2.67 1.408 4.17

 اقتصادی     1 1.818 3.33

 بازاریابی      1 3.72

 کیفی    ی تی        1

 را مشاهده مرد:ها باشگاههای موانع مرتبط با ب دی هر کداش از مقولهتوان اولوی می 3در نمودار 

 
 هاهای موانع مرتبط با باشگاه دی مقولهب: اولوی 3 نمودار

0.111

0.059

0.168

0.211

0.137

0.261

0.0505

0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3

مدیریت

فرهنگی-نگرشی

زیرساختی

حقوقی

اقتصادی

بازاریابی

کیفیت فنی تیم
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بدس  آمد که بر اسای  0392/0ا زار نرخ ناسازگاری ماتریس ترکیبی بر اسای خروجی نرش     

 باشد، قاب  قبول اس .می 1/0ای که کمتر از 

از  261/0شود عام  بازاریابی با وزن ا زار مشاهده میخروجی نرش 3همانطور که در نمودار      

های حامی برخوردار اس . بعد و شرک ها باشگاه  در بی  موانع ارتباط بل دمده بی  بیشتری  اهمی

 ره گی و کیفی    ی تی   -از آن به ترتیب عوام  حقوقی، زیرساختی، اقتصادی، مدیریتی، نگرشی

 باشد.می

 های موانع مرتبط با اسپانسرهابندی مقولهاهمیت، وزن و اولویت

-های موانع ارتباط که از جانب اسپانجرها اس  را نشان میك از مقولهاهمی  و وزن هر ی 6جدول 

 دهد:

 های موانع مرتبط با اسپانجرها: ماتریس مقایجاه زوجی مقوله6جدول 
ریزیبرنامه قانونی   ر تاری اقتصادی 

 1.52 1.923 2.94 1 قانونی

ریزیبرنامه   1 4 1.94 

 3.98 1   اقتصادی

 1    ر تاری

قاب  مالحظه  4های چهارگانه موانع مرتبط با اسپانجرها در نمودار ب دی مقولهاولوی همچ ی      

 اس :

 
 های موانع مرتبط با اسپانجرهاب دی مقوله: اولوی 4نمودار 

0.263

0.137

0.482

0.115

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6

قانونی

برنامه ریزی

اقتصادی

رفتاری
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ا زار نرخ ناسازگاری ماتریس ترکیبی مقایجاه موانع مرتبط با اسپانجرها بر اسای خروجی نرش     

 باشد ناسازگاری چ دانی وجود ندارد.می 1/0از  که چون کمتر 0580/0برابر با 

از بیشتری   482/0دهد، عام  اقتصادی با وزن ا زار نشان میخروجی نرش 4همانگونه که در نمودار       

ریزی و اهمی  در بی  عوام  مرتبط با اسپانجرها برخوردار اس  که بعد از آن، عوام  قانونی، برنامه

 ر تاری قرار دارند.

 های موانع مرتبط با محیطبندی مقولهن و اولویتاهمیت، وز

 های مرتبط با محیط قاب  مالحظه اس :وزن هر کداش از مقوله  7در جدول 

 های موانع مرتبط با محیط: ماتریس مقایجاه زوجی مقوله7جدول 
ماهی  

 اسپانجرشیپ

ایرسانه اقتصادی قانونی  ره گی   سیاسی 

 سیاسی 1 1.91 1.724 3.225 1.35 4.13

ایرسانه  1 1.639 5.555 1.99 2.439  

 اقتصادی   1 1.111 2.58 3.72

 قانونی    1 4.85 5.48

  ره گی     1 1.449

ماهی        1

 اسپانجرشیپ
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 گذارد:های مرتبط با اسپانجرها را به نمایش میب دی هر کداش از مقولهاولوی  5نمودار 

 
 ی موانع مرتبط با محیطهاب دی مقوله: اولوی 5نمودار 

بدس  آمده به دلی  ای که کمتر  0770/0ا زار نرخ ناسازگاری ماتریس ترکیبی طبق خروجی نرش     

 باشد قاب  قبول اس  و ناسازگاری چ دانی وجود ندارد.می 1/0از 

از بیشتری  اهمی  برخوردار اس . بعد از  373/0در بی  موانع مرتبط با محیط، مانع قانونی با وزن      

به صوره کلی  ای و  ره گی قرار دارند.آن عوام  ماهی  اسپانجرشیپ ، اقتصادی، سیاسی، رسانه

های ها و سازمانی لیگ برتر  وتبال ایران با شرک هاباشگاههای موانع ارتباط بی  ب دی مقولهاولوی 

