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Abstract 
The aim of this study was to meta-analyze the factors and barriers affecting sports support. 

The research method was meta-analysis. The statistical population included all scientific 

sources reported in the field of effective factors in supporting investment in sports in the 

period 2006 to 2020. From the statistical population, 10 studies that met the criteria for 

entering the meta-analysis were selected as a research sample through the census method. 

A total of 68 factors were extracted from the sample research and classified into eight 

main categories of media, sales-customer-competition, economic, socio-cultural, 

managerial, advertising, structural and other factors and entered the meta-analysis process. 

Cohen D index was designated as the effect size index. Orwin's funnel diagram and safe 

test were used to investigate the presence of diffusion bias and the result of both methods 

showed no diffusion bias. The results of Cochran's Q test (Q = 1024.62, df = 67, p <0.001) 

and I squared (93.46) showed the existence of heterogeneity in the size of the research 

effect which was equal to 0.89 and according to Cohen's classification, it is a large effect 

size. In addition, due to the existing heterogeneity, the effect size was calculated based on 

subgroups and managerial factors (1.25) and economic factors (1.03) had the highest effect 

size, respectively. Sports managers should develop media coverage and appropriate 

advertising facilities in order to remove barriers to attracting sponsors of sports so that 

sponsors invest more confidently in the sports industry. 
 

Keywords: Meta-Analysis Study, Obstacles to Attracting, Sport Sponsorship, Sport 

Industry. 
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Extended Abstract  

Background and Purpose: 
Sports economics is a broad field that is closely related to other economic sectors 

(1, 2). The cost of managing and supporting sports is increasing day by day. 

Individuals, clubs, and even governments find it very difficult to overcome these 

costs and, as a result, are trying to find other ways to fund these costs. One of the 

main ways in this regard is to attract sponsors (3). Sponsors are ordinary 

companies that are interested in associating with a sports institution (league, event, 

team, athlete, coach) and pay a fee for this privilege (4). Sponsors are one of the 

most important sources of funding for sports institutions and owners in Iran (5). 

In order to better understand the phenomenon of sports support, various aspects 

of this phenomenon should be considered, such as goals, criteria and factors that 

cause sports support. The aim of this study was to meta-analyze the factors and 

barriers affecting sports support. 
 

Materials and Methods: 
The research method was a meta-analysis. The statistical population of the study 

included all studies (dissertations, research projects and papers) conducted in Iran 

on the causes and factors of aggression and violence in football from 2006 to 2020. 

All scientific databases in Iran, including Irandoc, Jahad Daneshgahi, Humanities 

Portal, Magiran, National Library, as well as Google and Google Scholar, were 

searched freely to determine the published researchs. Keywords searched in 

Internet databases included the terms "sports support", "sports support barriers". 

The results of searching included 274 items. After identifying the research, the 

screening stage was performed and the research that did not meet the requirements 

for entering the meta-analysis was discarded. In this first step, all duplicate and 

unrelated studies were discarded. The sample size of the present study includes 

10 researches that were selected from all identified and available researches. In 

selecting the sample, it was tried to use researches that have sufficient validity. 

Having the necessary conditions in terms of methodology (for example, 

hypothesizing, appropriate research method, sample size, sampling method, 

measurement tools, validity and reliability of measurement tools, statistical 

analysis method and accuracy of statistical calculations) were among the criteria 

for enterence to meta-analysis study. In addition, the following three main criteria 

were considered for entering research into meta-analysis: 1. Researches were 
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almost on sport sponsors and its barriers 2. Research and hypotheses tested 

through experimental or quasi-experimental, semi-experimental and descriptive 

methods. 3. The necessary information to calculate the effect size is available in 

any research. CMA2 and SPSS softwares were used to analyze the collected data 

separately. CMA2 software was used to calculate the effect size and combination 

of probabilities, and SPSS software was used to obtain the frequency, percentage 

and comparison of the mean obtained from the effect size of the groups. 
 

Findings: 
Using meta-analysis method, the result of all researches can be turned into a 

standard index. Cohen D index was designated as the effect size index (6). The 

results showed that the overall effect size under the fixed model with Cohen D 

index is 0.86 and under the random effects model is 0.89. The corresponding z 

values for both models are 77.45 and 20.34, respectively, both of which are 

significant at the level of 0.001. The classification provided by Cohen is 

commonly used to interpret effect size values. According to the result obtained 

for index D in the present study in the model of random effects (0.86) and fixed 

(0.89), we see a large effect size in the studies. Therefore, it can be concluded that 

in general, the factors studied by researchers have been significantly effective in 

supporting sports and the impact is evaluated to a large extent based on Cohen's 

classification. After calculating the mean effect size, using the results of Cochran 

Q test and I squared, a heterogeneity in the effect sizes was investigated. The 

results of cochran's Q test (Q = 1024.62, df = 67, p <0.001) and I squared (93.46) 

showed the existence of heterogeneity in the size of the research effect. This result 

shows that the studies included in the meta-analysis are not homogeneous and the 

assumption of homogeneity between the studies is rejected. Therefore, the role of 

moderating variables can be studied. Given that the number of hypotheses 

extracted from the 10 main studies is 68, so the heterogeneity of the results is 

natural. On the other hand, the multiplicity of factors studied to support sports is 

another reason for this heterogeneity. 

A total of 68 factors were extracted from the sample research and classified into 

eight main categories of media, sales-customer-competition, economic, socio-

cultural, managerial, advertising, structural and other factors and entered the meta-

analysis process. The table 1 shows the effect size of each of the multiple 

independent variables, using the random effects method. 



217                                                Sport Management Studies, Volume 13, No 69, 2021 

 

 Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International Public License 

Table 1- Effect Size of Independent Variables  

P Z Upper 

Limit 

Lower 

Limit 

Effect 

Size 

Number Type of 

Factor or 

Variable 

Factor 

Code 

0.000 7.161 1.132 0.645 0.888 8 Media and 

Awareness 

1 

0.000 0.226 0.698 0.364 0.531 9 Sales, 

customer and 

Competition 

2 

0.000 11.05 1.193 0.834 1.031 9 Economics 3 

0.000 4.608 1.420 0.573 0.996 7 Sociocultural 4 

0.000 5.80 1.685 0.834 1.259 5 Managerial 5 

0.000 4.263 1.255 0.464 0.860 5 Advertising 6 

0.000 10.310 10.188 0.809 0.998 3 Structural 7 

0.000 12.560 1.005 0.733 0.829 22 Other factors 8 
 

As the results of the table above show, managerial factors with an effect size of 

1.259 and economic factors with an effect size of 1.031 have the highest effect 

size among the effective variables in supporting sports. The lowest effect size was 

related to sales, customer and competition with 0.531 and all effect sizes were 

significant at the level of 0.01. One of the important topics in meta-analysis is to 

investigate the problem of diffusion bias using the Rosenthal's Fail-safe N test and 

Orwin's funnel plot pattern (7) and the result of both methods showed no diffusion 

bias. 
 

Conclusion: 

The results show that managerial, economic and structural factors with an effect 

size of 1.259, 1.031 and 0.998 have greatest impact among variables on sports 

support. Use of non-sports managers and not using sports marketers in different 

levels of sports and lack of financial and work standards in the field of sports are 

obstacles related to managerial factors (5, 8,9,10,11,12,13,14). Extensive state 

ownership, monopoly market structure, introversion and lack of interaction with 

the outside world are economic barriers (15). Lack of intellectual property law 

and copyright in the country are structural barriers (5,8). According to the results, 

formulating executive and practical laws to attract sponsors, use experienced 

sports managers, employ marketing specialists and remove barriers to the 

presence of sponsors in sports is doubly important so that sponsors are more 

confident than investing in take action because more investment in sports is 

synonymous with the development of the sports industry in the country. 
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 مقالة پژوهشی 

 1ران یاز ورزش در ا تیمطالعات عوامل و موانع مؤثر بر حما لیفراتحل
 

 *2یری ، محمد نص یاکمل دیوح

 

 بدنی، واحد خوی، دانشگاه آزاد اسالمی، خوی، ایران گروه تربیتارشد مدیریت ورزشی،  کارشناسی  .1

ورزشی،   .2 مدیریت  ترباستادیار  )نویسندۀ  بدنتی گروه  ایران  خوی،  اسالمی،  آزاد  دانشگاه  خوی،  واحد  ی، 

 مسئول( 
 

 02/1400/ 30تاریخ پذیرش:                          04/11/1399تاریخ دریافت: 

 چکیده 

فراتحلیل عوامل و موانع مؤثر بر حمایت از ورزش انجام شد. روش پژوهش از نوع فراتحلیل بود. پژوهش حاضر با هدف  

بر حمایت از سرمایهجامعۀ آماری همۀ منابع علمی گزارش گذاری در ورزش در بازۀ  شده در زمینۀ بررسی عوامل مؤثر 

عنوان نمونۀ پژوهش انتخاب  ل را داشتند، بههای ورود به فراتحلیپژوهش که مالک  10بود. تعداد    1399تا    1385زمانی  

نمونۀ مطالعۀ حاضر استخراج شدند. سپس در هشت طبقۀ عمده شامل عوامل    های وهشت عامل از پژوهششدند. شصت

بندی شدند  فرهنگی، مدیریتی، تبلیغاتی، ساختاری و سایر عوامل دسته-رقابت، اقتصادی، اجتماعی-مشتری-رسانه، فروش

عنوان شاخص اندازۀ اثر تعیین شد. برای بررسی وجود سوگیری کوهن به  Dراتحلیل وارد شدند. شاخص  و در فرایند ف

دهندۀ نبود سـوگیری  انتشار از روش نمودار قیفی و آزمون ایمن از خطای اروین استـفاده شد و نتیـجۀ هر دو روش نشان

دهندۀ وجود  ( نشان46/93)  Iو مجذور  (  p   ،67  =   df  ،62 /1024    =Q<  001/0)  کوکران  Qانتشار بود. نتـیجۀ آزمون  

بود؛ به همین دلیل، اندازۀ اثر ترکیبی برمبنای مدل اثرات تصادفی مالک قرار گرفت که    ها ناهمگنی در اندازۀ اثر پژوهش

با   طب  89/0برابر  و  طبقهبود  بزرگ محسوب میق  اثر  اندازۀ  موجود،  بندی کوهن،  ناهمگنی  به  توجه  با  شود. همچنین 

زیرگروه براساس  اثر  اندازه  بهمحاسبۀ  و  انجام شد  )ها  مدیریتی  عوامل  )25/1ترتیب،  اقتصادی  عوامل  و  دارای  03/1(   )

  موانع  رفع راستای در تبلیغاتی، مناسب  امكانات و ایرسانه با توسعۀ پوشش  باید  ورزشی مدیران بیشترین اندازۀ اثر بودند.

