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 چکیده
-از نوع توصیفی تحقیق گرفت. انجام مدلسازی جذب حامیان مالی در ورزش قهرمانی هندبال کشورپژوهش حاضر با هدف 

های هندبال و تأ، رؤسای هیهندبال نظران )کارشناسان فدراسیونآماری پژوهش شامل صاحب ة. جامعاستپیمایشی 
و مدیران و  هندبال آقایان و بانوانهای برتر ن بازاریابی ورزشی، مدیران لیگامتخصص (،ة هندبالباسابق ورزشکاران

نفر  602تعداد  به حامی مالی موجود لیگ و مسابقات هندبال در سطح کشور  یهاکارشناسان فروش و بازاریابی شرکت
ها با استفاده نساخته بود که روایی آمحقق ةپرسشنام، عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار تحقیقبه، هابراساس تعداد گویهو  بود

ها از . برای چگونگی توزیع دادهشد یید( تأ=62/0αز نظر متخصصان و پایایی آن نیز از طریق ضریب آلفای کرونباخ )ا
-عامل اقتصادی، اجتماعی 5های تحقیق حکایت از آن دارد که استفاده شد. یافته (K-Sاسمیرنوف)-آزمون کولموگروف

ترتیب شاخص جذب حامیان مالی در ورزش قهرمانی به اریساخت-ها و ارتباطات و مدیریتیفرهنگی، محیطی، رسانه
وهش آمده مدل نهایی پژدستترتیب و با توجه به ضرایب بهکردند، بدین بینییشپ دار و مثبتاصورت معنهندبال را به

ی و موجب جذب حامیان مال استاز نکویی برازش برخوردار ، نتایج نشان داد که مدل پیشنهادی . همچنینشدتأیید 
های یرساختز و کرده یژهمؤلفه توجه و 5لازم است که به این  کشور شود. بر این اساس مدیریت فدراسیون هندبالمی
ن ایجاد فضای رقابتی بر آدر پی و  فراهم سازد کشور یو نظام اقتصاد یطشرایژه با توجه به ودر این فدراسیون را به لازم

 باشد.
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 مقدمه

شود و سپس شروع می ،رشد و تکامل کودک است ةسیر تحول ورزش در زندگی، با بازی کردن که لازم

صورت غیررسمی است و در تکامل پیوندد. این رقابت ابتدا بهبه ورزشی که رقابت در آن مطرح است، می

در  (.31) دشوای است، منتهی میکه همان ورزش قهرمانی و حرفه یافتهخود به ورزش رقابتی سازمان

عنوان صنعت اثرگذار در رشد اقتصاد ملی یافته بهحال حاضر ورزش و تفریحات سالم در کشورهای توسعه

این صنعت با در اختیار داشتن عامل محرکی همچون مسابقات بزرگ ورزشی، امکان  مورد توجه است.

ایجاد بستر لازم برای تعامل ما بین  و سببه ساختها را فراهم ای تبلیغاتی و رسانههگیری از فرصتبهره

از آنجا که بازاریابی در جهان گسترش پیدا کرده، وجود آن در  .(2) ده استشصنعت، تجارت و ورزش 

ون تها و ماحساس شده است. تحولات سریع و گسترده در تمامی ابعاد ورزشی، استفاده از شیوه زورزش نی

بازاریابی ورزشی  ةهای بیشتری در زمینده تلاششبازاریابی را در ورزش مورد توجه قرار داده و موجب 

 ها نیستندوردهافرد است، زیرا مشتریان آن مثل سایر فرای منحصربهبازاریابی ورزشی مقوله مورد نیاز باشد.

فضای سازمان، رویدادهای ورزشی، توانند شامل استفاده از وجهه، آرم، میآن  محصولات و خدمات و

  (.60) تابلوهای اعلانات و عناوین باشند

موضوع حامیان مالی تأثیرات بسزایی در حمایت مالی از ابزارهای برقراری ارتباط در بازاریابی است. 

 همیشه مورد توجه متخصصان بوده است. اهمیت موضوعو همراه دارد اقتصادی صنعت ورزش به ةتوسع

ها و نیاز باشگاه سو بخش مهمی از منابع مالی مورد ست که از یکروازآن رویدادهای ورزشیحمایت از 

ها و مقابل حمایت از تیم شود و از سوی دیگر، حامی درحامیان تأمین می توسطهای ورزشی تیم

ش یا هر ها برای حمایت مالی از ورزشرکت (.32) های ورزشی انتظار دارد که به منافعی دست یابدباشگاه

کنند که اگر مدیران ورزشی آگاهی کافی از این امر داشته بخش دیگری دلایل و اهداف خاصی را دنبال می

ها رشد باشند و زمینه را برای رسیدن خود به آنها مهیا کنند، بخش ورزشی با حمایت این شرکت

  (.63) خصوصی خواهد داشتبه

رویدادهای ورزشی با وجهه و خدمات خود  ةارتباط میان وجهاصولاً حامیان مالی درصددند تا با ایجاد 

دنبال های حامی مالی بهطبیعی است که شرکت زمینهبه کسب درآمد بیشتر برای خود بپردازند. در این 

هرچه سازگاری (. 32) تری در میان عموم مردم هستندمناسب ةهایی باشند که دارای اعتبار و وجهبخش

اند که حامیان دریافته شده بیشتر باشد، اثربخشی حمایت بیشتر خواهد بود.ایتبین حامی و رویداد حم

ی از و شکل کندمیمزایای رقابتی پایدار ایجاد که زیرا منبعی است  ،برای آنها دارد راهبردیحمایت نقش 
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ر حتی اگاند که در صنعت ورزش، ها نشان دادهپژوهش .است ترین رشد همراهبازاریابی است که با سریع

 سهیهمراه داشته باشد، در مقای را بهزیاد ةبرای یک شرکت هزین عنوان ابزار تبلیغاتیحمایت از ورزش به

 (.33) تبلیغات مستقیم تلویزیونی از اثربخشی بیشتری برخوردار است ةبا هزین

ار هندبال به مقد ةولی در این میان رشت ،قهرمانی وجود دارد ةهای ورزشی توپی بسیاری در زمینرشته

توپی  هایکه هندبال مادر ورزش یاگونههای توپی دیگر است. بهتمام خصوصیات رشته ةزیادی دربرگیرند

گذشته رقابت بین  ةدر چند ده(. 4)است  ییاروپا یاز کشورها یاریها در بسورزش ینو از پرطرفدارتر

