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 ٣٠/۵/١٣٩۵: تاریخ دریافت مقالھ

  ١١/٧/١٣٩۵:تاریخ پذیرش مقالھ                                                                                 

  

 دو هـر بـراي   اقتصـاد  و ورزش نایـ م صحیح تعاملو  شودمی برده نام "صنعت" عنوان به ورزش از امروزه

 تعامل به دستیابی هايراه از یکی ،٣اسپانسرشیپ یا ورزش از مالی حمایت بحث .بود خواهد سودمند طرف

 مـدیران  و ايحرفـه  ورزش دنیـاي مورد توجه  جدي به طورهاي اخیر در دهه که است طرفه دو و سودمند

 هـاي اسپانسرشـیب  از استفاده ،رقابتیاین بازار  در تجاري هايشرکت ترجیح. است تهگرف قرار کار و کسب

 حضـور  در ورزشی بازاریابی تاثیر بررسی به نیز حاضر پژوهش. است المللیبین زبان یک عنوان به ورزشی

 کلیـه  را تحقیـق  ایـن  آماري جامعه .است پرداخته بدمینتون ورزشی رشته تماشاچیان جذب بر مالی حامیان

بـه   با حضور در مسابقات متنوع کشـوري، باشـگاهی و غیـره    1394 سال دوم ماهه شش در که یشهروندان

  بـرآورد  بـراي  کـوکران  فرمـول  ازو  دهنـد مـی  تشـکیل  هستند، شده ثبت فدراسیون آمار در عنوان تماشاگر

اسـتفاده شـده و    استنباطی و فیتوصی هايآزمون از ،هابراي تجزیه و تحلیل داده .است شده استفاده هانمونه

به روش  اي وخوشه و در مواردي نیز آمارگیريو تصادفی  مارگیري در مواردي به صورت سراسريروش آ

براي جذب هرچـه بیشـتر تماشـاگران و    ي این پژوهش مشخص گردید که در نتیجه. اصلی بوده است توده

. از اهمیت بسیاري برخـوردار اسـت   هاتصمیم آنافزایش حضور آنان، شناخت عوامل تاثیرگذار بر تمایل و 

اگران و گذار بر جذب تماشـ از جمله عوامل تاثیر ،"و قصد خرید تبلیغات شفاهی"این تحقیق نشان داد که 

الی گذار در جذب حامی مـ جذب تماشاگران نیز عاملی تاثیر ،نعالوه بر آ. باشدحضور آنان در ورزشگاه می

  .است
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  مقدمه

کننـد و اقتصـادهاي    کانون توجه دانش اقتصاد بر این است که عوامل اقتصادي چگونه رفتـار و تعامـل مـی   

ازهاي مشتریان تعـادل  هاي شرکت و نیبازاریابی، فرایندي است که بین توانایی .کنند مختلف چگونه کار می

ـ  کـه  شـود  مـی  تعریف اجتماعی -مدیریتی فرایندي عنوان به ابیبازاری. دکن ایجاد می  و افـراد  ،آن وسـیله ه ب

 خود هاي خواسته و نیازها تأمین امر به یکدیگر، باو امکانات و خدمات  کاال مبادله و تولید طریق از ها گروه

  )2012کاتلر و کلر، ( .کنند می اقدام

 یـک  انجـام  بـراي  ورزشـی  هـاي سازمان که گفت توانمی ورزش در اسپانسرشیب و بازاریابی تعریف براي

 توسعه و ایجاد در بتوانند اسپانسرها جذب و تبلیغ براي ها،رسانه با آن همکاري و بازاریابی در باید رویداد،

 و صـحیح  اسـتفاده  بـراي . شـوند  مندبهره تجهیزات، و انسانی منابع مالی، بنیه جمله از خود نیاز مورد منابع

و  آقـازاده ( .شـود  ایجـاد  مشـترك  سـودآوري  و دوطرفـه  همکـاري  باید تجاري اهداف و ازاریابیب مناسب