، اسپانجرها و محیط بر اسای درجه اهمی  و وزن هر کداش از عوام  که هاباشگاهحامی به تفکیك 

 شود:نشان داده می 8ا زار سوپر دسیژن بدس  آمد در جدول از خروجی نرش

 های موانعب دی مقوله. اولوی 8جدول 

 م ظر وزن مقوله اولوی  م ظر وزن مقوله اولوی 

تصادیاق 1  482/0 137/0 اقتصادی 10 اسپانجرها  هاباشگاه   

371/0 قانونی 2 ریزیبرنامه 11 محیط   137/0  اسپانجرها 

263/0 قانونی 3 115/0 ر تاری 12 اسپانجرها   اسپانجرها 

261/0 بازاریابی 4 هاباشگاه  111/0 مدیریتی 13  هاباشگاه   

252/0 ماهی  اسپانجرشیپ  5 ایرسانه 14 محیط   084/0  محیط 

227/0 اقتصادی 6 07/0  ره گی  15 محیط   محیط 

0.157

0.084

0.227

0.373

0.07

0.252

0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 0.4

سیاسی

رسانه ای 

اقتصادی

قانونی

فرهنگی

ماهیت اسپانسرشیپ
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211/0 حقوقی 7 هاباشگاه   -نگرشی 16 

  ره گی

059/0 هاباشگاه   

168/0 زیرساختی 8 هاباشگاه  050/0 کیفی    ی تی  17  هاباشگاه   

157/0 سیاسی 9      محیط 

 

 گیریبحث و نتیجه

 هایباشگاههای موانع ارتباط بل دمده بی  فهها و مولدر ای  پژوهش و در بخش کیفی، مقوله     

مقوله و  13های حامی ش اسایی شد. ای  موانع در قالب ها و سازمانلیگ برتر  وتبال ایران و شک 

 ب دی شدند.مولفه دسته 79

های ها و سازمانو شرک ها باشگاههای تحقیق موانع ارتباط بل دمده بی  بر اسای تحلی  یا ته     

ب دی اس  ، اسپانجرها و محیط قاب  تقجی هاباشگاهدسته  شاخ  مختلف مرتبط با  3لب حامی در قا

تری  نقش را در ارتباط با موانع پیش های قانونی، اقتصادی و بازاریابی بیشها شاخ و طبق بررسی

ری  هایی که از دیدگاه پاسخ ده دگان دارای بیشتها شاخ روی ای  ارتباط داشت د. طبق ای  یا ته

های اقتصادی مرتبط با اسپانجرها، شاخ  قانونی مرتبط با اسپانجرها و درجه اهمی  هجت د، شاخ 

-ها اس . از ای  رو مه  نبودن م ا ع اسپانجرها برای باشگاهمحیط و شاخ  بازاریابی مرتبط با باشگاه

نشدن انتظاراه و  ها، پولشویی از طریق  وتبال، عدش بودجه کا ی، هزی ه اسپانجرشیپ و برآورده

های حامی در ارتباط با اسپانجرها و عدش قوانی  محک  و مدون در زمی ه دولتی بودن شرک 

اسپانجرشیپ، عدش ج به قانونی و همچ ی  نبود قوانی  مبارزه با بازاریابی کمی  در ارتباط با موانع 

نبودن جذب اسپانجر، نبود  مرتبط با محیط و همچ ی  عدش برنامه بازاریابی بل دمده، برنامه محور

ای مفاهیمی هجت د که در ارتباط با شاخ  های م ا ع و دستاوردها، ارزش برند و قدره رسانهگزارش

شوند. های حامی ش اخته میها و شرک ها به ع وان موانع ارتباط بل دمده بی  آنبازاریابی تی 

الیی برخوردار اس  ماهی  شاخ  دیگری که از موانع ش اسایی شده از  درجه اهمی  با
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پذیری، هایی چون تا یر اندک تبلیغاه، عدش انعطافاسپانجرشیپ در ارتباط با  محیط اس  که مولفه

 گیرد.وق  گیر بودن و کاهش ماندگاری را در بر می

اس ، عوام   ب دی موانع ش اسایی شده قاب  مشاهدهدر مورد اولوی  8همانگونه که در جدول      

ترتیب در ارتباط با  ب دی قرار دارند. ای  موانع بهصادی و بازاریابی در صدر ای  اولوی قانونی و اقت

یادی در ارتباط با باش د. یکی از موانع قانونی که از درجه اهمی  زها میمحیط، اسپانجرها و باشگاه

همکاران  وهاس . ای  مولفه  در تحقیق سید باقری های حامی وجود دارد مالکی  دولتی آنشرک 