ه کاست این امر منجر شده  وایی گرفته المللی شدت بالها در مسابقات بینکشورها برای بردن مدال

اختصاصی به ورزش قهرمانی را  ةهای ورزشی کشورها در سراسر جهان میزان بودجها و سازماندولت

ورزشی و  ةوجود حامیان مالی موجب تأمین نیازهای مادی یک رشتبر این اساس (. 8) افزایش دهند

ا تری رمسابقات مهیج ه همین سببب کند.وچندان میهای ورزشکاران را دشود و انگیزهورزشکاران آن می

آن معرفی کالا و خدمات  در پیگذارند که این مسابقات موجب جذب تماشاگران بیشتر و به نمایش می

 (.36) خواهد شد نندگانیدر طول مسابقات به ب

های مختلف در دیدگاهبرخی محققان موضوع حمایت مالی، اهداف و موانع جذب حامیان را از زوایا و 

هیون و وایث  به آنها اشاره شده است. ادامهاند که در کرده های ورزشی گوناگون بررسیها و رشتهسازمان

گذاری حامیان کنند اگر اطمینان کافی در سرمایهگذاری حامیان بیان می( در مورد سرمایه6033) 3هیل

( 3162) انیفیو شر یباقر دیس(. 33) های مالی با مشکل مواجه خواهد شدوجود نداشته باشد، حمایت

ر رفع موانع حضو ورمنظبه یورزش قهرمان یمال انیحام یبرا هانامهنییو آ نیقوان نیکه تدو بیان کردند

( به این نتیجه رسیدند که 6032و همکاران ) 6باچلدا (.6) دارد یادیز تیاهم یدر ورزش قهرمان انیحام

عنوان درگیر شدن در ورزش و قصد خرید است و آگاهی حامیان بهدر مؤثر  ةتصویر حامی یک واسط

دادند عوامل جذابیت بازی، امکانات و ( نیز نشان 3164پور و همکاران )گلعلی (.3) کندسرکوبگر عمل می

ثبت ها تأثیر مبر حضور تماشاگران در ورزشگاه یتهای تماشاگران و همچنین قیمت بلتسهیلات، اولویت

 ةای مطلوب و در عین حال گستردکه پوشش رسانه ( معتقدند3166(. سلیمی و همکاران )8) دارند

شناخت بسیار وسیع مشتریان از محصولات و خدمات های ورزشی در سطح قهرمانی موجب آگاهی و رقابت

                                                           
1. Hyun & Witthill  

2. Bachleda  
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گیری از ریزی و بهرهکند که برنامه( بیان می6034) 3کرامپتون (.63های حامی خواهد شد )شرکت

 شودگذاری در تأسیسات بزرگ ورزشی میسرمایه در خصوصکاهش تردید  سبب های بازاریابیتکنیک

م مستلز ژیمناستیکتوسعه و گسترش ورزش  که دریافتند ی( در پژوهش3164(. کشاورز و همکاران )4)

رویارویی با وضعیت چالشی و رقابتی  منظوربه محور بودننگرش برنامه است وراهبردی  ةداشتن برنام

 (. 34)است  امری ضروری آینده

ه ب تواندیم یورزش قهرمان ةآن است که بودج انگریاز کشورها ب یاریدر بس یورزش قهرمان ةعستو

ات و وجود مشکل یطیو تحولات مح رییکه تغ آنجااز و  منجر شود کیالمپ یهایکسب مدال در باز شیافزا

رده ک دهیچیرا پ یورزش یهاسازمان ماتیها و تصمبه خود گرفته، برنامه یادیدر حال حاضر شتاب ز یمال

 یاهتیاز فعال یکیعنوان به یاو حرفه یورزش در بعد قهرمان یبرا یمال انیجذب حامزمینه  نیدر ا. است

ه ب توانیم یمال تیبه مفهوم حما قیدق یبرخوردار است و با نگاه ییبسزا تیاز اهم یورزش یابیبازار

 هندبال های ورزشیحاضر مسئلة حامی مالی در فدراسیون و تیم حال در .دبر یضرورت استفاده از آن پ

و با توجه به شرایط حاکم بر ورزش کشور،  های مهم و اساسی مدیران ورزشی استدر کشور ما از دغدغه

گذاری در ورزش هندبال خودداری ی مشهور و پرسرمایه از سرمایههاکارخانهها و که شرکت شودیممعلوم 

ار یکدیگر قرار گیرند، چرخة سرمایه، حامیان و ورزش در تعامل مثبت و اصولی در کن چنانچهکنند. می

ود که شسبب رشد و گسترش یکدیگر و در نتیجه رشد ورزش قهرمانی هندبال کشور و عوامل تولید می

اصلی پژوهش حاضر این است که با توجه به اهمیت و  ةمسئل. یابدزایی نیز افزایش میدر پی آن اشتغال

اهداف  منظوربهورزشی و اینکه هدف از ورزش قهرمانی، کسب مدال و سکوی قهرمانی  ةارزش این رشت

، ولی استجمله هندبال بیشتر قابل تحقق  های توپی پایه ازاین امر از طریق ورزش است ومختلف 

ی تخارطور پیوسته افشاید به و طور که بایدها نتوانسته، آنورزشی سال ةمتأسفانه کشورمان در این رشت

هن المپیک برای می المللی نظیر جهانی وکسب مقام قهرمانی یا مدالی از حضور در مسابقات بین حیثاز 

 نتهیماجرا  قابلعملیاتی و  ارائة مدلیتواند به های کاربردی میانجام پژوهش روکند، ازاینعزیزمان کسب 

کنونی بدون پشتوانة مالی و اقتصادی های معتبر ورزش هندبال در اوضاع که ادامة حیات تیم آنجااز  د.شو

با ارائة مدل بازاریابی به جذب حامیان مالی برای بعد در این پژوهش محقق قصد دارد پذیر نیست، امکان

پیشنهادی خود را مدل و ضمن تحلیل اطلاعات حاصله،  قهرمانی این رشتة ورزشی در کشور بپردازد

                                                           
1. Crompton  
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، زیرا ورزش هندبال نیز مانند ئه دهداار نی هندبال کشورسطح کیفی و کمی ورزش قهرما یارتقا منظوربه

ة خود به حضور حامیان و منابع مالی نیاز شدیزیربرنامهمنظور رسیدن به اهداف هر طرح ملی دیگر به

 دارند. 