  )1387 ،همکاران

 از، دارد مناسبی تلویزیونی پوشش و اثربخشی که طوري به ؛است بازاریابی ابزار یک ،ورزشی اسپانسرشیب

 در :اسـت  چنین تردقیق نگاه با ضوعمو این. نمایدمی ایجاد ايالعاده فوق دید و کندمی تجاوز هافرهنگ سد

 آیـد مـی  دست به جاآن از آن واقعی لذت دارد، وجود ورزشی مسابقه یک تماشاي در جالبی لذت که حالی

 بـه  ورزش کنـد می کمک که است موضوعی این. کنندمی رقابت پیروزي به رسیدن براي تیم یک با افراد که

 ايحرفـه  شـکل  به ورزشی هايلیگ بیشتر که حاضر حال در شود و تبدیل همکاري و تبلیغ براي ايوسیله

 و رویدادها شدن حامی براي هاشرکت بین رقابت یک ،کنندمی خود جذب را بسیاري نامخاطب و انددرآمده

  )1388 ،المیري(. است گرفته طرفدار شکل پر و معروف هايباشگاه

 حمایـت  از طریـق  کـه  اسـت  چیزهـایی  تندر نظر داشـ  ،اقتصادي شرکت یک اصلی نگرانی ،از سوي دیگر

در  ايویـژه  پذیر، اهمیـت  تأثیر مختلف و اهداف عوامل شناسایی لذا .یابد دست هاآن به خواهدمی ورزشی

    تـر پررنـگ  را بـیش از پـیش   تحقیقـات  اجراي از عواملی که .دارد ورزش مالی از حمایت صنعت به کمک

 برگـزاري  هايهزینه هاي ورزشی، افزایشرویدادها و رشته شورزش، افزای جهانی سازد، رشد و توسعهمی

 روز افـزون  سازي، رشدبر خصوصی مبنی دولت ورزشی، توجه هايهیأت ناکافی ورزشی، بودجه مسابقات

 در هـا شرکت ورزشی، افزایش مشکالت کاال و خدمات اي، افزایشرسانه پوشش ورزشی، افزایش حمایت



 بازارهاي و افزایش تبلیغاتی هايهزینه تبلیغات، افزایش خود، ازدحام و مشتریان با مخاطبان ارتباط برقراري

  )2007، لوزانو و والس( .است هدف

چند  ايپدیده ورزشی حمایت اهداف ،ایران بازاریابی محیط بر تأثیرگذار اقتصادي -اجتماعی شرایط دلیل به

 ،ورزشـی  بازاریابی دانش به کمک ایران براي در. دارند نقش آن به دستیابی در مختلف و عوامل است بعدي

 گیـري  دارند تا در تصمیم نیاز ورزشی حمایت اهداف گیري در تصمیم مهم عوامل معرفی به کشور حامیان

، فاضـلی (. کننـد  هـا کمـک  آن بـه  شونده حمایت براي مناسب راهبردهاي و تنظیم حامی هايشرکت مدیران

1389( 

مـورد هـدف    نـد اتـاکنون توانسـته  و والیبال فوتبال نظیر رشته چند تنها ان هاي ورزشی در ایردر میان رشته

 بـا ... و  ایو اسـترال  يقطر، مـالز  ،یامارات متحده عرب نظیر کشورهاسایر در  اما ،دنقرار گیرها  اسپانسرشیب

از بـا اسـتفاده   ، قائـل انـد  هاي متفاوتی که نسبت بـه صـنعت ورزش   ها و اهمیتمناطق جغرافیایی، فرهنگ

یـک  و ایجـاد   ورزش کـردن  ياحرفـه  ،يقهرمان ساز، یورزش زاتیتجه جذب ضمن اندتوانسته اسپانسرها

و  اینـد را فراهم نمي سمعی و بصري پر زرق و برق و اغواگر موجبات جذب انبوه تماشاگران ورزشی فضا

یـد کسـب و کـار    هـاي انجـام گرفتـه را عا   ي بیش از هزینهسود با نمایش مداوم و رنگارنگ برندهاي خود