در نتیمه  وهای تماری ها مالکی  دولتی اکثر شرک ( نیز مورد ت یید قرار گر ته اس . آن1396)

دش حمای  عتری  عام  ش اسایی شده در  قدان ساختار رقابتی در بجیاری از ص ایع کشور را مه 

 دان د.های خصوصی از ورزش قهرمانی میمالی شرک 

ی شده در تحقیق حاضر که در رابطه با محیط اس ، نوساناه یکی از موانع اقتصادی ش اسای      

( در تحقیق خود در ارتباط با موانع گجترش ورزش هاکی 2019) 1اقتصادی در کشور اس . هیگ 

در نروژ از عدش حمای  مالی از ای  رشته به دلی  مشکاله اقتصادی و نرسیدن به نقطه سر به سر در 

(، به ای  مولفه تح  ع وان عام  1394ق حمتی و همکاران )ک د. در تحقیحمای  از آن یاد می

تواند برگر ته شرایط اقتصادی متغیر در یك کشور اشاره شده اس . نوساناه اقتصادی در کشور می

های اعمال شده از جانب کشورهای دیگر، تورش و سایر شرایط حاک  بر اقتصاد و مت  ر از تحری 

( در تحقیق خود، بر موانع اقتصادی به 1397خانی و قهفرخی )قرهکشور باشد. ججمانی، رشید لمیر، 

های تحقیق آزادان تری  مانع توسعه حمای  مالی از ورزش قهرمانی ت کید دارند. یا تهع وان مه 

ک د.  به عالوه نیز ای  مولفه را ت یید می ای ایرانموانع جذب اسپانجر در  وتبال حر ه( در مورد 1389)

ب دی قرار دارند و در ارتباط با محیط هجت د موانع قانونی و سیاسی ی که در ای  اولوی موانع دیگر

موانع موجود در توسعه جذب درآمد توسط ( درمورد 1388هجت د که در تحقیق الهی و همکاران )

نیز به آن اشاره شده اس . از جمله موانع  حمای  مالی در ص ع   وتبال جمهوری اسالمی ایران

                                                      
1- Hagen, S 
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های قانونی در  ب  قراردادها، عدش قوانی  مبارزه با بازاریابی کمی  و توان به شکافمی قانونی

روند. تفاوتی که تری  عوام  قانونی به شمار میهمچ ی  وجود واسطه و دالل اشاره کرد که از مه 

  که در ب دی ای  موانع اسدر تحقیق حاضر با تحقیق آزادان وجود دارد در ارتباط با نحوه اولوی 

ب دی صوره گر ته ولی در تحقیق حاضر سعی بر آن شده تا هر تحقیق ایشان به صوره کلی طبقه

 ب دی شوند. ای اولوی های جداگانهها و مولفهکداش از موانع در قالب مقوله

سیاسی در  هاس  که تح  ع وان مقولهمولفه دیگری که حائز اهمی  اس  دولتی بودن باشگاه     

ها به ع وان شگاه( نیز در تحقیق خود به پشتوانه دولتی با1387ش اسایی شده اس . الهی )تحقیق حاضر 

 یك مانع اشاره کرده اس .

ه تح  که ش اسایی شده اس ، عدش رعای  حق کپی رای  اس  کهایی یکی دیگر از مولفه      

توان د از ا نمیههع وان مقوله مدیریتی ع وان شده اس . تا زمانی که ای  قانون اجرایی نشود باشگا

تحقیق  مالکی  محصواله و خدماه خود م تفع گردند و کجب درآمد داشته باش د. ای  مولفه در

ع وان مشکاله  ( به ای  مانع تح 1389( نیز مورد تایید قرار گر ته و همچ ی  آزادان )1387الهی )

 ای اشاره کرده اس .حقوقی و رسانه

هاس  حاضر عدش شفا ی  در اطالعاه و تراز مالی باشگاهمانع ش اسایی شده دیگر در تحقیق       

(، 1385ب دی شده اس . در تحقیق الهی )ها دستهکه تح  ع وان مقوله اقتصادی مرتبط با باشگاه

( نیز به ای  2007) 3( و آلیجون و مارتا2005) 2(، میچی و آگتون2004) 1(، کشاک1389آزادان )

 مولفه اشاره شده اس .