 

 شناسی پژوهشروش

و  ایاین پژوهش در دو بخش کیفی و کمی انجام گرفت که در بخش کیفی پس از مطالعات کتابخانه

 شدهیبه تدوین ابزار پرداخته شد و در بخش کمی با استفاده از اطلاعات گردآور تاداناس هایبررسی نظر

به لحاظ استفاده پژوهش حاضر د. شو مدلسازی استفاده  3اس پی اس اسافزارهای توسط پرسشنامه، از نرم

زی جذب حامیان . هدف اصلی پژوهش، مدلسااستپیمایشی  _یتوصیفهای پژوهشو از نوع  کاربردی

 نظرانآماری این پژوهش به دو گروه تقسیم شدند که صاحب ةمالی در ورزش قهرمانی کشور است. جامع

ن بازاریابی و ادار، متخصصسابقه های هندبال، ورزشکارانتأشامل کارشناسان فدراسیون، رؤسای هی

الی حامی م یهاو بازاریابی شرکت و مدیران و کارشناسان فروش مدیران لیگ برتر هندبال آقایان و بانوان

عنوان شمار بهصورت تمامکه بهنفر بود  602و تعداد آنها  ندموجود لیگ و مسابقات هندبال در سطح کشور

وهش پژ ةای براساس پیشینساختهمحقق ةها، پرسشنامآوری دادهجمعبرای همچنین  نمونه انتخاب شدند.

 نظرانپردازد و هریک از آنها از دیدگاه چهار گروه صاحبمیبه بررسی پنج متغیر اصلی د که شطراحی 

ن اهای هندبال و ورزشکاران بانوان بزرگسال تیم سپاهان(، متخصصتأ)کارشناسان فدراسیون، رؤسای هی

ین برای تعیاند. شده یبازاریابی ورزشی، مدیران لیگ برتر هندبال و حامیان مالی بالقوه و موجود بررس

اصلاحی  هایمدیریت ورزشی و متخصصان داده شد تا نظر تاداننفر از اس 8پرسشنامه به  روایی محتوایی،

 ةاصلاحات لازم صورت گرفت و پرسشنامه آماد وند. این کار انجام کنرا براساس اهداف پژوهش مطرح 

عاملی  تحلیلد و روایی صوری پرسشنامه نیز تأیید شد. همچنین برای تعیین روایی سازه، از شاستفاده 

رهای متغی یریگبرای اندازه شدهیینتع یهامنظور اعتبارسنجی شاخص( بهیریگاندازه یهاتأییدی )مدل

پرسشنامه  10و گردآوری  پایایی پرسشنامه نیز پس از توزیعمکنون موجود در مدل مفهومی استفاده شد. 

ها با است که داده ان ذکر. شایشد( سنجش α=62/0آماری از طریق ضریب آلفای کرونباخ ) ةبین جامع

                                                           
1. SPSS 
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 3افزار لیزرلاستفاده از آزمون تحلیل عاملی تأییدی و مدلسازی معادلات ساختاری و با استفاده از نرم

 وتحلیل شدند. تجزیه

 

 هاافتهی

ساخته از افراد پژوهش درخواست شد این عوامل را ای محققپس از استخراج عوامل در قالب پرسشنامه

وزیع ند. تکنگذاری )خیلی کم، کم، متوسط، زیاد و خیلی زیاد( ارزش کرتیارزشی لبراساس مقیاس پنج

 است. 3 جدولشناختی به شرح تیهای جمعفراوانی و درصد پاسخگویان به پرسشنامه براساس ویژگی

 هاتوزيع فراوانی آزمودنی .0جدول 

 جمع فراوانی درصد فراوانی شاخص آماری

 سن

 3 6 65کمتر از 

602 

15-62 14 5/32 

45-12 88 6/18 

55-42 54 6/62 

 4/38 18 به بالا 52

 سابقة کار

 1/2 31 سال 5زیر 

602 

 5/35 16 سال  30تا  2

 1/61 48 سال 35تا  33

 4/63 44 سال 60تا  32

 5/11 25 سال به بالا 63

 

 منظوربه .شد یبررس یدییتأ یعامل لیپرسشنامه با استفاده از تحل ةساز ییطورکه عنوان شد، رواهمان

 فرضشیپ استفاده شد. یمعادلات ساختار یاز مدلساز زیپژوهش ن یبرازش مدل نظر یینکو یبررس

 عیتوز، آزمون نیا براساس. دش یبررس اسمیرنوف-آزمون کولموگروفبا استفاده از  زین هادادهبودن طبیعی 

باشد. نتایج این آزمون نشان داد  05/0ی در سطح بحراناز عدد  شتریب Pمقدار  کهی است، عیطبی وقت

 ارائه شده است.  6ی، طبیعی است. نتایج این آزمون در جدول ریگاندازهی مورد هادادهتوزیع تمام 

  

                                                           
1.LISREL 8.8 
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 اسمیرنوف برای متغیرهای تحقیق-لموگروفوخلاصه نتايج آزمون ک .1 جدول

 

عدی ها قدم بها، شناسایی رابطة بین مؤلفهی و طبیعی بودن دادهریگاندازهپس از تعیین روایی ابزار 

های حاضر در مدل از ضریب برای ورود به بحث معادلات ساختاری است. برای شناسایی رابطة بین مؤلفه

شود، با توجه به ضرایب همبستگی مشاهده می 1طورکه در جدول همانهمبستگی پیرسون استفاده شد. 

 آمدهدستبههای یافتهها با هم رابطة معنادار وجود دارد. آمده، بین تمامی مؤلفهدستو سطح معناداری به

 درج شده است. 1های پژوهش در جدول از ضریب همبستگی بین مؤلفه

 های پرسشنامهارتباط بین مؤلفه .3جدول 

 

 یهاهیو گو گرفتانجام  یمعادلات ساختار یآزمون مدلساز ها،فرضشیپ تیاز رعا نانیپس از اطم

ی پنج متغیر است. شایان پژوهش حاضر دارا ی. مدل نظردندشوارد مدل  پنهان ریعنوان متغبه امهپرسشن