  )1385رحمتی، ( .خویش کنند

  : پرسش ها پاسخ گویداین  تا بهاین پژوهش قصد دارد 

 آیا جذب بازیکنان با کیفیت و ارتقاي کیفیت فنی تیم در جذب حامیان مالی موثر است؟   

 جذب تماشاگر بر جذب حامیان مالی چه اثري دارد؟   

 د است؟نقش تبلیغات شفاهی در جذب حامیان مالی تا چه ح   

  باشد؟مینقش قصد خرید در جذب حامیان مالی در ورزش بدمینتون چگونه   

 پیامدهاي حامی مالی شدن در ورزش بدمینتون چیست؟   

 و متغیرهاي مورد بررسی در این پژوهش شامل جذب بازیکنان، جذب تماشـاچی، نقـش تبلیغـات شـفاهی    

این بررسی با توجـه بـه اهمیـت    . رزشی استنقش قصد خریدار در جذب حامی مالی از طریق بازاریابی و

رشـته   انیبـر  جـذب تماشـاچ    یمال انیحام در حضور یورزش یابیبازار  ریتاثموضوع قصد دارد به بررسی 

  .آمد در این رشته بپردازدافزایش در در نتیجه،و  نتونیبدم یورزش

  



  بیان مسئله

 جـذب  کـه  شـود می تصور چنین )2007 ،الکساندریس و تسیوتسو( پیشین شده تحقیقات انجام به توجه با

 و باشـد مـی  ورزش صـنعت  در مالی حامی پیامدهاي از هاتیم فنی کیفیت يارتقا و تماشاگر جذب، بازیکن

  تـیم  بـه  وابسـتگی  ورزشی موجـب  هايتیم فنی کیفیت يارتقا و کیفیت با بازیکنان جذب تماشاگر، جذب

 محصوالت براي مشتریان در خرید قصد ایجاد و شفاهی تتبلیغا باعث تیم به وابستگی نهایت در و شودمی

  )1393مشبکی اصفهانی و همکاران، ( .شودمی مالی حامی

 کـه  گردیـد  مشـخص  شد انجام نیجریه کشور در جیمز و فانک توسط 2006 سال در که دیگري تحقیق در

 از کشـور  آن رزشو بـودن  ايحرفه سطح و  جامعه اقتصادي شرایط، ورزش از دولت حمایتی هايسیاست

بـه ایـن    2009 سال در جی جی کوو همچنین، .باشدمی شدن ورزشی مالی حامی بر تاثیرگذار عوامل جمله

 نشـان  از مثبـت  تصویر ایجاد و فروش میزان افزایش ،تجاري نشان از عمومی آگاهی توسعه که رسید نتیجه

  )1392احسانی، ( .باشدمی ورزش صنعت در مالی حامی پیامدهاي از تجاري

  شناسی پژوهشروش 

باشد و چون هدف تحقیق حاضـر بررسـی پیامـدهاي حـامی     تحلیلی می -تحقیق از نوع توصیفیاین روش 

حامیان مـالی   تماشاگران ورزشی با استفاده از جذب مالی شدن در ورزش و ارائه راهکارهایی جهت جذب

 از هـا براي تجزیه و تحلیل داده .می شوددر نظر گرفته ف، کاربردي از نظر هد ،باشددر ورزش در ایران می

و تصـادفی   مارگیري در مواردي به صورت سراسريروش آو  هاستفاده شد استنباطی و توصیفی هايآزمون

ـ لـذا   .ه استاصلی بود اي و به روش تودهخوشه و در مواردي نیز آمارگیري ر اسـاس مطالعـات صـورت    ب

  :گرددطراحی می 1شکل صورت به  مدلی تشریحی گرفته،

  پژوهش مدل تشریحی :1 شکل

  



معه آماري این تحقیـق  جاند، ادر آمار فدراسیون ثبت شده 1394در شش ماهه دوم سال  ی کهکلیه شهروندان