 .کنند گذاری ورزش سرمایه صنعت  در بیشتری  اطمینان با حامیان   تا کنند  اقدام ورزشی  مالی حامیان جذب 
 

 موانع جذب.  ل،یفراتحل  ۀصنعت ورزش، مطالع   ، یورزش یمال تی حماکلیدی:  نواژگا
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 مقدمه
دیگری از مسائل   ۀمدرن تأثیرگذاری غالب دارد. هیچ جنب  ۀر جامعب هایی است که  پدیده  وورزش جز

اقتصاد  (.  22،  2003،  1شته است )وان هاردین و دوپلیسیسها قرار ندارسانه  دنظر اجتماعی تا این حد م

 احسانی، ابودردا )  ای تنگاتنگ داردهای اقتصادی رابطهای است که با دیگر بخشگسترده  ۀورزشی حیط

شروع    1980  ۀشدن ورزش که از دهضرورت جهانی.  (34،  2006زاده،  ؛ محرم113،  2009،  اقبالی  و

های درآمدزایی بسیاری را برای افراد، مؤسسات شد، موجب تغییر نقش ورزش در جامعه شد و فرصت

  جدیدی  پدیدۀ  ورزشی  مالی  حمایت  مفهوم(.  34  ، 2006زاده،  های مختلف ایجاد کرد )محرم و رسانه

  بار  اولین  و(  307  ،  2005هاردین،    وان)  گرددبرمی  قبل  سال  140  به  تقریباً  آن  منشأ   چنانكه  نیست؛

گذاری سرمایه  .(22  ،2004   ،2جانسون   و  ایورسون)  شد  معرفی  تجارت  دنیای  در  میالدی  1970  سال  در

  1982میلیون دالر در سال    500و از حدود    است   جهانی در حمایت مالی، روندی رو به رشد داشت

  70و بیش از  (  2009،  4شانک)  است  رسیده  2009میلیارد دالر در سال    15به  (  2003،    3کوالح)

ورزش و رویدادهای ورزشی بوده است    ۀشده برای حمایت مالی، در حوزگذاریدرصد مبالغ سرمایه

فرد برای تبلیغ است  ای منحصربه ورزش شیوهکه امروزه حمایت مالی از  ایگونهبه  ؛(2004،  5کرامپتون )

داشتن ورزش، روز به روز در حال  های اداره و سرپانگههزینه همچنین   (.2010،  6ویت، تیلور و کوئینن)

باشگاه افراد،  است.  و حتی دولتافزایش  فاها  این هزینه قیها  بر  بسیار سخت میآمدن  را    ؛ بینندها 

های  ها هستند. یكی از راهمین منابع این هزینهأ های دیگر برای تدرنتیجه در تكاپوی پیداکردن راه

های معمولی هستند  حامیان شرکت  (.2008  ،7ا ب) آساگاست  جذب حامیان مالی    ن باره،اصلی در ای

ی ایجاد کنند و  مندند با یک نهاد ورزشی )لیگ، رویداد، تیم، ورزشكار، مربی و غیره( تداع عالقه  که

  همواره های مختلف  گروه(.  17  ،2013،  8دیویس و هیلبرت)   کنندمبلغی را برای این امتیاز پرداخت می
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میاز شرکت  فعالیتها  و  رویدادها  از  تا  کنند. شرکتخواهند  آنان حمایت  بههای  نیز  این  ها  دنبال 

های  ها و استادیومگذاری ساختمانبابت نام  درخور توجهیها را بیشتر ببینند و پول  هستند که مردم آن

  (. 169 ،2003، 1چشم مردم باشد )کاتلر پیش هموارهپردازند تا نامشان  ورزشی به اسم شرکتشان می

رسانه تبلیغات  قیمت  فعالیتافزایش  افزایش  بهای،  ورزشی،  رویدادهای  و  فراغتی    رساندناثباتهای 

ای شده و کاهش اثربخشی تبلیغات رسانهرویدادهای حمایت  ۀای گستردحمایت مالی، پوشش رسانه

 (.1995، 2جوبرسنتی از عوامل مؤثر بر رشد حمایت مالی ورزشی است )

 ترین منابع تأمین مالی نهادها و مالكان ورزشی در ایران هستند. در حال حاضر حامیان یكی از مهم

های مختلف این پدیده مثل اهداف، معیارها  حمایت ورزشی باید به جنبه  ۀشناخت بهتر پدیدمنظور  به

(  2005)ایزدی    ،شوند حمایت ورزشی شكل بگیرد. در همین راستاو عواملی توجه شود که باعث می

آگاهی، ایجاد تصویر  ۀورزشی در ایران را گسترش بازار فروش، توسع  ها از حمایت مالیاهداف شرکت

اما    (، 27،  2005)ایزدی،    کند عنوان می ها و افزایش میزان فروشثبت شرکت، رقابت با سایر شرکتم

  نیست؛کند اهداف حامیان )مالی( ورزشی در ایران از نوع اهداف تجاری  بیان می  (2011)  خسرومنش

گری محققان دی   (.31،  2011)خسرومنش،    هاستترین هدف آندادن تعهد اجتماعی« مهمبلكه »نشان

  )بنار،   ترین هدف حامیان مالی ورزشی در ایران، بهبود وجهه و اعتبار شرکت استمهم  که  اذعان کردند 

که برخی دیگر از محققان معتقدند  حالیدر  (؛ 164،  2012اخالق،  ملک  و   نژادکاظم  خبیری،  نژاد، رمضانی

حمایت مالی ورزشی را ابزار مؤثری برای بازاریابی    ،هایی که در ایران حامی مالی ورزش نیستندشرکت

( و  26،  2012،  بهار و رجبیحسینی، علیدوست قهفرخی، شعبانی)سلطان  دانندو تبلیغات خود نمی

دادن احساس آگاهی از شرکت و محصوالتش، آگاهی از مارک و نشان شرکت، نشانبعضی از محققان  

رسانه اهداف  و  اجتماعی  مهمتربه  را  ایتعهد  ورزشی  تیب  حامیان  اهداف  شمارند  برمیترین 

   (.121، 2012اخالق، ملک و نژادکاظم نژاد، بنار، خبیری،)رمضانی
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  ۀاسترالیا حمایت از ورزش نوعی حمایت بشردوستانه است و حامیان نهادهای ورزشی انگیزدر  

( نیز  2008)  2برکس   (.138،  2010،  1بلوکسام، ووگس و پاپ )  تجاری خیلی کمی از این حمایت دارند

بشردوستانه است. به نظر    ۀهای فوتبال نوعی هدیها و تیممعتقد است در مجارستان حمایت از باشگاه

ابزار بازاریابی می  ،او را یک  اروپا حمایت  از آن برای متمایزکردن برند و  حامیان در غرب  بینند که 

. حتی  (52،  2008)برکس،    متفاوت است  وضعیتولی در شرق اروپا    ،کنند سازمان خود استفاده می

وستولوپولو  پ آ  ،مثال  ؛ برایوجود داردی  های غیرمالالمللی بزرگ نیز اهداف و انگیزهدر رویدادهای بین

بلكه   ،آتن فقط اقتصادی نبود  2004کنند اهداف حامیان المپیک  ( بیان می2004)  3و پاپادیمیتریو

انگیزاحساس تعهد ملی   بود  ۀنیز  برای حامیان محلی  ، 2004پاپادیمیتریو،    و  )آپوستولوپولو  مهمی 

ها برای حمایت از  شرکتبر  کنند سه دلیل مهمی که  ( بیان می2011)  4استاتلر   البته کانگ و  (؛189

ند از: افزایش ارزش برند، ایجاد شهرت برای اعبارت   ،استگذاشته  تأثیر    المپیک به شكل طرح تاپ

فروش  شرکت افزایش  پدید   ؛و  تحت  ۀبنابراین  فقط  ورزشی  )مالی(  تجاری  حمایت  اهداف  تأثیر 

،  2011)کانگ و استاتلر،    تواند دالیل و شرایط مختلفی داشته باشد های حامی نیست و میشرکت

های حامی ورزش هم اهداف اقتصادی )یعنی افزایش  ( معتقد است مدیران شرکت2002)  5دین   (.244

  ۀ وجه  افزایشدادن حسن نیت،  ، آگاهی و عالقه( و هم اهداف غیراقتصادی )یعنی نشاندرآمد، سود