 شاخص
-مديريتی

 ساختاری
ها و رسانه

 ارتباطات
 اقتصادی محیطی

 -اجتماعی
 فرهنگی

 602 602 602 602 602 تعداد

 Z 831/0 250/0 512/0 856/0 548/0مقدار 

 256/0 686/0 226/0 486/0 128/0 داریمعنا

 
 هامؤلفه

-مديريتی
 ساختاری

ها و رسانه
 ارتباطات

 اقتصادی محیطی
 -اجتماعی
 فرهنگی

-مديريتی
 ساختاری

ضریب 
 همبستگی

3 446/0 460/0 436/0 41/0 

 003/0 003/0 003/0 003/0 3 معناداری
ها و رسانه

 ارتباطات
ضریب 

 همبستگی
 3 450/0 480/0 185/0 

 003/0 003/0 003/0 3  معناداری
 

 محیطی
ضریب 

 همبستگی
  3 183/0 462/0 

 003/0 003/0 3   معناداری
 

 اقتصادی
ضریب 

 همبستگی
   3 268/0 

 003/0 3    معناداری
 -اجتماعی
 فرهنگی

ضریب 
 همبستگی

    3 

 3     معناداری
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نظر  در مستقل ریعنوان متغبه رهایمتغ ریو سا وابسته ریعنوان متغبه جذب حامیان مالیذکر است که 

. در این قسمت از تحقیق با کمک تکنیک تحلیل عاملی تأییدی گرفته شدند و مدل مورد آزمون قرار گرفت

دلات ساختاری لیزرل اعتبار سؤالات سنجیده شد که نتایج آن در ذیل افزار مدل معاو با استفاده از نرم

پرسشنامة جذب حامیان مالی های سازندة ها و گویهبه بررسی اعتبار مؤلفه 3است. شکل  شده دادهشرح 

 پردازد.می در ورزش قهرمانی هندبال کشور در حالت معناداری

 

جذب حامیان مالی در  ةاول در حالت معناداری پرسشنام ةسنجش تحلیل عاملی تأيیدی مرحل .0شکل 
 ورزش قهرمانی هندبال کشور

، 66و  65، 36، 38سؤالات پژوهش  یآزمون مدل نظردر شود، مشاهده می 3که در شکل گونههمان

، بنابراین از مجموع سؤالات پرسشنامه حذف شدند اندنکرده( را کسب 1/0مقدار بار عاملی لازم )کمتر از 

در شکل  مجدداًانجام گرفت. پس از حذف چهار سؤال  ماندهیباقسؤال  12و بقیة عملیات آماری تحقیق با 

 برای کل سؤالات تحلیل عاملی تأییدی محاسبه شد. 6
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 سؤالاتاز حذف  پساول در حالت معناداری  ةسنجش تحلیل عاملی تأيیدی مرحل .1شکل 

 

ی برازش مدل تحلیل عاملی پرسشنامة جذب حامیان مالی در ورزش قهرمانی هاشاخص. 0جدول

 هندبال کشور

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مقدار آماره

/df2X 626/6 

RMSEA 086/0 

GFI 66/0 

AGFI 60/0 

CFI 60/0 

NFI 63/0 

RMR 044/0 



 0011، زمستان 0، شمارة 03مديريت ورزشی، دورة                                                                                       0001

 

 

 68/6شده محاسبه X2/dfارائه شده است، مقدار  6برازش مدل که در جدول  یهابا توجه به شاخص

دهندة برازش مناسب مدل است. تقریب ریشة است، نشان 5تر از کوچک X2/dfمقدار  که . از آنجااست

های است. میزان مؤلفه 088/0 شدهباشد که در مدل ارائه 06/0باید کمتر از  3خطای میانگین مجذورات

برازش  شاخصو  4اییسهمقاشاخص برازش ، 1شدهاصلاحشاخص نیکویی برازش ، 6نیکویی برازششاخص 

 60/0و  66/0، 63/0، 64/0ترتیب باشند که در مدل تحت بررسی به 60/0نیز باید بیشتر از  5شدهنرمال

باشد که  3/0تر از نیز باید کوچک 2هادست آمد. همچنین مقدار شاخص ریشة میانگین مجذور باقیماندهبه

معنا که مدل تحقیق حاضر دارای برازش مطلوبی است و . بدینآمده است دستبه 048/0در مدل حاضر 

های حاصل از تحقیق مدل نظری عبارتی دادهبرای آن قابل قبول است. به شدهگرفتهساختار عاملی در نظر 

ها سانهساختاری، ر-به این نتیجه رسید که پنج عامل مدیریتی توانیمرو . ازاینکنندیمرا حمایت و تأیید 

فرهنگی جزء عوامل مؤثر بر جذب حامیان مالی در ورزش  -طات، محیطی، اقتصادی و اجتماعیو ارتبا

 قهرمانی هندبال کشورند.

با توجه به اینکه در روش تحلیل عاملی تأییدی به تأیید عوامل مؤثر بر جذب حامیان مالی در ورزش 

نشان  1همگی با هم آزمون شد که در شکل  نجایاقهرمانی هندبال کشور پرداخته شد، سؤالات تحقیق در 

 داده شده است.

                                                           
1. Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) 

2. Goodness of fit index (GFI) 

3. Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI) 

4. Comparative Fit Index (CFI) 

5. Normed Fit Index (NFI) 

6. RMR 
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های مؤثر بر جذب حامیان مالی در دوم در حالت معناداری شاخص ةمدل تحلیل عاملی مرتب. 3شکل 
 ورزش قهرمانی هندبال کشور

جذب حامیان مالی در  ةدوم پرسشنام ةی برازش مدل تحلیل عاملی تأيیدی مرتبهاشاخص. 1جدول 

 هندبال کشور رمانیورزش قه

 مقدار آماره
X2/df 68/6  

RMSEA 088/0  
GFI 64/0  

AGFI 63/0  
CFI 66/0  
NFI 60/0  

RMR 048/0  

 

 68/6 شدهمحاسبه df2X/است، مقدار  شدهارائه  5ی برازش مدل که در جدول هاشاخصبا توجه به 

دهندة برازش مناسب مدل است. تقریب ریشة است، نشان 5تر از کوچک df2X/که مقدار است. از آنجا 
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است. میزان  088/0 شدهباشد که در مدل ارائه 06/0( باید کمتر از RMSEAخطای میانگین مجذورات )

، 64/0ترتیب باشد که در مدل تحت بررسی به 60/0نیز باید بیشتر از  NFIو  GFI ،AGFI ،CFIهای مؤلفه

باشد که در مدل حاضر  3/0تر از باید کوچک RMRدست آمد. همچنین مقدار به 60/0و  66/0، 63/0

معنی که مدل تحقیق حاضر دارای برازش مطلوبی است و ساختار عاملی در آمد. بدین دستبه 048/0

های حاصل از تحقیق مدل نظری را حمایت و عبارتی دادهبرای آن قابل قبول است. به شدهگرفتهنظر 

رتباطات، ها و اساختاری، رسانه-به این نتیجه رسید که پنج عامل مدیریتی توانیمرو . ازاینکنندیمید تأی

فرهنگی جزء عوامل مؤثر بر جذب حامیان مالی در ورزش قهرمانی هندبال –محیطی، اقتصادی و اجتماعی

 کشورند.