بـرآورد نمونـه اسـتفاده شـده      از فرمول کوکران بـراي  .بوده اندنفر   350000برابر با  که دهندرا تشکیل می

  :استنفر  384برابر با در این تحقیق ه حجم نمون ،بر اساس فرمول فوق .است
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  فرمول کوکران

 عـد از ب ،بـراي تهیـه پرسشـنامه    واسـت  محقـق سـاخته    پرسشنامه ،آوري اطالعات در این تحقیقابزار گرد

 هـاي مـذکور،  گیري هـر یـک از متغیر  نجش و اندازهسبا هدف تعدادي پرسش ، شناسایی متغیرهاي کلیدي

تعدادي پرسش بـا هـدف شناسـایی متغیرهـاي      ،شناخت از جامعه آماري دایجا برايهمچنین  .طرح گردید

کـه   هدبوسوال  21تعداد سواالت پرسشنامه این تحقیق . طرح گردید) تحصیالت جنس و سن،(دموگرافیک 

 .آمده است 1در جدول  پرسشنامهاین  سؤاالت شماره و متغیرها

  متغیرها و شماره سؤاالت پرسشنامه :1 جدول

رد

  یف
  شماره سؤاالت پرسشنامه  بررسیمورد  ارتباط

  3و2و1  در حامی مالی شدننقش آنها  وبازیکن با کیفیت فنی باال   1

  6و5و4  در جذب تماشاگر نقش آنها وبازیکن با کیفیت فنی باال   2

  9و8و7  در حامی مالی شدن نقش آن وتبلیغ شفاهی   3

  12و11و10  در جذب تماشاگر نقش آن وتبلیغ شفاهی   4

  15و14و13  در حامی مالی شدن نقش آن وقصد خرید  جادای  5

  18و17و16  در جذب تماشاگرنقش آن  وقصد خرید  ایجاد  6

  21و20و19  در حامی مالی شدن نقش وجذب تماشاگر   7

  

بـی   -3مخـالف   -2کامالً مخـالف   -1با گزینه هاي  اي لیکرت هاي طرح شده در مقیاس پنج درجهپرسش

  .اندمالً موافق مورد سنجش قرار گرفتهکا -5کمی موافق  -4نظر 

 89/0نامه ، پایایی پرسشـ "آلفاي کرونباخ"محاسبه  نامه وپرسش 30نامه با توزیع پرسشبررسی پایایی جهت 

 گیري از نظر متخصصـان و اسـاتید گـروه تربیـت    روایی صوري و بهرهجهت بررسی ن همچنی. محاسبه شد

از  آوري نقطه نظـرات ایشـان  ها ارسال گردید که پس از جمعآن ايبر ، پرسشنامهبدنی و مدیریت بازرگانی

  .نظر تبیین سواالت با اهداف تحقیق، قابل فهم بودن سواالت و سایر موارد اصالحات الزم صورت گرفت



براي بررسی  "کلموگروف اسمیرنوف"آوري شده از آزمون هاي جمعجهت تجزیه و تحلیل دادهدر نهایت، 

  .بهره گرفته شده است "فریدمن" تحلیل فرضیات از آزمون همبستگی و جهت تجزیه و نرمال بودن توزیع

  پژوهشهاي افتهی

  هابررسی نرمال بودن توزیع داده

باشد و براي نشـان دادن  آزمون میانگین یک جامعه می ،ه استاستنباط آماري که در این تحقیق استفاده شد 

به صورت تفکیکی بررسی ها نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل دادهدر زیر . ارتباط متغیرها استفاده شده است

استفاده شـده کـه نتـایج آن در    ها از آزمون کلموگروف اسمیرنوف براي طبیعی بودن توزیع داده. شده است

  .آمده است 2جدول 

  بررسی نرمال بودن توزیع داده هانتایج آزمون کلموگروف اسمیرنوف جهت  :2 جدول

  1  2  3  4  5  6  7  فرضیات
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  سطح معنا داري
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  05/0سطح معناداري آزمون کلموگروف اسمیرنوف بـاالتر از حـد    است،مشهود  2گونه که در جدول همان