  (. 74، 2002)دین،  دوستی، پیداکردن و جذب کارمندان جدید( دارندکارمندان، نوع ۀشرکت و روحی

می  (2005)  6هولمكوویست  شرکتبیان  هستندکند  متنوعی  اهداف  دارای  ورزش  حامی  اما    ، های 

  (.64،  2005ست )هولموکوویست،  هاترین اهداف آندسترسی به گروه هدف و آگاهی عمومی از مهم

ایتون و  اضافه می2013)  7گوئینر  عالوه(  که  آگاهکنند  بهسازی، شرکتبر  رویداد  حامی  دنبال  های 

که رویداد و    ها همچنین معتقدند زمانی . آنهستندرویداد به شخصیت برند خودشان نیز  ۀانتقال وجه
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  و  )گوئینر  گیردیند انتقال بهتر صورت میافر  ، حامی از لحاظ وجهه و کارکرد با هم هماهنگ باشند

 (.52، 2013ایتون، 

تلویزیونی قرار دارد   دۀ اهمیت حامیان مالی در درآمدزایی بخش ورزش دنیا بعد از امتیاز پخش زن

دونالد، کداکت، ویزا، آدیداس و کوکاکوال  ی مکهاها مانند شرکتها در المپیککه ارزش مشارکتی آن 

میلیون دالر    7/49براساس گزارش رایان، ساالنه    ،میلیون دالر بوده است. در استرالیا  170بیش از  

 1گیكو (.  ،341385زاده،  محرم)  شودتوسط حامیان مالی به فوتبال جنوب استرالیا کمک بالعوض می

عنوان عامل مهم در جذب حامیان مالی برای ورزش ( به شرایط و نظام اقتصادی کشورها به2004)

حمایت مالی    ۀیک عامل محرک برای توسع  کند و وجود ساختار رقابتی در اقتصاد کشورها رااشاره می

پژوهش(. از سوی دیگر، یافته26،  2004گیكو،  داند )از ورزش می  3( و فان 2001)  2هودا   هایهای 

سرمایه2001) از  حاصل  سود  انتظار  اصل  که  است  آن  بیانگر  جذب  مهم  ،گذاری(  عامل  ترین 

(  2005)  4استرالیز   (.111،  2001؛  فان،  51،  2001هودا،  گذاری حامیان مالی در ورزش است )سرمایه

 یزیونیهرچه نمایش تلوکند و بیان می  داندمینقش نمایش تلویزیونی را در جذب حامیان مالی مهم 

میزان جذب حامیان مالی    فتر باشدالمللی وسیعای مسابقات ورزشی در سطوح ملی و بینو ماهواره

در بررسی موانع (  2010)  ابریشمی  و  خبیری  ، سجادی،(. الهی38،  2005استرالیز،  بیشتر خواهد بود )

کلی از موانع را شناسایی    ۀه دستجذب درآمد حاصل از حمایت مالی در صنعت فوتبال ایران، س   ۀتوسع

موانعی که   - 2داشتند،  موانعی که در ساختار اقتصادی کل کشور ریشه    - 1:  از  عبارت بودند که کردند  

مرتبط  سازمانی  بخشی و بینموانعی که به هماهنگی بین  - 3  ، با صنعت فوتبال کشور مرتبط بودند

نكردن نیز در بررسی علل حمایت  (2009)  ناحسانی و همكارا  (.10  ،2010  الهی و همكاران،بودند )

مالی کردند  حامیان  عنوان  اصفهان  شهر  بانوان  ورزش  بهشرکت  ،از  اطمینانها  از نداشتن  دلیل  

تجاری    به اهداف خود و انتقال ضعیف پیام   نداشتندسترسی   گذاری در بخش ورزش بانوان،سرمایه

بیشترین (.  117،  2009،  )احسانی و همكاران  تمایل ندارندگذاری در این صنعت  به سرمایه،  شرکت
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  ۀدلیل کاهش سرمایحمایت مالی از ورزش کشور را دولت و منابع مالی دولتی بر عهده دارند که به

سگووئین، تید )  یستذاری در ورزش، بعضی مواقع پاسخگوی نیاز ورزش کشور نگدولت برای سرمایه

ۀ موانع توسعمحققان  دهد که برخی  نشان می  ها به هر حال مروری بر پژوهش    (. 83،  0052،  1و اوریلی 

اقتصادی کشورها جست  وضعیتحمایت مالی ورزشی را در   اند )الهی و همكاران، جو کردهوو نظام 

ۀ  نمایش گستردنبود عواملی چون  بر ( و برخی دیگر51، 2001؛ هودا، 26، 2004گیكو،  ؛10، 2010

( و اعتبار  53،  2007،  2دوهرتی و مورایامؤثر بازاریابی )ن(، مدیریت  38،  2005استرالیز،  نی )تلویزیو

ورزش  کم نشان  یا  توسع86،  2004،  3کیشوک)   شدهحمایت  آرم  در  مالی ۀ  (  تأکید    جذب حمایت 

وسلطان  سلیمی، اند.  کرده »ارزیابی  (  2015)  جهرمی   نادریان  حسینی  عنوان  با  پژوهشی  موانع در 

  ،بازاریابی ورزش کشور را در چهار گروه موانع سیاسی ۀبازاریابی ورزشی در ایران« موانع توسع ۀتوسع

بندی مدیریتی و سازمانی طبقه-موانع علمی، تخصصی و پژوهشی و موانع فنی ،  قانونی-موانع حقوقی

 (.  30، 2015سلیمی و همكاران، کردند )

توان در جهت شناخت ان مالی از ورزش و موانع موجود میشناخت دالیل حمایت حامی  با  بنابراین

این گروه بهتر عمل کرد که نتیجۀ آن توسعۀ ورزش در جامعه خواهد بود. در این پژوهش فراتحلیلی  

دربارۀ حامیان مالی و موانع آن نوشته   1399تا    1385های  با بررسی و تحلیل چندین مقاله که از سال

  اطالعات  ابتدا  فراتحلیل  پردازیم. دربیشتر و بهتر این عوامل میو منتشر شده است، به شناخت هر چه  

  و   شوندمی  ترکیب  یكدیگر  با  آماری  هایروش  از  استفاده  با  سپس  شود،می  استخراج  اولیه  منابع  از

  هایداده  و  هاویژگی  محقق  فراتحلیل،  هایروش  در.  آیدمی  دست  هب  جدید  کل  یک  سرانجام

 نتیجۀ  به  قبلی  هایپژوهش  نتایج  ترکیب  با  سپس  و  کندمی  ثبت  کمّی  شكل  به  را  قبلی  هایپژوهش

شده در  انجام  هایپژوهش  از  نتایج برخی  مشكل دیگر این است که  (. 8  ،2013  هومن،)رسد  می  کلی

نیستند؛حامیان مالی،   با هم  همسو  این دلیل،    کامالً  مقایسها  آن بررسی  به  نتایجو  به    ۀ  با یكدیگر 

و    دالیلی استدشوار  روش . محال  اندازهتفاوت در  ابزارهای  و  پژوهش گوناگون  متفاوت های  گیری 

ممكن است    محقق  حالتمقایسه کند و در این  درستی  بهها را  نتواند یافته  محققشود که  موجب می
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قبلی به شكل کیفی    های پژوهش  ۀچراکه مطالع؛  نیاز داشته باشد که فرایند بازنگری تصحیح شود

های  به بررسی پژوهش محققها ذهنی هستند و این روش  برای نمونه باید گفت که دارد؛هایی  اشكال

ها و نكات  گیدر انتخاب نوع ویژ  محققپردازد. همچنین  میهای ذهنی خود  با توجه به مالکقبلی  

با استفاده از   همچون روش فراتحلیل نیاز است تابه یک روش منظم    بنابراین  شود؛دچار مشكل می

پژوهش آنقبلی  هاینتایج  را  ،  ارزش   ها  و  آیدو    کندیابی  تفسیر  دست  به  کلی   فراتحلیل   .نتیجۀ 

.  است  مختلف  هایپژوهش  از  آمده دستبه  هاییافته  های تناقض  حل  برای  دارنظام  فنون  از  ایمجموعه 

  با استفاده   دیگر  عبارت  به  یا   کندمی  تبدیل  مشترک  مقیاس  به  را  گوناگون  هایبررسی  نتایج  روش  این

بنابراینمی  ترکیب   را  شده انجام  های پژوهش  آماری،   هایروش  از  از   ایمجموعه  فراتحلیل  کند؛ 

 که   همبستگی  و  آزمایشی  های از پژوهش  حاصل  نتایج  کردنیكپارچه   برای  که  است  آماری  هایروش

  است  این  فرضرود. پیشمی  کار  به  اند،گرفتهانجام    یكسان  موضوع  یک  دربارۀ  مستقل  طوربه  هرکدام

  دهند می  نشان  را  متغیرها  بین  روابط  و   جامعه  پارامترهای  از  متفاوتی  برآورد  ها پژوهش  از  هرکدام  که

  با  (.8،  2013  هومن،)   آیدمی  دست  به  جامعه  از  تریدقیق  برآورد  ها یافته  این  تحلیل  و  تجزیه  با  که

این زمینه انجام شده است؛    در  زیادی  نسبتاً  هایپژوهش  حامیان مالی در ورزش،  بحث  اهمیت  به  توجه

 میزان   همچنین  نیست.  یكدست  و  هماهنگ  گاهی  شدهانجام  هایپژوهش  از  حاصل  نتایج  حال،بااین

 حاضر  پژوهش  دلیل،   همین  به  نیست؛  مشخص  متغیرهای حامیان مالی و موانع آن  از  هریک  اثر  اندازۀ