در این پژوهش محقق تلاش کرده های معادلات ساختاری و بار عاملی با توجه به اعتبار بالای آزمون

ها به تحلیل وضعیت آنها نسبت به هم بپردازد. بنابراین ها و مؤلفهاست با استفاده از خروجی بار عاملی گویه

نتایج نشان داد متغیر اقتصادی با اند. بندی شدهها بر مبنای بار عاملی رتبهها و گویهمؤلفه 2در جدول 

( 88/0( در رتبة دوم، متغیر محیطی با )88/0فرهنگی با )-، متغیر اجتماعی( در رتبة اول66/0ضریب اثر )

( 86/0ساختاری با )-( در رتبة چهارم و متغیر مدیریتی88/0و ارتباطات با ) هادر رتبة سوم، متغیر رسانه

 در رتبة پنجم قرار دارد.

 . مقدار ضريب اثر عوامل مؤثر بر جذب حامیان مالی1جدول 

فه 
مؤل

 ها

ار 
ب

ی
امل

ع
 

 
 هاگويه

ی
امل

ر ع
با

 

 
 
متغیر 
 -مدیریتی

 ساختاری

 
 
 
86/0 

 62/0 هندبال کشور یورزش قهرمان یمال انیدر جذب حام ونیفدراس رانیعملکرد مد

 58/0 هندبال کشور یجامع در ورزش قهرمان یاطلاعات ستمیس وجود
 21/0 هندبال کشور ونیجامع فدراس ةبرنام یبه اجرا تعهد

 52/0 هندبال کشور یدر ورزش قهرمان یگذارهیجذب سرما منظوربه یتیریثبات مد وجود

 46/0 هندبال کشور یخلاق و درآمدزا در ورزش قهرمان رانیاز مد استفاده
 41/0 هندبال کشور ونیفدراس رانیتوسط مد میت یهاتیموقع موفقمطلوب و به انعکاس

 انیجذب حام تیهندبال کشور نسبت به اهم ونیفدراس رانیمعلومات مد شیافزا
 یمال

40/0 

 یدر ورزش قهرمان یمال انیدر جذب حام یاتیو عمل یراهبرد یهابرنامه یطراح
 هندبال کشور

22/0 

 58/0 یمال انیمثبت حام یرسازیتصو قیهندبال در جامعه از طر یورزش قهرمان ةتوسع

 
متغیر 

 
 

های جمعی جهت جذب حامیان مسابقات لیگ برتر هندبال کشور از رسانه زندةپخش 
 مالی

52/0 
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ای رسانه
و 

 ارتباطات

 23/0 ای مطبوعاتی مناسب از ورزش قهرمانی هندبال کشورپوشش رسانه 88/0
های صوتی و تصویری ای هندبال سایر کشورها از طریق رسانهپخش مسابقات حرفه

 کشور
40/0 

ها در حمایت از ورزش حامیان مالی ورزشی از طریق رسانههای اهمیت انتقال پیام
 قهرمانی هندبال کشور

58/0 

 26/0 های مدرن در پخش زندة مسابقات قهرمانی هندبال کشوراستفاده از فناوری

های خصوصی تلویزیونی با هدف نمایش تبلیغات حامیان مالی در ی شبکهتوسعه
 توسعة ورزش هندبال 

56/0 

صحیح و واضح برندهای متعلق به حامیان مالی در مسابقات هندبال از سوی  تبلیغ
 هارسانه

80/0 

 66/0 ارتباطات غیررسمی با حامیان مالی

 
 

متغیر 
 محیطی

 

 
 
88/0 

 66/0 هندبال کشور یمحبوب و پرآوازه از ورزش قهرمان انیو مرب کنانیباز تیحما
 13/0 هندبال کشور یاورزشکاران حرفه یهایو توانمند هاتیاز قابل یمال انیحام شناخت

 51/0 یشهر یغاتیتبل یهاهندبال کشور در رسانه یمسابقات ورزش قهرمان جینتا یمعرف

ورزش  انیحضور تماشاچ یاستاندارد همراه با امکانات مناسب برا یهاورزشگاه وجود
 هندبال یقهرمان

80/0 

 80/0 هندبال کشور یمسابقات ورزش قهرمان تیفیک شیافزا ضرورت
 13/0 هندبال کشور یورزش قهرمان ةبه رشد و توسع هیبلندپا نیمسئول نگرش

 
متغیر 
 اقتصادی

 
 
66/0 

 45/0 کشور هندبال ونیفدراسی اقتصاد وی مال تیوضع صیشخت
 ورزش دری دولت وی خصوص بخش نیب ورزش اقتصاد دری تعامل ساختار جادیا

 کشور هندبالی قهرمان
20/0 

 تیحما در بالقوه گذارانهیسرما و هندبال ونیفدراس رانیمدی ریپذسکیر تیاهم
 ی هندبالقهرمان ورزش ازی مال

48/0 

 جهت کشور هندبالی قهرمان ورزش دری گذارهیسرما ازی مال انیحام نانیاطم
 هیسرما سودآور بازگشت

23/0 

 44/0 هندبالة رشت ورزشکارانی مالی قراردادها نیتأم دری مال انیحام جذب تیاهم

ی قهرمان ورزش از تیحما در کشوری مراکز خصوصی مال انیحام از دولت تیحما
 هندبال

50/0 

 
متغیر 
اجتماعی

- 
 فرهنگی

 
 
88/0 

 53/0 کشور هندبالی قهرمان ورزش از مردمة عام شناخت

 هب نسبت مردم برتفکرمثبت ورزشکارانی از سوی اخلاق اصول تیرعای رگذاریتأث
 مسابقات دری مالی حام

55/0 

ی قهرمان مسابقات قیطر از مردم اذهان در شرکتی مالی حام از مناسبیر تصویجاد ا
 کشور هندبال

23/0 

 هندبالی قهرمان از ورزش هانی مالیت حما با ،شرکت از مردم برداشت و تفکر طرز
 کشور

25/0 

 58/0 یمال انیحام جذب در کشور هندبالی قهرمانی هاگیل و هاباشگاه لوگو اعتبار ریتأث

 جلب منظوربه هندبال مسابقاتی تماشا جهت آورنامی هاشرکت رانیمد از دعوت
 هانی مال تیحما