ز آزمـون همبسـتگی پیرسـون بـراي     تـوان ا بنابراین مـی  .طبیعی است هاتوان گفت توزیع دادهباشد و میمی

  .بررسی فرضیات استفاده کرد

  بررسی همبستگی متغیرها

ها، از آزمون همبستگی پیرسون براي بررسی رابطه بین متغیرهاي تحقیق در هـر  به نرمال بودن داده با توجه 

  :فرضیه استفاده شد و نتایج زیر به دست آمد

  همبستگی پیرسون نتایج آزمون  :3جدول 

  Sig. r  هاگویه

  54/0  001/0  در حامی مالی شدننقش آنها  وبازیکن با کیفیت فنی باال 

  49/0  001/0  در جذب تماشاگر نقش آنها وبازیکن با کیفیت فنی باال 

  46/0  01/0  در حامی مالی شدن نقش آن وتبلیغ شفاهی 

  39/0  00/0  در جذب تماشاگر نقش آن وتبلیغ شفاهی 



  51/0  00/0  در حامی مالی شدن آننقش  وقصد خرید  ایجاد

  42/0  00/0  در جذب تماشاگرنقش آن  وقصد خرید  ایجاد

  63/0  00/0  در حامی مالی شدن نقش وجذب تماشاگر 

 *P< ٠۵/٠  

تحقیـق مـورد    توان گفت تمامی فرضـیات می در جدول فوقپیرسون  با توجه به خروجی آزمون همبستگی

از بین این فرضیات بیشترین همبستگی . باشدمی 05/0ها کمتر از حد داري آنزیرا سطح معنا ،باشندتأیید می

باشـد و کمتـرین میـزان همبسـتگی     گر و نقش آن در حامی مالی شدن مـی مربوط به دو متغیر جذب تماشا

  .باشدفاهی و نقش آن در جذب تماشاگر میبه دو متغیر تبلیغات ش طمربو

  ه از آزمون فریدمنبندي متغیرهاي مستقل با استفادرتبه

 تماشـاگر  جـذب  در آن نقش و شفاهی تبلیغ متغیر دو بین ارتباط به مربوط رتبه شناخت باالترین منظور به 

  .ارائه شده است 4 که نتایج آن در جدول بندي میانگین متغیرها استفاده شداز آزمون فریدمن براي رتبه

  فریدمن آزمون نتایج :4جدول 

  نتایج  هاگویه  ردیف

 33/4  در جذب تماشاگرنقش آن  وقصد خرید  ایجاد  1

 27/4  در حامی مالی شدننقش آنها  وبازیکن با کیفیت فنی باال   2

 43/4  در حامی مالی شدن نقش آن وتبلیغ شفاهی   3

 22/4  در حامی مالی شدن نقش آن وقصد خرید  ایجاد  4

 17/4  در جذب تماشاگر نقش آنها وبازیکن با کیفیت فنی باال   5

 02/4  در جذب تماشاگر نقش آن وتبلیغ شفاهی   6

 01/4  در حامی مالی شدن نقش وجذب تماشاگر   7

  

باالترین رتبه مربوط به ارتباط بین دو متغیر تبلیغ شفاهی  ،مشخص است از نتایج جدول فوق گونه کههمان

اط دو متغیر بازیکن بـا کیفیـت   ه میانگین مربوط به ارتبمترین رتبباشد و کآن در جذب تماشاگر میو نقش 

  .است فنی باال و نقش آن در جذب تماشاگر

ارتباط بین ورزش و اقتصاد، یک ارتباط تعاملی است و در صورت تعامل صحیح، براي هر دو طرف رابطـه  

شود و این صـنعت  نام برده می "صنعت ورزش"ن عنوا هکه امروزه از ورزش ب سودمندي خواهد بود؛ چنان