  و  زمینه این در پژوهش   کلی وضعیت فراتحلیل، و سیستماتیک مرور روش از استفاده با  است درصدد

  و  کلی   نتایج   منفرد،  مطالعات  مقایسۀ  و  ترکیب  طریق  از  کند تا   بررسی  عوامل را  از  هرکدام  اثر  میزان

بنابراین با توجه به آمارهای موجود و گاهی نتایج غیرهمسو شود؛    حاصل  زمینه  این  در  تریمملوس 

هایی در زمینۀ بررسی دالیل و عوامل مؤثر بر بروز تر نبود فراتحلیلقبلی و از همه مهم  هایدر پژوهش

 شود. وهش در این زمینه آشكارتر میحمایت حامیان مالی از ورزش و موانع آن، اهمیت و ضرورت پژ
 

 روش پژوهش  

(  مقاالت  و  پژوهشی  هایطرح  ها،نامهپایان)  شدهانجام  هایپژوهش  همۀ  شامل  پژوهش  آماری  جامعۀ

  سال   از  ورزش و موانع آن  در  گذاریسرمایه  از  زمینۀ حمایت  در  مؤثر  عوامل  زمینۀ  ایران در  داخل  در

 شامل   ایران  علمی  اطالعات  هایبانک  همۀ  مدنظر،  های پژوهش  انتخاب  بود. برای  1399  سال   تا  1385
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 همچنین   و  ملی  کتابخانۀ  ایران،مگ  سایت  انسانی،   علوم  پرتال   دانشگاهی،  جهاد   سایت  داک،ایران 

  اطالعاتی  هایپایگاه  در  وجوجست   هایکلیدواژه.  شدند  وجوجست   اسكوالر  گوگل  و  گوگل  هایسایت

 «ورزش  حامیان مالی در»  ،«موانع حمایت از ورزش»  ،«حمایت از ورزش»  اصطالحات   شامل  اینترنتی

 انتخاب   در  بود.  پژوهش  274  شامل  وجوجست   بودند. نتیجۀ  «عدم حمایت حامیان مالی از ورزش»  و

  شناسایی   از  پس بودند.    کافی  اعتبار  دارای  استفاده شود که  هاییپژوهش  از  شد   سعی  نهایی  نمونۀ  حجم

  کنار  نداشتند،  را  فراتحلیل  به  ورود  شرایط  که  هایی پژوهش  و   شد  انجام   غربالگری  مرحلۀ  ها پژوهش

 منظور  .شدند   گذاشته  کنار  غیرمرتبط  و  تكراری  هایپژوهش  همۀ  نخست  مرحله،  این  در.  شدند  گذاشته

بودپژوهش  تكراری  هایپژوهش  از   هایسایت  در  محققان  همان  وسیلۀبه  و  عنوان  یک  با   که  هایی 

 بود  مقاله  صورتبه  هم  و  نامهپایان  صورتبه  هم  مشابه  پژوهش  یک  اینكه  یا  بودند  شده  ذکر  مختلف

 داده  قرار  فراتحلیل  در  علمی  سند  نوع  این  هایداده  ها، مقاله   بیشتر  اعتبار  دلیلبه   صورت  این  در  که

شناسی  معیارهای الزم از نظر روش  که  بود  ها پژوهش  از  دسته  آن  غیرمرتبط  های پژوهش  از  منظور  شد.

گیری، گیری، ابزار اندازهسازی، روش پژوهش مناسب، حجم نمونه، روش نمونه را )برای مثال، فرضیه 

اندازه ابزار  پایایی  بودن محاسبات آماری( برای ورود به گیری، روش تحلیل آماری و صحیح روایی و 

 فرایند فراتحلیل نداشتند. 

اصلی   مالک  سه  پژوهشهمچنین  واردکردن  برای  گرفت:  زیر  قرار  مدنظر  فراتحلیل  به    -1ها 

  از  شدهآزمون   هایفرضیه  ها وپژوهش- 2ها دربارۀ حامیان مالی و موانع آن در ورزش باشد،  پژوهش

اطالعات الزم برای   - 3باشند،    شده   انجام   توصیفی  و   تجربینیمه  آزمایشی، شبه  یا   آزمایشی   روش  طریق

  تعداد  غیرمرتبط، و تكراری هایپژوهش حذف  از در هر پژوهشی موجود باشد. پس محاسبۀ اندازۀ اثر

های  به رغم اینكه پژوهش  ها پژوهش  این   از  مورد  29  درنهایت .  یافت  کاهش   مورد  39  به  ها پژوهش

اثر    اندازۀ  محاسبۀ  برای  آماری الزم  هایشاخص  نبود  دلیلجامع و مرتبط با موضوع پژوهش بودند، به

 یافت.   کاهش  پژوهش 10 به پژوهش   نهایی نمونۀ شدند و حجم گذاشته کنار
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نسخۀ   1افزارهای فراتحلیل صورت جداگانه از نرمشده بهآوری های جمعبرای تجزیه و تحلیل داده

افزار فراتحلیل برای محاسبۀ اندازۀ اثر و ترکیب  استفاده  شد. از نرم  22نسخۀ    2اس. .اس.پی.دو و اس

آمده  دستهای بهآوردن فراوانی و مقایسۀ میانگیندستاس. برای به.اس.پی.افزار اس احتماالت و از نرم

 پژوهش استفاده شد.   هایها و سؤالهای ذکرشده در فرضیه از اندازۀ اثر گروه

 

  نتایج

 توصیفی   نتایج

حامیان   زمینۀ  در  شدهانجام  هایپژوهش  شامل  که  پژوهش  نمونۀ  هایویژگی  نخست  بخش  این  در

  موارد قبلی،   هایپژوهش مشخصات  زیادبودن دلیلبه.  است شده ارائه است، ایران مالی و موانع آن در

پژوهش مدنظر برای این پژوهش    10بعد از مطالعۀ دقیق  .  است  شده  داده  نشان  جدول  دو  قالب  در  الزم

شاخص که  در  اندازۀ  محاسبۀ  برای  الزم  آماری   هایفراتحلیل  داشتند،  را  یک  جدول  اثر    شمارۀ 

  چاپ   سال  محققان، نوع منبع و   نام   و  عنوان  پژوهش،  کد   شامل   ها پژوهش  شناختیکتاب  مشخصات

   است. شده  ارائه پژوهش

 واردشده در فراتحلیل  هایشناختی پژوهشمشخصات کتاب -1جدول 

Table 1- Bibliographic Characteristics of the Researches Included in the Meta-

Analysis 
 کد پژوهش 
Research 

Code 

پژوهش، نام محقق/   شدنعنوان پژوهش، سال انجام

 محققان
Research Title & Name of Researcher / 

Researchers 

 نوع منبع
Source 

Type 

 سال چاپ
Publication 

Year 

 هایشرکت مالی حمایت موانع بندیاولویت و شناسایی 1

 ورزش  از خصوصی

 قهرمانی  شریفیان   اسماعیل سیدباقری، سیدمهدی 

علمی - مقالۀ 

 پژوهشی

1396 

(2017) 

  بازاریابی عناصرآمیختۀ از  مالی حمایت عنصر بررسی 2

 ورزشی 

زاده، مهدی بشیری،  سیدعامری، مهرداد محرم میرحسن

 حمداهلل هادی 

- مقالۀ علمی

 پژوهشی

1389 

(2010) 

 
1. Comprehensive Meta Analysis 

2. SPSS 
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  در   ورزش   از   مالی   حمایت   غیرمستقیم  و   مستقیم  اهداف  3

 ایران 

 احسانی  محمد  جماعت،  خاطره

- مقالۀ علمی

 پژوهشی

1390 

(2011) 

  در   مالی   حامیان   حضور   اقتصادی  هایمحدودیت  شناسایی  4

 پور فاطمه رستم  مازندران  استان  ورزش

 1394 نامه پایان

(2015) 

 همدان  استان در ورزشی حمایت انگیزانندۀ عوامل تحلیل 5

 شرف  مرادی الهحشمت بنار، نوشین نژاد،همتی مهرعلی

- مقالۀ علمی

 پژوهشی

1395 

(2016) 

 استان ورزش صنعت در مالی حامیان جذب موانع بررسی 6

 شرقی  آذربایجان

محرم  میرحسن مهرداد  بشیری،  سیدعامری،  مهدی  زاده، 

 حمداهلل هادی 

- مقالۀ علمی

 پژوهشی

1388 

(2009) 

  :)مطالعۀ موردی ساحلی  هایورزش توسعۀ اقتصادی موانع  7

 مازندران(  استان  مرکزی بخش

 باقریان  بهزاد  درویشی،  ابوالفضل دوستی، مرتضی

- مقالۀ علمی

 پژوهشی

1395 

(2016) 
 

های خصوصی دربارۀ  بررسی دیدگاه مدیران شرکت 8

 عنوان ابزار بازاریابی حمایت مالی از ورزش به

حسینی، ابراهیم علیدوست قهفرخی،  محمد سلطان

 غالمرضا شعبانی بهار، مالک رجبی 

- مقالۀ علمی

 پژوهشی

1391 

(2012) 

 گیریتصمیم بر  مؤثر  عوامل بندی رتبه  و شناسایی 9

  هایروش  از با استفاده  ورزش صنعت  در گذاران سرمایه

 ها  داده پوششی  تحلیل و تاپسیس

 دوست شمس فرزانه  و پورپرتوی میرطاهر

- مقالۀ علمی

 پژوهشی

1394 

(2015) 