های موانع ش اسایی مورد نظر یکی دیگر از مولفه هایباشگاهاسپانجرها با  تبط نبودنو مره  سطح       

ب دی شده اس . به ع وان مثال نقش بجت  یکی از شده اس  که تح  ع وان مقوله ر تاری طبقه

از نکاتی بود که به   89برندهای تولید ذغال بر روی لبای دو تی  استقالل و پرسپولیس در دربی 

                                                      
1- Keshock  
2- Michie & Oughton  
3- Alison & Martha  
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( به ای  مولفه تح  ع وان 2020) 1ماندا، ابراه و می گیون  جترده مورد انتقاد قرار گر  .صوره گ

( با اشاره به حمای  2020) 2همچ ی  گ زالز و همکاران ارتباط بی  اسپانجر و رویداد اشاره کرده اس .

در  های جوان شرک  ک  دههای ورزشی که تی های مواد الکلی و  ج   ودها از باشگاهشرک 

دان د و بر ای  نکته ت کید های ورزشی دارند؛ آن را یك راه نادرس  برای کجب درآمد میرقاب 

دارند که باید بی  اسپانجر و رویداد و تی  حمای  شونده ت اسب و ارتباط وجود داشته باشد. چمبرز 

ها نفر از که میلیونک د نیز در ارتباط با اسپانجرشیپ مشروباه الکلی در ورزش بیان می (2020) 3تی 

توان د در خطر وابجتگی مخرب به مشروباه الکلی قرار بگیرند و از ای  رو اقداش ها و جوانان میبچه

هایی در اسپانجرشیپ مشروباه الکلی شود. به عالوه تواند باعث ایماد محدودی در مقاب  آن می

حامیان مالی و باشگاه مورد نظر  ( تح  ع وان ت اسب1394ای  مولفه در تحقیق حمتی و همکاران )

ک  د که اگر محصول شرک  حامی در ( بیان می2018) 4ش اسایی شده اس . دیکجون و همکاران

شود تا ای که شرکتی جه  سالمتی جامعه باشد بیشتر باعث پیشر   اسپانجرشیپ در آن زمی ه می

 مایش بگذارد. ها و غذاهای ناسال  را از طریق ورزش به معرض نبخواهد نوشیدنی

ها ترجیح برای کاالهای ایرانی مانع دیگریج  که شرک پایی  بودن هزی ه تبلیغاه در تلویزیون      

ده د به جای اسپانجر شدن در زمی ه  وتبال به تبلیغاه در تلویزیون روی بیاورند. ای  عام  تح  می

انع مهمی که در در رابطه های ش اسایی شده جای دارد. یکی دیگر از موای در شاخ ع وان رسانه

لیگ برتر  وتبال ایران ش اسایی شد عام   هایباشگاههای حامی و با ارتباط بل دمده بی  شرک 

ها ورزشگاه اختصاصی ندارند که ها بود. به ای  مع ی که بجیاری از ای  باشگاهزیرساختی باشگاه

حج  انماش ده د. در ای  باره روو و های تبلیغاتی و اسپانجرشیپ خود را به نحو ابتوان د برنامه

ها باید  ضای تبلیغی کا ی و مورد نیاز برای های باشگاهک  د که استادیوش( بیان می2019) 5همکاران

 نمایش و ارائه برند و محصول شرک  حامی را قب ، حی  و بعد از بازی داشته باش د.

                                                      
1- Maanda, P. M., Abratt, R., & Mingione, M 
2- Gonzalez, S 
3- Chambers, Tim 
4- Helen Dixon 
5- Rowe, W. J., Moore, M. E., & Zemanek Jr, J. E 
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های ا با جدیدتری  و به روزتری  شیوههمچ ی  امکاناه و تک ولوژی برتری که بتوان د تبلیغاه ر     

ها وجود ندارد. وقتی هر تی  ورزشگاه های موجود باشگاهروز دنیا انماش ده د در محیط ورزشگاه

تواند با مدیری   ضاهای تبلیغاتی موجود اسپانجر را قانع ک د ای داشته باشد میاختصاصی و جداگانه

ای  دیده شدن با استفاده از بروزتری  ابزارهای تبلیغاتی که به اندازه کا ی دیده خواهد شد و وقتی 

صوره بگیرد اسپانجر مشتاق خواهد بود که با باشگاه مورد نظر بیشتر همکاری داشته باشد. برآورده 

هایی بودند که تح  ع وان شاخ  نشدن انتظاراه مالی حامیان و سودآور نبودن اسپانجرشیپ مولفه

( نیز تحقیق خود تح  1395حامی ش اسایی شد. تحقیق مالنوری ) هایاقتصادی مرتبط با شرک 

های خصوصی به دالی  عدش حمای  حامیان مالی از ورزش یزد از دیدگاه مدیران شرک ع وان 

گری ایها  و سطح حر ه. کیفی    ی تی مولفه برآورده نشدن انتظاراه مالی حامیان اشاره کرده اس 