ورزش یـا اسپانسرشـیپ،    بحث حمایت مالی از ود کهربه شمار می 21مدزاترین صنایع در قرن آیکی از در

یـر بسـیار مـورد توجـه هـم      هاي اخاین تعامل سودمند دو طرفه است و در دهه هاي دستیابی بهیکی از راه



زاریـابی  در این پژوهش بـه بررسـی تـاثیر با   . قرار گرفته است هااي و هم مدیران کسب و کارورزش حرفه

بـدین  . اسـت  هجذب تماشاچیان رشته ورزشـی بـدمینتون پرداختـه شـد    حامیان مالی بر  ورزشی در حضور

هـاي  بررسـی . پرسشنامه مبناي محاسـبات قـرار گرفـت    384هاي توزیع شده تعداد منظور از بین پرسشنامه

  .ی را به شکل زیر بیان کردصورت گرفته و خروجی نرم افزار نتایج

فنـی تـیم و    يدهد که بین جذب بازیکنان بـا کیفیـت و ارتقـا   نشان می هاآزمون میان متغیر نتایج حاصل از

است و ایـن   54/0ضریب همبستگی این دو متغیر  .وجود دارد يحامی مالی شدن در ورزش ارتباط معنادار

ذب بازیکنان افزایش در ج 54/0یعنی  به ازاي  ؛تقیم بین این دو متغیر وجود داردبدان معناست که رابطه مس

این نتیجه منطبق با نتـایج بـه    و دهدواحد افزایش حامی مالی شدن رخ مییک  ،فنی تیم يبا کیفیت و ارتقا

دهد که بین نشان میها  نتایج حاصل از آزمون میان متغیر چنینهم .ات پیشین نیز هستز تحقیقدست آمده ا

ضریب همبستگی . وجود دارد ير ارتباط معنادارفنی تیم و جذب تماشاگ يجذب بازیکنان با کیفیت و ارتقا

بـه   یعنـی  ؛مستقیم بین این دو متغیر وجـود دارد  اي است و این بدان معناست که رابطه 49/0این دو متغیر 

جذب تماشاگر رخ  یک واحد افزایش در،فنی تیم  يافزایش در جذب بازیکنان با کیفیت و ارتقا 49/0ازاي 

ضـریب   .وجـود دارد  يارتبـاط معنـادار  نیـز  و حامی مـالی شـدن در ورزش    ن تبلیغات شفاهیمیا .دهدمی

 ؛تقیم بـین ایـن دو متغیـر وجـود دارد    است و این بدان معناست که رابطه مسـ  46/0همبستگی این دو متغیر 

  .دهدد افزایش در حامی مالی شدن رخ مییک واح ،افزایش در تبلیغ شفاهی 46/0که به ازاي یعنی این

ضـریب   .وجـود دارد  يقصد خریـد و حـامی مـالی شـدن در ورزش ارتبـاط معنـادار       ایجادچنین میان هم

 ؛ن دو متغیر وجـود دارد مستقیم بین ای اي است و این بدان معناست که رابطه 51/0همبستگی این دو متغیر 

. ددهـ د افـزایش در حـامی مـالی شـدن رخ مـی     یک واح ،افزایش در ایجاد قصد خرید 51/0به ازاي  یعنی

ن دو مستقیم بین ای ياو این بدان معناست که رابطه است 42/0 ماشاگربین قصد خرید و جذب ت ستگیهمب

فـزایش در جـذب تماشـاگر رخ    یک واحد ا ،افزایش در ایجاد قصد خرید 42/0به ازاي  و متغیر وجود دارد

  .دهدمی

این بدان معناست کـه  است و  63/0 ر و حامی مالی شدن در ورزشبین جذب تماشاگ بستگیهم ،در نهایت

یـک   ،افزایش در جذب تماشـاگر  63/0که به ازاي یعنی این ؛مستقیم بین این دو متغیر وجود دارد اي رابطه

  .دهدد افزایش در حامی مالی شدن رخ میواح

  