  هایتیم مالی حامیان جذب موانع  بندیاولویت  و شناسایی 10

 صوباتی   تهران زلیخا استان زنان  والیبال

همایش  مقالۀ 

 ملی

1395 

(2016) 
 

  های مالک  حائز  پژوهش   10  درمجموع   است،  مشخص  شمارۀ یک   جدول   هایداده  از  که  گونههمان

 از   مستخرج  ها پژوهش  اغلب .  گرفتند  قرار  فراتحلیل  فرایند   در   و   بودند  حاضر  فراتحلیل  گنجیدرون

  گونههمان.  شده بودند چاپ پژوهشی-علمی  مقالۀ  شكل به که بودند هانامهپایان پژوهشی و  هایطرح 

 حجم  بیشترین  و   شودمی  1396  تا  1388  شامل از سال  ها پژوهش  زمانی   بازۀ  شود،می  مشاهده  که

 .است مورد سه با   1395 سال نمونه به

 است.  شده ارائه اه پژوهش شناختی و آماریروش جدول شمارۀ دو مشخصات در 
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 هاشناختی و آماری پژوهش مشخصات روش -2جدول  

Table 2 - Methodological and Statistical Characteristics of Researches 

کد 

 پژوهش 
Resea

rch 

Code 

 روش 

 پژوهش 
Researc

h 

Method

s 

 جامعة آماری
Statistical Population 

روش 

 گیرینمونه 
Samplin

g 

 ابزار 
Tool 

 روش آماری
Statistical 

Method 

حجم  

 نمونه 
Sam

ple 

Size 

1 
-توصیفی

یمایشی پ  

های خصوصی مدیران شرکت

 استان کرمان

تصادفی  

 ساده 

س محقق

 اخته
T 150 ایتک نمونه 

2 
-توصیفی

یمایشی پ  

های مدیران کارخانجات و شرکت

ها و خصوصی و سایر هیئت

های ورزشی  مدیران باشگاه 

 آذربایجان شرقی 

 تصادفی 
س محقق

 اخته
 158 یومن ویتنی

3 
-توصیفی

حلیلیت  

های  مدیران و رؤسای فدراسیون 

 ورزشی 
 -------- 

س محقق

 اخته

T   مستقل و یومن

 ویتنی
76 

4 
-توصیفی

یمایشی پ  

مدیران ورزشی، نخبگان و 

های ها و شرکتمدیران شرکت

 حامی مالی مازندران 

در دسترس 

 و هدفمند 

س محقق

 اخته
 152 فریدمن

5 
-توصیفی

یمایشی پ  

های ها و شرکتمدیران کارخانه 

تولیدی و خدماتی همدان و 

 مدیران ورزشی 

----- 
س محقق

 اخته
 243 تحلیل عاملی

6 
-توصیفی

یمایشی پ  

های کارخانجات و شرکتمدیران 

ها و خصوصی، رؤسای هیئت

های ورزشی  مدیران باشگاه 

 آذربایجان شرقی 

 ------ 
س محقق

 اخته
 158 یومن ویتنی

 آمیخته 7

ها  مسولین استانداری فرمانداری 

های ورزش و جوانان و و اداره 

 مسئوالن نجات غریق مازندران 

در دسترس 

 و هدفمند 

س محقق

 اخته

تحلیل  فریدمن و 

 عاملی
384 

8 
-توصیفی

یمایشی پ  

های  مدیران ارشد شرکت

 خصوصی بزرگ اصفهان
 سرشماری 

س محقق

 اخته
T 60 متغیرهتک 

9 
-توصیفی

یمایشی پ  
 ----- نظران حوزۀ ورزشصاحب

س محقق

 اخته

تحلیل پوششی  

 ها و تاپسیس داده 
123 

10 
-توصیفی

یمایشی پ  

اندرکاران و کارشناسان زن دست

 والیبال تهران 
 هدفمند 

س محقق

 اخته
 146 فریدمن
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انتخاب  های واردشده به  شده در پژوهشدر جدول شمارۀ سه مشخصات مربوط به حجم نمونۀ 

 فراتحلیل ارائه شده است.

 ها های پژوهشمشخصات توصیفی مربوط به حجم نمونه -3جدول 

Table 3- Descriptive Specifications Related to the Volume of Research Samples 
 تعداد پژوهش 
Number of 

Researches 

 میانگین حجم نمونه 

Sample Size 

Mean 

 انحراف معیار
Standard 

Deviation 

 حداقل 
Minimum 

 حداکثر 

Maximum 
 جمع

Sum 

10 165 91 60 384 1650 
 

عنوان نمونۀ پژوهش  نفر به  1650شود، درمجموع،  مشاهده میدر جدول شمارۀ سه  گونه که  همان

نفر بود. حداقل حجم نمونه برابر   165پژوهش شرکت داشتند. میانگین حجم نمونه برابر با    10در این  

 نفر بود.   384نفر و حداکثر حجم نمونه برابر با  60با 

شود،  گونه که در جدول شمارۀ چهار مشاهده میشده برای فراتحلیل، همانهای انتخابدر پژوهش

توانستند در  ها گاهی تكراری بودند یا اینكه میعامل مطالعه شدند. این عوامل متعدد در پژوهش  68

بندی متغیر مستقل با عنوان عوامل زیر طبقه  68طبقاتی واحد قرار گیرند. در جدول شمارۀ چهار،  

 شدند. 
 

 گوناگون   هایپژوهش در مستقل متغیرهای بندیدسته  -4 جدول

Table 4- Classification of Independent Variables in Different Researches 
 کد متغیر 

Variable 

Code 

 

 نام متغیر مستقل 

Independent 

Variable Name 

 تعداد  فرضیه 

Number of 

Hypotheses 

 شامل

Included 

 رسانه و آگاهی  1
Media and 

Awareness 

 ای، رسانه و آگاهی پوشش رسانه 8
Media Coverage, Media and 

Awareness 
 فروش، مشتری و رقابت  2

Sales, Customer 

and Competition 

 خودمتغیر 9

Variable Itself 

 اقتصادی 3
Economic 

 مالی -اقتصادی 9
Economic-Financial 

 فرهنگی -اجتماعی 4
Sociocultural 

 اجتماعی، فرهنگی، سیاسی  7
Social, Cultural, Political 

 خودمتغیر 5 مدیریتی 5
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Managerial Variable Itself 
 تبلیغات 6

Advertising 

 خودمتغیر 5
Variable Itself 

 ساختاری  7
Structural 

 خودمتغیر 3
Variable Itself 

 سایر عوامل  8
Other Factors 

 عوامل محیطی، استفاده از اشخاص ویژه و...  22
Environmental Factors, Use of 

Special Persons … 
 

شود، عوامل اقتصادی )نُه مورد( و فروش، مشتری گونه که در جدول شمارۀ چهار مشاهده میهمان

و رقابت )نُه مورد( با بیشترین فرضیه و عوامل ساختاری )سه مورد( با کمترین فرضیه، مورد توجه 

 .  اندبوده محققان

 استنباطی   نتایج

شده را به یک شاخص استاندارد های انجامتوان نتیجۀ همۀ پژوهشبا استفاده از روش فراتحلیل می

کوهن )تفاوت(    D)رابطه( و شاخص  rتبدیل کرد. معموالً دو شاخص پرکاربرد اندازۀ اثر شامل شاخص  

کوهن استفاده    D(. با توجه به نوع پژوهش حاضر از شاخص  42،  2014زاده و نانگیر،  است )قربانی

توان معناداری آن را آزمون دازۀ اثر میها به یک شاخص انشده است. پس از تبدیل نتایج همۀ پژوهش

های متعدد متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته کرد و به این سؤال کلی پاسخ داد که آیا در پژوهش

گویی به این سؤال پژوهشی اندازۀ اثر کلی برای یا خیر؟ بنابراین برای پاسخاند  تأثیر معناداری داشته

ل موجود در پژوهش حاضر، سطح معناداری چهار عامل بیشتر عام  68ها محاسبه شد و از  همۀ پژوهش

 05/0عامل کمتر از    64ها معنادار نبود و سطح معناداری  بود؛ به همین دلیل اندازۀ اثر آن  05/0از  

ها معنادار بود. در جدول شمارۀ پنج، اندازۀ اثر ترکیبی )کلی(، حدود اطمینان اندازۀ اثر آن   روبود؛ ازاین 

ها به دو صورت مدل ثابت و تصادفی ارائه شده  ها در همۀ پژوهشمرتبط با آن  Zمقادیر  و معناداری  

 است.
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 های واردشده به فراتحلیل اندازۀ اثر ترکیبی، فاصلة اطمینان و معناداری پژوهش -5جدول 

Table 5- Combined Effect Size, Confidence Interval and Significance of the 

Researches Included in the Meta-Analysis 

 نوع مدل 

Model 

تعداد  

 مطالعات 
Numbe

r 

Studies 

 برآورد

 ای نقطه 

Point 

Estimat

e 

خطای  

 معیار 
Standa

rd 

Error   

 واریانس 

Varia

nce 

%  95فاصلۀ اطمینان   

95% confidence 

interval 

 آزمون فرضیۀ صفر 

Test of null 

 حدپایین 

Lower 

Limit 

 حدباال 

Upper 

Limit 

 Zمقدار 

Z-

Value 

معنادار 

 ی
P-

Value 
 ثابت 

Fixed 

68 0.86 0.011 0.000 0.83 0.88 77.45 0.001 

 تصادفی 
Rando

m 

68 0.89 0.044 0.004 0.80 0.98 20.34 0.001 

 

( با  fixedنتایج تحلیل جدول شمارۀ پنج حاکی از آن است که اندازۀ اثر کلی تحت مدل ثابت )

 zاست. مقدار  89/0( برابر با Randomو تحت مدل اثرات تصادفی ) 86/0برابر با  کوهنD شاخص 

معنادار    001/0است که هر دو مقدار در سطح    34/20و     45/77ترتیب برابر با  متناظر با هر دو مدل به

از طبقه  اثر معموالً  اندازۀ  برای تفسیر مقادیر  شود. در جدول شمارۀ  استفاده میبندی کوهن  بودند. 