ها باشگاهسط پاسخ ده دگان مطرح  و ش اسایی شد. نحوه برخورد ها شاخ  دیگری بود که توآن

هایی های تبلیغی اسپانجرها شاخ در قبال قرارداد امضا شده و همچ ی  برخورد بازیک ان در برنامه

های تحقیق هجت د که به ع وان موانعی در ارتباط با عدش ماندگاری اسپانجرها ش اسایی شدند. یا ته

 ک د.در مورد  وتبال نیمریه ای  مولفه را ت یید می (2000) 1اودگبامی

ای ایران شش عام  ( در تحقیق خود در مورد موانع جذب اسپانجر در  وتبال حر ه1389آزادان )      

عدش استفاده از اصول  -3عدش تو یق اسپانجرها در  رای د اسپانجرشیپ   -2مدیریتی  -ساختار -1

های  قدان ج به -6ای مشکاله حقوقی و رسانه -5بال ایران ای  وتسطح پایی  حر ه -4بازاریابی 

ها اشاره شده و هرکداش ها را ش اسایی کرد.در تحقیق حاضر نیز به تمامی ای  مولفهتک یکی در باشگاه

هایی که شوند که در تحقیق آزادان به آن اشاره شده اس . تفاوهها شام  مفاهیمی میاز ای  مولفه

باشد. برای مثال مولفه شماره شش تحقیق آزادان تح  ها میگذاری مولفهد ناشوجود دارد در مور

گذاری شده که شام  مفاهیمی همچون  قدان ها ناشهای تک یکی در باشگاهع وان  قدان ج به

ها اس . کما ای که همی  مقوله در تحقیق حاضر تح  ع وان بازیک ان ستاره و سرش ای در باشگاه

                                                      
1- Odegbami 
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گیری نیز ها در نتیمهگذاری شده و شام  مفهوش دیگری تح  ع وان ضعف باشگاهکیفی    ی ناش

ب دی شوند؛ به همی  باشد. در تحقیق حاضر سعی بر آن شده تا عوام  و مفاهی  به ترتیب اولوی می

ها را به صوره جداگانه م ظور به جای ای که مفاهی  متعدد را در قالب یك عام  کلی بیان ک ی ، آن

گذاری کردی . گرایشاه سیاسی در  وتبال در تحقیق حاضر   ع وان یك عام  مجتق  ناشو تح

گذاری شده اس . نتایج تحقیق الهی و همکاران تح  ع وان مقوله سیاسی و در ارتباط با محیط ناش

( در مورد موانع موجود در توسعه جذب درآمد توسط اسپانجرشیپ در ص ع   وتبال 1388)

ایران اشاره به موانع مدیریتی و محیط خارجی دارد. محیط خارجی در تحقیق ایشان جمهوری اسالمی 

، مدیری  هاباشگاهشام  ساختار اقتصادی کشور، مشکاله حقوقی و قانونی، مالکی  دولتی 

بازاریابی، امکاناه و تجهیاله ص ع   وتبال دارد. نقطه اشتراک تحقیق حاضر با تحقیق الهی در 

 باشد. وجود در بحث اسپانجرشیپ میش اسایی موانع م

( و 1387ها که توسط پاسخ ده دگان ش اسایی شد و با تحقیق الهی )شاخ  دولتی بودن باشگاه      

( در مورد بحران مالی در  وتبال 2004) 1( همخوانی دارد در تحقیق استفان مورو1389آزادان )

های اقتصادی و قانونی که یط شاخ اسکاتل د نیز مورد ت یید قرار گر ته اس . در ارتباط با مح

های شهر از ورزش در شرک ی   مالیموانع حمادر مورد ( 1393ش اسایی شدند با تحقیق جماع  )

 .انماش داد و موانع را به دو دسته محیط داخلی و خارجی تقجی  کرد همخوان اس  کاوهی ص عت

-ه مدیران باشگاهکشود پیش هاد میدر ممموع و با توجه به موانع ش اسایی شده در مطالعه حاضر،       

حامی، ت م   هایها و سازمانها، مجئوالن  دراسیون و سازمان لیگ  وتبال و همچ ی  مدیران شرک 

و ها اشگاهبو تعمقی جدی در ارتباط با موانع موجود در ارتباط بل دمده روابط اسپانجرشیپ بی  

مدون در راه  هاییی مت اسب و بر اسای برنامهاسپانجرها داشته باش د و با اتخاذ راهکارهای اجرا

 پیشر   و بهبود اسپانجرشیپ گاش بردارند.

 

                                                      
1- Stephan Morrow  
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