64/0 

 توجه جلب و هندبالی قهرمان ورزش به نسبت در جامعهی اجتماعی ابیبازاری برقرار
 یمال انیحام

41/0 
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 یریگجهیحث و نتب

 نیا در یانجام گرفته، تاکنون مدل جامعامی مالی حة جذب نیزم که در یفراوان یهابا وجود پژوهش

 یرهاینقش متغ ةرندیکه دربرگ یبود مدل جامع نیبر ا یپژوهش سع نیارائه نشده است. در ا نهیزم

 دتوانی، متیکه حما دهدیشده نشان مارائه. مدل شود یبررس، اشدب امی مالیح جذب ندایمختلف در فر

شود.  دیبه خر لیتما شیو افزا یاجتماع جایگاه شیافزا ،یحام بهبود طرز تفکر و برداشت ازموجب 

وجود داشته  دادیو رو یحام نیب ییبالا یاست و چنانچه سازگار یحام ةمحرک وجه نیترمهم یسازگار

. بود خواهد شتریب تیحما یاثربخشو  گذاردیمی از رویداد، تأثیر بیشتری بر وجهة حامی باشد، جانبدار

. ته اسشد یکمتر بررس کنندهلیتعد یرهایمتغ نیاست که در مطالعات گوناگون نقش اشایان ذکر 

 موردموجود در مدل ی رهایاز مس کیهر ،ادامه در گرفته شود. دهیناد دینبا رهایمتغ نیا تیاهم نیبنابرا

 .ردیگیبحث قرار م

 جذب حامیان مالی ورزشدر متغیر اقتصادی اولین اولویت را نشان داد که  یآمار لیوتحلهیتجز جینتا

اطمینان حامیان مالی از »، گویة طهیح نی. در اقهرمانی هندبال کشور به خود اختصاص داده است

، بالاترین بار عاملی را «های خودگذاری در ورزش قهرمانی هندبال جهت بازگشت سودآور سرمایهسرمایه

( و 6034کرامپتون )(، 3165جماعت ) ،(3165قروه )با نتایج پژوهش شریفیها دست آورد. این یافتهبه

در  یکاف نانیاطمکنند که اگر بیان می یاگونهبه( همسوست و همگی 6033هیون و وایث هیل )

و با نتیجة  با مشکل مواجه خواهد شد یمال یهاتیوجود نداشته باشد، حما یمال انیحام یگذارهیسرما

ثبات  شیافزا یدر راستا یکه اقداماتیدرصورتبر این اساس . ستین( همسو 3165پژوهش صوباتی )

 انیجرریسک آن،  تبعبهو  افتیکاهش خواهد ی دولتی گذارهیسرما سکیر رد،یصورت پذ یاقتصاد

که عوامل مذکور یزمانتا  روازاین. یابدمی شیکشور افزا یدر ورزش قهرمان یبخش خصوص یگذارهیسرما

 یهایگذارهیسرما ةندیفزا راتیتأثز ا کشور وجود داشته باشد، صنعت ورزش کشور یدر ساختار اقتصاد

 یدولت تیتر اقتصاد کشور با مالکعیهرچه سر دیبا زمینه نیخواهد ماند. در ابهره یب یبخش خصوص

 زشور صنعت آنجا از د.بر آن باش یرقابتی فضا جادیا دنبالبه و بشکند را کند و انحصارها یخداحافظ

ی منف آنهای مال تراز و ندارندی توجهشایان  درآمد ،یدرآمد منابع تیمحدود لیدلبه رانیا در لهندبا

 یسازیخصوص راه در مؤثری گامسازی فراهم کردن شرایط لازم برای موفقیت اقتصادی و تجاری است،

 در و رانیا در لهندبا ورزش صنعتی سودآورسبب  نهیزم نیا در موجود مشکلات و موانع رفع رایزاست، 

 .شد خواهد کشور درهندبال  ورزش تیموفق ت،ینها در وی خصوص بخشی برا آنها تیجذاب جه،ینت
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فرهنگی دومین اولویت را در جذب حامیان مالی  -آن است که متغیر اجتماعی نتایج پژوهش حاکی از

ی الم تیحما، با شرکتو برداشت مردم از  تفکر طرز»گویة ورزش قهرمانی هندبال به خود اختصاص داد و 

لاحی با نتایج پژوهش ف هااین یافته بالاترین بار عاملی را کسب کرد. «ورزش قهرمانی هندبال کشور ها ازآن

( 6031) نو همکارا 6( و واکر6034) و همکاران 3خیوری (،3164پور و همکاران )(، گلعلی3162و همکاران )

مغایر است. فلاحی و  (3188( و احسانی و همکاران )3163همسو و با نتایج پژوهش رجبی و همکاران )

ی که از آگاهی بالاتری نسبت به حامی لیگ برخوردارند، تصویر کنند تماشاچیان( بیان می3162همکاران )

لحاظ  به انیکه هرچه حامرسیدند  ( به این نتیجه6031تری از وجهة آن دارند. واکر و همکاران )مثبت

تر خواهد بود. همچنین نتایج باشند، تصور افراد نسبت به وجهة آنها مطلوب رتریپذتیمسئول یاجتماع

( نشان داد که از طریق حمایت مالی 3188( و احسانی و همکاران )3163پژوهش رجبی و همکاران )

از ورزش  تیحما ،یکل طوربه شود.تصویر مناسبی از نام و محصولات شرکت در ذهن مردم ایجاد نمی

 ریصوت تیتقو و تغییر طرز تفکر ومدت محصولات شرکت بلندو  مدتفروش کوتاه زانیم شیافزا سبب

 یخصوص یهاشود که شرکتیمی عموم یآگاه ةتوسع و مردم از مارک یآگاه شیافزا، محصولات شرکت

 ورزش کنند. یگذارهیسرما یو در ورزش خاص کرده تیاهداف از ورزش حما نیبه ا دنیرس برایتوانند یم

ها از همراهی شود و شرکتهای تجاری مییک نهاد اجتماعی موجب ارتقای جایگاه برند شرکت عنوانبه

پذیری خود را به ها از طریق حمایت مالی، فرهنگ مسئولیت. شرکتکنندمی بکس با ورزش خوشنامی

جتماعی گذارند که این عامل تأثیر مثبتی بر وجهة حامی دارد و هرچه حامیان از منظر انمایش می

تر خواهد بود. بر همین اساس پذیرتر باشند، دیدگاه و تصور افراد نسبت به وجهة آنها مطلوبمسئولیت