 کوهن ارائه شده است. Dشش، مقادیر معیار برای تفسیر اندازۀ اثر شاخص 
 

  کوهن  Dمقادیر معیار برای تفسیر شاخص -6جدول 

Table 6- Criteria Values for the Interpretation of the Cohen D Index 
 اندازۀ اثر 

Effect Size 

D انحراف استاندارد( )واحد  کوهن 

D Cohen (Standard Deviation Unit) 
 کوچک 

Minimum 

0.2 

 متوسط 
Medium 

0.5 

    بزرگ
Maximum 

0.8 

 

(، اندازۀ  89/0( و ثابت )86/0در مدل اثرات تصادفی )   Dآمده، شاخص  دستبا توجه به نتیجۀ به

محققان   شدۀطورکلی عوامل بررسیتوان نتیجه گرفت که بهاثر بزرگ را نشان می دهد؛ بنابراین می
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از ورزش مؤثر بودهبه بندی کوهن در حد  اند و میزان تأثیر براساس طبقهطور معناداری بر حمایت 

با استفاده از آزمون کوکران    1حاسبۀ میانگین اندازۀ اثر، بررسی ناهمگنیشود. پس از مبزرگ ارزیابی می

Q    و مجذورI  انجام شد. در جدول شمارۀ هفت نتایج آزمونQ     و مقدار مجذورI    برای بررسی ناهمگنی

 های واردشده به فراتحلیل ارائه شده است.پژوهش
 

 برای بررسی ناهمگنی   Qنتایج آزمون -7جدول 

Table 7- Q Test Results to Investigate Heterogeneity 
 Qمقدار 

Q value 

 ( Q)درجه آزادی 

Degree of Freedom(Q) 

 سطح معناداری 

P-Value 

 Iمجذور 

Square I 
1024.62 67 0.001 93.46 

 

های  دهد که پژوهشمعنادار است و این نتیجه نشان می  001/0کوکران در سطح    Qمقدار شاخص  

توان شود؛ بنابراین میها رد میواردشده به فراتحلیل همگون نبودند و فرض همگونی بین پژوهش

  10شده از  های استخراج فرضیه  کننده را مطالعه کرد. با توجه به اینكه تعدادنقش متغیرهای تعدیل

شدۀ  بودن نتایج طبیعی است. از سوی دیگر، تعدد عوامل مطالعهمورد است، ناهمگن  68مطالعۀ اصلی 

 مؤثر در حمایت از ورزش نیز از دالیل دیگر این ناهمگنی است.    

از روش   در جدول شمارۀ هشت میزان اندازۀ اثر هرکدام از متغیرهای چندگانۀ مستقل با استفاده

 اثرات تصادفی نشان داده شده است.

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
1. Heterogeneity 
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 اندازۀ اثر انواع متغیرهای مستقل به تفکیک نوع عامل یا متغیر مستقل  -8جدول 

Table 8- Effect Size of Different Types of Independent Variables by Agent Type or 

Independent Variable 
 کد عامل 
Factor 

Code 

عامل یا متغیرنوع   

Type of Factor 

or Variable 

 تعداد

Number 

 اندازه اثر 

Effect 

Size 

 حد پایین 

Lower 

Limit 

 حد باال 

Upper 

Limit 

Z P 

 رسانه و آگاهی  1
Media and 

Awareness 

8 0.888 0.645 1.132 7.161 0.001 

فروش، مشتری و   2

 رقایت
Sales, 

Customer and 

Competition 

9 0.531 0.364 0.698 0.226 0.001 

 اقتصادی 3
Economic 

9 1.031 0.834 1.193 11.05 0.001 

- اجتماعی 4

رهنگی ف  
Sociocultural 

7 0.996 0.573 1.420 4.608 0.001 

 مدیریتی  5
Managerial 

5 1.259 0.834 1.685 5.80 0.001 

 تبلیغات 6
Advertising 

5 0.860 0.464 1.255 4.263 0.001 

 ساختاری 7
Structural 

3 0.998 0.809 10.188 10.310 0.001 

 سایر عوامل 8
Other Factors 

22 0.829 0.733 1.005 12.560 0.001 

 

نتایج جدول شمارۀ هشت نشان میهمان عوامل  گونه که  اثر  مدیریتی  دهد،  اندازۀ  و     259/1با 

بیشترین اندازۀ اثر را در بین متغیرهای مؤثر بر حمایت از ورزش   031/1عوامل اقتصادی با اندازۀ اثر  

بود   531/0د. کمترین اندازۀ اثر هم مربوط به عامل فروش، مشتری و رقابت با  انبه خود اختصاص داده

فراتحلیل، بررسی    دادنمعنادار بودند. یكی از مباحث مهم در انجام  01/0و همۀ اندازۀ اثرها در سطح 
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ایمن    Nاست. آزمون    1ایمن از خطای کالسیک روزنتال  Nی انتشار با استفاده از روش  مسئلۀ سوگیر

برابر با صفر( یعنی تعداد مطالعات مؤید  از خطای روزنتال، تعداد مطالعات گم اثر  شده )با میانگین 

می نشان  را  صفر  اثر  دهد  فرضیۀ  اندازۀ  یک  آماری  لحاظ  از  تا  شود  اضافه  تحلیل  به  باید  کلی که 

(. نتیجۀ حاصل از این  56، 2014زاده و نانگیر،  غیرمعنادار به دست آید و نتیجه را تغییر دهد )قربانی

 روش در جدول شمارۀ نُه ارائه شده است.
 

 ایمن از خطای کالسیک روزنتال   Nنتایج آزمون -9جدول  

Table 9- Results of Rosenthal's Fail-Safe N Test 
 شاخص 

Index 

 مقدار 

Value 

 برای مطالعات مشاهده شده  Zمقدار 

Z Value for Observed Studies 

75.87 

 برای مطالعات مشاهده شده   Pمقدار 
Z Value for Observed Studies 

0.000 

 آلفا 
Alpha 

0.05 

 دامنه
Domain 

2 

 برای آلفا  Zمقدار 
Z Value for Alpha 

1.959 

 تعداد مطالعات مشاهده شده 
Number of Studies Observed   

68 

 رساند را به آلفا می   Pای که مقدار تعداد مطالعات گم شده
Number of Missing Studies That Bring the Value of P to Alpha 

1849 

 

شده وجود داشته باشد  مطالعۀ گم  1849دهد که باید تعداد  ایمن از خطا نشان می  Nنتایج آزمون  

  10)  شدهتر از تعداد مطالعات مشاهدهتجاوز کند؛ چون این عدد خیلی بزرگ  05/0که سطح آلفا از  

و مسئلۀ سوگیری   دهندۀ دقت و نبود خطای انتشار استعامل( است؛ بنابراین نشان  68پژوهش با  

)    های بررسی، مقایسۀ نمودار خطای استاندارد انتشارهمچنین یكی از روش  .شودانتشار تأیید نمی

 
1. Rosenthal's Fail-Safe N Test 
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است. در شكل    1و دقت نتایج )شكل سمت چپ( از طریق نمودار فانل یا قیفی   شكل سمت راست(

 شكل مطالعات ارائه شده است.شمارۀ یک نمودار قیفی

 
 خطای استاندارد انتشار و دقت نتایجنمودار قیفی  -1شکل 

Figure 1- Funnel Plot of Diffision Standard Error and Precision 
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دهندۀ نبود خطای انتشار است. در هر دو نمودار، شكل نشانتقارن نسبی در شكل نمودار قیفی

گیرند و مطالعات  ترکیبی قرار میتر در باالی نمودار و اطراف اندازۀ اثر  مطالعات دارای حجم نمونۀ بزرگ

شود، اغلب مطالعات  گونه که مشاهده میگیرند. همانتر در پایین نمودار قرار میبا حجم نمونۀ کوچک

تبع آن مقدار خطای معیار کمتر در قسمت باالی نمودار قرار دلیل داشتن حجم نمونۀ بیشتر و بهبه

 شود. اند و مسئلۀ سوگیری انتشار رد میگرفته
 

 گیریبحث و نتیجه 

بر   طور معناداریمحققان به  شده توسططورکلی عوامل بررسینتایج پژوهش حاکی از آن بود که به

  86/0مدل اثرات تصادفی برابر با  شده با استفاده از  و اندازۀ اثر محاسبه   اندحمایت از ورزش مؤثر بوده

  شود. در حد بزرگ ارزیابی میبندی کوهن  است که میزان تأثیر براساس طبقه   89/0و ثابت برابر با  

بیشترین تأثیر را در بین متغیرهای   259/1دهد که عوامل مدیریتی با اندازۀ اثر  نتایج پژوهش نشان می

  دهد که  های پیشین نشان میست. مطالعۀ پژوهشحاضر بر حمایت از ورزش به خود اختصاص داده ا

مالی شرکتی  مدیریتعوامل   است    ازهای خصوصی  در حمایت  مؤثر  قهرمانی  و  )ورزش  سیدباقری 