 هاگیري و پیشنهادنتیجه

و اثـر آن   توان رقابتی ، افزایشهاي ورزشیدلیل اثر ایجاد تمایز براي تیمبه  هابه ورزشگاه جذب تماشاگران

براي جذب هرچه بیشتر تماشاگران و . هاي ورزشی استلیه باشگاهبر جذب حامیان مالی یکی از اهداف او

هـا بـراي حضـور، از اهمیـت بسـیاري      افزایش حضور آنان، شناخت عوامل تاثیرگذار بر تمایل و تصمیم آن

گذار بـر جـذب   قصد خرید از جمله عوامل تاثیرو  این تحقیق نشان داد که تبلیغات شفاهی. برخوردار است

گـذار در  جـذب تماشـاگران نیـز عـاملی تاثیر     ،نعالوه بر آ. باشدآنان در ورزشگاه می تماشاگران و حضور

یک مساله چنـد بعـدي   ها  البته باید توجه داشت که جذب تماشاگران به ورزشگاه. جذب حامی مالی است

برخی عوامل موثر عبارت . هایی صورت گیردد در تمامی ابعاد بهبودن هدف باییابی به ایو براي دست است

ارتقـاي  ورزشگاه، وجود امکانات و تسهیالت، مفرح در  یفضایایجاد ، قیمت بلیط، نحوه توزیع بلیط: اند از

     اي و کشـوري،  هـاي جهـانی، قـاره   بنـدي هـا و بازیکنـان در رده  ، جایگـاه تـیم  کیفیت و جذابیت مسـابقات 

  .و اهداي جایزه در میان تماشاگرانکشی بصري مناسب و قرعهتبلیغات  منظم مسابقات،ریزي هبرنام

هاي هواداري به تسهیل و تداوم ارتباط میـان تماشـاگران و بازیکنـان و    توان با ایجاد سامانهمی بدین ترتیب

م در سرفصـل مـذاکرات   ها و مدیریت در ورزش بدمینتون، حمایت از لیدرهاي تماشاگران، ایجاد احتـرا تیم

 رفـاهی در کنـار   امکانـات  هـا در ارتبـاط بـا تماشـاگران و ارتقـاي      ها و مـدیران تـیم  مدیریتی اسپانسرشیپ

ام مسـابقات و نیـز   در محل انجو پیگیري نظرات پیشنهادات  ها و یک محل رسیدگی به شکایات،ورزشگاه

ی مثبـت در آنـان نسـبت بـه     نگرشـ  ب ایجادموجاز یک سو که پرداخت خدمات فرهنگی به هواداران  ارائه

بـه  سازي و افشاي نسبی اطالعات مدیریتی و مالی شفافاز سوي دیگر، و ، می شود ورزشی بدمینتون رشته

 ازگشـت  را در مـورد ب  حامیـان مـالی  بـه  جلـب رضـایت و اطمینـان الزم    و ورزشی  حامیان مالی این رشته

  .در پی خواهد داشتشان سرمایه
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Now a days, sport is designated as an industry and correct interaction between 
sports and economy will be beneficial for both sides. Financial support on 
sports "Sponsorship" is one of the ways that lead to an advantageous transaction 
which has strongly been in the center of attention among the professional world 
of sports and business managers in the last decades. In this competitive market, 
business companies prefer using sports sponsorships as an international 
language. The current research evaluates the impact of sports marketing on 
attracting badminton spectators, along financial supporters. In this survey, 
statistical population consists of citizens whose participation in various national 
contests, clubs and etc. has been registered as spectators in Federation statistics 
in the second half of 2015 and uses Cochran formula to assess samples. The 
procedure used in analyzing and compensating data were sometimes the 
comprehension and deductive tests or as a general or accident tory statistical 
method were used to have results and in some cases it was clustered and mass-
scale surveying the results from this procedures shows that for enhancing the 
number of spectators paying attention to their tastes and desires has high value. 
One affecting factor is "oral advertisements and purchase intention" in addition 
to these attracting spectators is another impacting factor on having a good 
financial supporter. 
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