حمایت مالی از ورزش قهرمانی هندبال موجب افزایش شناخت تماشاگران و حضار از محصولات حامیان 

نسبت به حامی فراهم  ها زمینة تغییر در طرز تفکر افراد راشود و درک مسئولیت اجتماعی شرکتمی

شود. بنابراین کند و در نهایت به افزایش تعهد و علاقة آنها به خرید محصولات حامیان منجر میمی

از ورزش  تیرا در حما ینقش بارز آنهاارتباط مناسب با  یبرقراررسانی حضور اجتماعی حامیان و اطلاع

لازم را انجام  اقداماتعامل  نیا یسازیدر غن ونیفدراس رانیلازم است مد و کندیم فایا ی هندبالقهرمان

 شپیاز  بیش کشوردر  صنعتی هایبخشهندبال با  یورزش قهرمان بین همدلیتعامل و  فضای تادهند 

 .ابدی شیافزا

                                                           
1. Uhrich  

2. Walker  
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نتایج پژوهش نشان داد که متغیر محیطی، سومین اولویت را در جذب حامیان مالی ورزش قهرمانی 

وجود »و « افزایش کیفیت مسابقات ورزش قهرمانی هندبال کشور» هایگویه دست آورده است وهندبال به

 «هندبال کشور ین ورزش قهرمانچیاتماشا ی حضوربا امکانات مناسب برا همراهاستاندارد  یهاورزشگاه

(، 3164کشاورز و همکاران ) با نتایج پژوهشها بالاترین بار عاملی را به خود اختصاص دادند. این یافته

نژاد و همکاران ( همسو و همگی با نتایج پژوهش همتی6033( و هنسلر و همکاران )3163بنار و همکاران )

 کنند که برای( بیان می3163بنار و همکاران )مغایر است.  (3166سلیمی و همکاران ) ( و3165)

 شرایط محیطیهای حمایتی و حفظ حامیان در بالاتر بردن کیفیت مسابقات و مندی از فعالیترضایت

( کیفیت باشگاه را از 6033های ورزشی باید تلاش بیشتری صورت گیرد. هنسلر و همکاران )تیم

های حمایت ورزشی معرفی کردند و نشان دادند کسب رتبة بالاتر در مسابقاتی که تیم در آن شاخص

ذابیت بازی، عواملی همچون ج رونیازاشود. حضور دارد، سبب جذب بیشتر حامیان به سمت آن می

ر است پس بهتمؤثر باشد؛  هاورزشگاهتواند بر حضور تماشاگران در می تیبلامکانات و تسهیلات و قیمت 

بودن ورزش ی هاحرف سطحمدیران و مسئولان برگزاری مسابقات و رویدادهای ورزش قهرمانی هندبال 

 طحس بالا بردن به کهیی هااز روش یکی گمارند. همتی احرفه و ورزشکاران یانمرب ببرند و به جذب را بالا

 ،تیفیک ت،یجذاب یاز طرف در ورزش کشور است. یابیاستعداد یستمسیجاد ا کند،یم ورزش کمک یاحرفه

 شیافزا سبب زین ی ورزش قهرمانی هندبالهایباز میتقو قیدق یمسابقات و ارائه و اجرا یتعادل رقابت

ورود  یراب یکه بازار مناسب شودیم هارسانه قیاز طر نندگانیب یریگیو پ هاومیحضور تماشاگران در استاد

 .کندیفراهم م یمال انیحام

ها و ارتباطات در اولویت چهارم جهت جذب حامیان ی دیگر پژوهش نشان داد که متغیر رسانهیافته

ه برندهای متعلق بتبلیغ صحیح و واضح »مالی در ورزش قهرمانی هندبال قرار دارند و در این حیطه گویة 

ا نتایج ب هاکسب کرد. این یافته بالاترین بار عاملی را «هاحامیان مالی در مسابقات هندبال از سوی رسانه

( و ژانگ و 6034شانک و لایبرگر )(، 3164فر )ترک معماری و(، 3165نژاد و همکاران )همتیپژوهش 

ای را عاملی مؤثر در جذب حامیان انههمسوست که همگی کیفیت و کمیت پوشش رس( 6030همکاران )

( و 3164پور و همکاران )گلعلی ،(3165قروه )نتایج پژوهش شریفی دانند و بامالی صنعت ورزش می

های این محققان آخرین اولویت را این گویه در پژوهش چراکه، ستین( همسو 3166سلیمی و همکاران )

 صنعتی در ابیبازار نینو یهاشیوهو استفاده از  غاتیتوجه به تبل هامروز .به خود اختصاص داده است

در ورزش  یمال انیاز حام یریگو بهره یبخش خصوص یگذارهیدر جذب سرما رگذاریورزش از عوامل تأث
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ها ترین این رسانههای گروهی است و از جمله مهم. عصر جدید، عصر ارتباطات و رسانهستی اقهرمان

 ای هرگونهقسمتی از زندگی روزمرة خود را به آن اختصاص خواهند داد و بهتلویزیون است که همة دنیا 

شوند. شاید پخش چیزی که در تلویزیون پخش شود، شناخته خواهد شد و افراد جامعه با آن آشنا می

که این رشته دیده شود، حامیان هم چون تلویزیونی سبب شود که هندبال در جامعه دیده شود و زمانی

وان عند دیده شده و در جامعه شناخته شوند، برای شناساندن خود به این رشته روی آورند و بهدوست دارن

حامیان هندبال پا به عرصة این رشته بگذارند و با وارد کردن پول و سرمایه به این رشته سبب شوند که 

یزیونی و ورزش هندبال رشد کند و در سطح قهرمانی به موفقیت دست یابد، زیرا هرچه نمایش تلو

تر باشد، میزان جذب حامیان مالی بیشتر المللی وسیعای مسابقات ورزشی در سطوح ملی و بینماهواره

 یدر سطح قهرمانهندبال  ورزش یهارقابت ةمطلوب و گسترد یاپوشش رسانههمچنین  خواهد بود.