وجود مشكالت یكسان  همچنین  (.  2012نژاد،  رمضانی  عسگریان و   آزادان،؛  2017شریفیان قهرمان،  

نكردن از بازاریابان ورزشی در  استفاده  و  غیرورزشیاستفاده از مدیران  ،  در سطوح مختلف ورزش کشور

از موانع موجود در توسعۀ  ورزش    ۀسطوح مختلف ورزش و فقدان استانداردهای مالی و کاری در حوز

  ؛2010  ،الهی و همكاران  ؛2012آزادان و همكاران    ؛2013  ،1رابینسون جذب حامیان مالی هستند )

و    دابسون؛  2005  ،ایزدی  ؛2007،  یادوهرتی و مور  ؛2009زاده، بشیری و هادی،  ، محرمسیدعامری

شوند و بر  فقط بر نیازهای خودشان متمرکز می  بسیاری از مدیران    (.2001،  هودا  ؛2001،  2داردوگ

به احتمال بسیار زیاد ارتباط   ،شوده نمیدکنند. شرکایی که نیازهایشان برآورنمی  کزنیازهای شرکا تمر

بنابراین مدیران ورزشی با توجه کامل به ؛  خود را با باشگاه بعد از اتمام قرارداد اولیه ادامه نخواهند داد

توانند مسائل  می  ،ها را هدف قرار دهد که نیازهای آن  نیازهای شرکای احتمالی و تدوین استانداردهایی 

این مشارکت حل کنن را در  باعث حضور حامیان  و مشكالت  و  ، رابینسون)در ورزش شوند  مالی  د 

 
1. Robinson 

2. Dobson & Goddard 
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جذب حامیان    ۀبررسی موانع موجود در توسع  منظوربهای  در مطالعه(  2010)  و همكاران  الهی(.  2013

داد نشان  ایران  فوتبال  در صنعت  بهره  ندمالی  و  نامناسب  مدیریت  و    نگرفتنکه  تفكرها  از  مدیران 

گذاری حامیان مالی  از موانع موجود در جذب سرمایه  ، درآمدزا در صنعت فوتبالهای تجاری و  تخصص 

 .کشور است فوتبالدر صنعت 

دومین عامل در بین    031/1نتایج پژوهش حاضر حاکی از آن بود که عوامل اقتصادی با اندازۀ اثر  

از ورزش را به خود اختصاص داده است. محققان متعددی   ساختار و متغیرهای مستقل بر حمایت 

مالی ورزشی   مهم در جذب حمایت  عاملی  را  اقتصادی کشورها  به   انددانسته نظام  رابطه  این  در  و 

  اند. کردهگذاری مستقیم خارجی اشاره  موضوعاتی چون وجود ساختار رقابتی و میزان جذب سرمایه

)سلیمی    ردند کترین مانع جذب حمایت مالی در ورزش قهرمانی معرفی  موانع اقتصادی را مهم  ها آن 

اهمیت و ارزشی که مباحث اقتصادی و بازاریابی ورزشی  ۀ  با هم  (.2004؛ گیكو،  2015و همكاران،  

هنوز    و   استبه آن توجه  نشده  علمی  به لحاظ  برای خود دارد، اما در ورزش کشور به دالیل مختلف  

جامع برای  ورزشی  بازاریابی  واقعی  بازاریابی    ۀمضامین  متخصصان  نبود  است.  ناشناخته  ما  ورزشی 

مبحث حامیان    بارۀها درتا مسئوالن آن است  ها موجب شده  ها و باشگاههیئت  ،ا هورزشی در فدراسیون 

ن توجیه  به  باشندمالی  تقریباًو  امروزه  نباشند.  نیز  مالی  حامی  هیچ  جذب  به  قادر  آن  تمامی    تبع 

اقتص که  هستند  معتقد  گستردکارشناسان  مالكیت  از  ایران  بازار،    ۀاد  انحصاری  ساختار  دولتی، 

حلی که برای رفع فراوانی شده است. راههای  هطملنداشتن با جهان خارج، متحمل  گرایی و تعاملدرون

تعامل با اقتصاد جهانی است.  ۀ  گرایی و توسعاستقرار ساختار رقابتی، برون  ،تجویز شده است  هااین ایراد

ترین عنصر در  عنوان اصلیگسترش نقش و جایگاه بخش خصوصی و قرارگرفتن آن بهاین موضوع با  

بنگاه امكانفعالیت  اقتصادی  )های  است  الهی،  پذیر  و  از کشورها سهم 2006خبیری  بسیاری  در   .)

گرایی  بنابراین آزادسازی بازار، برون  ؛ دهندهای خارجی تشكیل میای از حامیان مالی را شرکتعمده

عنوان یک عامل محرک برای جلب حمایت مالی ورزشی  گذاری خارجی بهجذب سرمایه  یاد زو سهم  

وجودآمدن ساختار رقابتی در اقتصاد کشور شود. همچنین بههای خارجی محسوب میتوسط شرکت 

  نیز با یكدیگر  صنعت ورزشزارهای قدرتمند تبلیغاتی چون  بهای تجاری بر سر اتا شرکت  شود میباعث  

 (.2009کنند )الهی، رقابت 
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سومین عامل مؤثر بر جذب    0/ 998نتایج پژوهش حاکی از آن بود که عوامل ساختاری با اندازۀ اثر  

باعث شده است تا ساختاری    در کشور  هامالكیت دولتی باشگاهحامیان مالی در صنعت ورزش هستند.  

( 2005ایزدی )  (.2004رضوی،  به وجود آید )  ایران  محور، وابسته و غیررقابتی در صنعت ورزشدولت

رایت در ایران صنعت د که با توجه به اجرانشدن قانون کپینکنبیان می(  2012)  آزادان و همكارانو  

قانون   44در ایران براساس اصل    کند.وبی برآورده  خفوتبال نخواهد توانست اهداف حامیان مالی را به

طور کامل اما تاکنون این قوانین به  ،های ورزشی باید خصوصی و درآمدزا شونداساسی، تمام باشگاه

نشده کپی  .انداجرا  چون  مهمی  قوانین  نبود  باعث  همچنین  است،  مالی  حمایت  بسترساز  که  رایت 

میبی مالی  حامیان  مشوق رغبتی  و  قوانین  تدوین  بدوشود.  مالی،  حامیان  برای  تردید  هایی  ن 

ها اطمینان بیشتری برای ها را برای حمایت مالی از ورزش افزایش خواهد داد و به آن مندی آنعالقه

  ( 2013)  ، مرادی، نوروزیان قهفرخی و جعفریدستیابی به اهداف خود خواهد بخشید. مرادی چالشتری

سرمایه و جذب  قانونی  حقوقی  عوامل  بین  دادند  نشان  خود  پژوهش  خاردر  در صنعت گذاری  جی 

نیز در پژوهش خود نبود قوانین مدون  (  2008)  ابآساگ  دار وجود دارد.امثبت و معنۀ  فوتبال ایران رابط

مالی ورزش حرفه  بارۀدر از مهمحامیان  را  ترین ضعف ورزش برخی کشورها برشمرد. سلیمی و  ای 

لف در کشور و همچنین ؤقانون مالكیت معنوی و حق م  ۀمشكالت عمده در زمین(  2015همكاران )

موانع جذب حمایت مالی در ورزش   ونی را ازننظارت بر قوانین کنبود  و    بارهنبود قوانین صریح در این  

یكی از موانع  جزو عوامل ساختاری است و  ایبسترسازی حرفه همچنین نبود . کردند قهرمانی معرفی 

کاهش مالیات  برای  ضعف در اعمال قوانین    عالوه،به.  استقهرمانی    ها از ورزش ر حمایت شرکتبمؤثر  

حامیشرکت قبال  در  ورزشها  در  است.ترین  مهم  از  شدن  بسترسازی    مطالعات   هاییافته  موارد 

آزادان    كریانسع  آزادان(  2013)و  بسترسازی حرفه   دهد نشان می(  2012)  و همكاران  و  از  که  ای 

 .استاز فوتبال  حامیانعوامل مؤثر بر حمایت مالی 

  عامل  چهارمین  996/0  اثر  اندازۀ   با  اجتماعی فرهنگی  عوامل  که  بود  آن  از  حاکی  پژوهش  نتایج

از نظر بنار و همكاران )  ورزش  صنعت  در  مالی   حامیان  جذب  بر  مؤثر   در  مالک   (، این2012است. 

 ورزش   هرچقدر  رسدمی  نظر  به.  حامیان مالی بیشترین اهمیت را دارداز طرف    ورزشی  تیم  انتخاب

 خود   به  را  بیشتری  مندانعالقه  بتواند  و  باشد  بیشتری  ارزش  و  کیفیت  دارای  محصول  یک  مثابۀبه
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کند؛  می  فراهم  ورزشی  حمایت  انتخاب  در  مدیریت  عالیق  افزایش  برای  را  الزم  جذابیت  کند،  جذب

افزایش  بیشتری  تالش  باید  ورزشی  های هیئت  و   ها فدراسیون   ها،باشگاه  بنابراین   مندی عالقه  برای 

  مناسب،   شرایط  و  تسهیالت  درنظرگرفتن  و  مناسب   حمایتی   هایارائۀ طرح  با  و   باشند  داشته  مدیران

 و  مدیران  نهایی،  گیرندگانتصمیم  زیرا  کنند؛  ترغیب  حمایت  عرصۀ  در  گذاریسرمایه  به  را  هاآن 

 کشور  ورزش  محصول  ماهیت   و   وضعیت  بررسی  نتیجۀ  در  که   هستند  ها شرکت  و   ها سازمان  صاحبان

 زینگر   (. همچنین2016شرف،    بنار و مرادی  نژاد، گیرند )همتیمی  حمایتی  طرح  رد   یا  قبول  به  تصمیم

 های فعالیت  بر   تواندمی  ها شرکت  مؤسسان  شخصی  عالیق  و   هانگرش  معتقدند (  2010)  اوریلی   و

  باشند. تأثیرگذار حمایتی

 پنجمین   888/0  اثر  اندازۀ  با  رسانه و آگاهی  عوامل  که  بود  آن  از  حاکی  پژوهش  نتایج  همچنین

عوامل رسانه و آگاهی،    نهایی  هدف  و  ورزش است. ماهیت  صنعت  در مالی  حامیان  جذب  بر  مؤثر عامل

  سازمان   یا نشان  تجاری  نشان   خدمات،  محصول،  مدیریت،   از  مخاطبان  آگاهی  درجۀ  افزایش   و  شناسایی

  و  وجهه  کسب  و  ارتقا  موقعیت،  بهبود  برای  پرتابی  سكوی  موارد  این  بودنفراهم.  است  کنندهحمایت

( معتقدند  2011(. جماعت و احسانی )2016نژاد و همكاران،  است )همتی  حامیان مالی   برای  اعتبار

های خصوصی از  محصوالت یا خدمات شرکت از عوامل حمایت مالی شرکتتوسعۀ آگاهی عمومی از  

ها را دربارۀ شرکت بهبود نکنندگان را افزایش دهد و ذهنیت آ تواند آگاهی مصرفصنعت ورزش، می

مهم رویدادهایبخشد.   از که هستند حامیان عالقۀ مورد حمایتی موضوعات از ورزشی   بسیاری 

 کنند. درمی استفاده خود تجاری نام آگاهی از افزایش منظور به ارتباطی ارابز عنوان به  آن از هاشرکت

 مختلف از جوامع  زیاد تماشاگران جذب دلیلبه  اغلب المللیبین  و مهم رویدادهای ورزشی زمینه، این

 (.  2009الهی، )شوند می در صنعت ورزشگذاری سرمایه به حامیان ترغیب باعث بیشتر

  جذب  بر  مؤثر  عامل  ششمین  860/0  اثر  اندازۀ  با   تبلیغاتی   عوامل  که  بود  آن  از  حاکی   پژوهش   نتایج

ایدهاست.    ورزش  صنعت  در  مالی   حامیان یا  القای فكر  به مفهوم روش  بهتبلیغ  منظور  ای است که 

عموم مردم صورت می یا  فرد  آن در  و گسترش  و  توسعه  مالیگیرد  تمامی    حامیان  از  دارند  سعی 

امكان  های مظرفیت ایجاد  استفاده کنند.  ورزش  با مخاطبان  ارتباط  برقراری  برای  وجود در ورزش 

ها  تر از ورزشگاهمناسب  ۀهای مسابقات برای تبلیغ، ایجاد امكان استفاداز بلیت  مالی  حامیان  ۀاستفاد
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استفادو زمین امكان  ایجاد  تبلیغ،  برای  برای  از سالن  ۀهای تمرین  تبلیغ،  های کنفرانس مطبوعاتی 

ها و استفاده از های بازاریابی در باشگاهایجاد کمیته  ،هاهای فعال و قوی برای باشگاهسایتایجاد وب

را به    مالی   حامیان اند که  عنوان متغیرهای موجود در این عامل معرفی شدهمتخصصان بازاریابی به

  و متغیرهای موجود در  مالی  حامیانکردن شرایط تبلیغی برای  د. فراهمنکنگذاری ترغیب میسرمایه

آیین  در  چه  بهنامهآن،  لیگ  سازمان  و  فوتبال  فدراسیون  در های  چه  و  برتر  لیگ  متولیان  عنوان 

باشگاه به    مالی  حامیانها و  قراردادهای بین  امری معمول و طبیعی است که    ۀ اجاز  مالی  حامیان، 

انتقال ضعیف   (.2012)آزادان و همكاران،    دادشان خواهد  گذاری برداری الزم را در قبال سرمایهبهره

حامی طریق  از  تجاری  پایینپیام  حامیان،  برای  تبلیغاتی  امكانات  نبود  اعتبار  شدن،  و  سطح  بودن 

زنده  هتیم پخش  ورزشی،  دستورالعمل نشدن  ای  نبود  و  ورزشی  آمسابقات  و  باب  نامهینیها  در  ها 

ترین موانع جذب حامیان مالی در این زمینه از مهم،  حامیان در تمامی سطوح ورزش کشور  تبلیغات

)الهی،   همكاران،  عامریسید  ؛ 2009هستند  همكاران؛  2009  و  و   شودمی  پیشنهاد  .(2010،الهی 

 ورزشی  مسابقات  در   تبلیغاتی  ابزارهای  سایر  از  استفاده   برای  حامیان برای را  مناسبی  شرایط  مسئوالن

 ابزارهای   سایر  از  حامیان  بیشتر  استفادۀ  برای  را  مناسبی  محیط  و  فضا  باید  دلیل،  همین  به  کنند؛   فراهم

  در  تبلیغاتی   طراحان  جذب )  تبلیغاتی  هایفناوری  و  تسهیالت  کارگیریبه  با  و   آورد  فراهم   ارتباطی

 در   متقابل  ارتباط  و  همكاری  اصل  به(  ایرسانه  پخش  حق  اجرای  و  رایتکپی  قانون  بر  تأکید  ها،باشگاه

 . کرد تأکید  حامی نشان و  نام ارتقای جهت در قرارداد طرفین بین

  جذب  بر  مؤثر  عامل  هفتمین  829/0  اثر  اندازۀ  با   عوامل  که سایر  بود  آن  از  حاکی  پژوهش  نتایج

. اندهستند. عوامل محیطی و استفاده از اشخاص ویژه جزو این عوامل  ورزش  صنعت  در  مالی  حامیان

 توانندمی بهتر  خود  شرکت  به  مدنظر تیم محبوبیت  و  شهرت انتقال طریق  از حامیان امروز در دنیای

مثال، حضور  خود اهداف به برای  پیشكسوتان مربیان و بازیكنان برسند؛   در بانفوذ افراد و مشهور، 

باعث متغیر  این  که هاستباشگاه بنابراینمی مدنظر باشگاه شهرت  و  محبوبیت  افزایش  نیز   شود؛ 

مسابقات  برگزاری  کیفیت  افزایش  برای است بهتر  مدیران ورزشی و مسابقات مسئوالن  شودمی پیشنهاد

 هاآن  همچنین  کنند. کسب شهرت و ورزشی اعتبار  هایرشته  و هاتیم  برای وسیلهبدین  و کنند تالش

 بستر جذب کرده و به خود بیشتر  را گروهی هایرسانه  و  مندانعالقه توجه  توانندطریق می این از
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( 2012همكاران ) و  بنار  همین زمینه، در (.2016نژاد و همكاران،  کنند )همتی فراهم را  حامیان حضور 

 سطح کیفیت باالتربردن در حامیان حفظ و حمایتی های فعالی از برای رضایتمندی اندکرده پیشنهاد

 تالش بیشتری شود. ورزشی هایتیم محیطی شرایط و مسابقات

آخرین متغیر مستقل   531/0رقابت با اندازۀ اثر  -مشتری-نتایج نشان داد عامل فروشهمچنین  

حامیان    اهداف مستقیماز  حمایت  طورکلی،  در بین عوامل مؤثر بر حمایت از صنعت ورزش است. به 

های ورزشی و رؤسای  (. مدیران باشگاه2011)جماعت و احسانی،    افزایش فروش است   ، مالی ورزشی

توانند به بخش جدیدی از بازار  های خصوصی با حمایت مالی از ورزش میها معتقدند که شرکتهیئت

یابند )سیدعامری و همكاران،   از  ند  معتقد(  2009)  1و الگ   لوماکس(.  2009دست  آگاهی  افزایش 

شود نشان زیرا سبب می ؛ترین هدف حامیان مالی استت از آن، مهم نشان شرکت و ایجاد تصویر مثب

هدف قرار  . همچنینشرکت بیشتر در ذهن بماند و درنتیجه، مصرف کاالها و خدمات آن افزایش یابد

بنت  )  از دیگر اهداف حامیان مالی است  هازندگی آن  ۀدادن مشتریان از طریق توجه به عالیق و شیو

دهد آگاهی  نشان می(  2008)  4ئههای پژوهش جایافته  . (2004،  3روی و کورنوول؛  2004  ،2و الکوویتز 

مناسب از نشان شرکت و تصور مثبت از آن بر تمایل خرید مشتریانی که مشارکت فعال در ورزش 

   .دارند، مؤثر است

نتایج    به  توجه  قوانینحاضر،    پژوهشبا  کاربردی  تدوین  و  مالی  جذب  برای  اجرایی  ،  حامیان 

به از مدیران ورزشی مجرب،  و  استفاده  بازاریابی  موانع حضور حامیان در  کارگیری متخصصان  رفع 

گذاری در کند تا حامیان مالی با اطمینان خاطر بیشتری به سرمایهاهمیت مضاعفی پیدا میورزش  

ت ورزش در کشور گذاری بیشتر در ورزش مترادف با توسعۀ صنعورزش اقدام کنند؛ چراکه سرمایه

 است.
 

 تشکر و قدردانی

 شود.از معاونت پژوهش دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوی تقدیر و تشكر می

 
1. Maxwell & Lough 

2. Bennett & Lachowetz 

3. Roy & Cornwell 

4. Jae 
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