 نیخواهد شد. ا یحام یهااز محصولات و خدمات شرکت انیمشتر عیوس اریو شناخت بس یموجب آگاه

خود را انجام دهند و در قبال آن هم  غاتیرسانه تبل نیکه از ا کندیم بیها را ترغشرکت رانیموضوع مد

 .ابدیان توسعه مهندبال کشور یورزش قهرمان ت،یحما نیا از طریقکنند تا  تیهندبال حما یهامیت زا

یان در جذب حامساختاری آخرین اولویت را  -متغیر مدیریتینشان داد که  یآمار لیوتحلهیتجز جینتا

های راهبردی و طراحی برنامه»دست آورده است. در این حیطه گویة مالی ورزش قهرمانی هندبال به

دست آورد که بالاترین بار عاملی را به «عملیاتی در جذب حامیان مالی در ورزش قهرمانی هندبال کشور

(، 3166(، سلیمی و همکاران )3164(، کشاورز و همکاران )3162ر و همکاران )با نتایج پژوهش رشیدلمی

همسوست که همگی به شکلی به ساختاری با سازماندهی ( 6034کرامپتون ) ( و6035) 3نیوپلویچ

های راهبردی و عملیاتی را عاملی در جذب حامیان مالی برای ورزش قهرمانی مشخص، استفاده از برنامه

 ةبرنام نیتدو( همسو نیست. 3162دانند و با نتیجة پژوهش سید باقری و شریفیان )یهندبال کشور م

 یریجلوگ یمحورقهیاز سل ،یمال تیو حما یابیبازار ةنیمشخص در زم راهبردانداز و بلندمدت، چشم

زی ریبرنامهو  مدیریت. ندکیم فیتعر رانیمد یبرا ی راواحد ریمس ها،تیو با مشخص کردن اولو کندیم

جهت را در  انسانی فدراسیونو  سازد تمامی منابع مادیارشد فدراسیون را قادر می مدیران ،مناسب

 بهن ی رسیدبرا و تلاشی زیربرنامه، تیریمد کارکرد نیتریاصل راهنمایی کنند، چراکهو  مطلوب هدایت

 یریاست و هر مد یزیربرنامه ةکنندنییبودجه تع نکهیبا توجه به ااست. در آن  شدهینیبشیپی هاهدف

                                                           
1. Nieplowicz  
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 انریمد نکهیا یپس برا کند،یخواهد کرد و اهداف خود را مشخص م یزیربرنامه یافتیدر ةبراساس بودج

دنبال  ونیکه خود فدراس یرا داشته باشند و به اهداف یزیربرنامه نیبتوانند بهتر قهرمانی هندبال ورزش

 یالم انیداشتن حامنگه نیجذب و همچن منظوربه یمناسب یراهبرد یهابرنامه دیبا ابند،یآنهاست دست 

 نیمهندبال تأ یو ورزش قهرمان ونیفدراس یرا برا یمناسب ةبودج قیطر نیتا بتوانند از ا ندکن میتنظ

دنبال محیط تبلیغاتی پرمخاطب هستند، این از آنجا که حامیان نیز به و به آنان اختصاص دهند. کنند

 برد-شود تا آنان به حمایت از ورزش قهرمانی هندبال بپردازند و از این طریق رابطه بردعامل سبب می

 بین حامیان مالی و فدراسیون هندبال صورت گیرد.

لی های حامی ماتوانند شرکتبال کشور میبا استفاده از نتایج این پژوهش مدیران ورزش قهرمانی هند

وجود آورند تا آنها بتوانند به اهداف خود در محیط ورزش برسند که را بهتر درک کنند و شرایطی را به

ود و شاین نیز به نوبة خود سبب حضور بیشتر و بهتر حامیان مالی در ورزش قهرمانی هندبال کشور می

وجه توان با تاز حداکثر توان این حامیان استفاده کنند. در نهایت میتوانند های هندبال کشور میباشگاه

 ی ذیل را برای جذب حامیان مالی در ورزش قهرمانی هندبال کشور ارائه داد:شنهادهایپبه نتایج پژوهش 

 ازاریابیبو  اقتصادی زمینةدر  دارسابقهو  افراد باتجربه میاناز  مسئولان فدراسیون هندبالو  مدیران 

انتخاب شوند تا از این طریق به بهینه کردن ارتباط بین حامیان مالی و ورزش بپردازند و سبب رونق 

 ورزش قهرمانی هندبال شوند؛ 

  ها ها در تمامی رشتهرسانه پوشش ،بازاریابی حمایت مالیو  افزایش کارایی تبلیغاتی راستایدر

 ؛دهد تحت پوشش قراررا قهرمانی هندبال  ورزش رویدادهایمسابقات و  مستقیمپخش تر شود و مطلوب

  مسئولان فدراسیون با فراهم کردن زمینة تبلیغات مناسب و استفاده از مربیان و ورزشکاران مشهور

توانند سبب افزایش تماشاگران و بهبود اعتبار ورزش قهرمانی هندبال شوند؛ این عمل به حضور حامیان می

 وانند به اهداف دلخواه خود دست یابند؛شود تا حامیان بتو موقعیتی منجر می

 دولت تربه ارتباطمنظور به ،یورزشی ابیبازار متخصصان ازی ریگبهره بای ورزش نامسئول و رانیمد 

 و مناسب طیشرا ،یورزشی مال انیحام جذبی برای اتیمالی هاتیمعافی ایمزا و غاتیتبل ،هاشرکت با

 ؛کنندی گذارهیسرمای شتریب نانیاطم با انیحام تا دکنن جادیا رای انهیبه

  حامیان غاتیدرج تبل ی برایسالن کنفرانس مطبوعاتو مسابقات  بلیتاز استفاده . 
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Abstract 
The purpose of this study was to making a model for attraction of sponsors in 
Iran’s handball championships. The research was a descriptive survey. The 
statistical population of this study consisted of experts (handball experts, 
heads of handball teams and handball senior athletes), sports marketing 
specialists, managers of super leagues former and women handball players, 
and experts in sales and marketing of existing sponsoring companies of the 
league and handball competitions in the country. The number of them was 206 
and were selected as sample based on the number of items. The research 
instrument was a researcher-made questionnaire whose validity was 
confirmed by experts and its reliability was confirmed by Cronbach's alpha 
coefficient (α = 0.96). The Kolmogorov-Smirnov test (K-S) was used for 
distributing data. The findings of the research indicate that five factors of 
economic, social, cultural, environmental, media and communication and 
management-structural, respectively, predicted the attraction of financial 
supporters in the sport of the handball championship in a meaningful and 
positive way. Thus, according to the co-efficient. The final model of the 
research was approved. Also, the results showed that the proposed model is fit 
for use and attracts sponsors. Accordingly, the management of the handball 
federation of the country needs to pay special attention to these five 
components and provide the necessary infrastructure in this federation, 
especially with regard to the conditions and economic system of the country, 
and it is imperative that as soon as possible, and looking for a competitive 
atmosphere. 
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