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 ارزیابی معیارهای تصمیم گیری حامیان مالی از تیم های ورزشی با رویکرد تحلیل سلسله مراتبی
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 4، حسین وحیدی3

، کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد مشهد.2کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه شهید باهنر کرمان،  1
تهران دانشجوی دکتری تخصصی مهندسی محیط زیست دانشگاه  4شناسی ورزش دانشگاه،  سی ارشد روانکارشنا.3

 صنعتی شریف

 09/06/93تاریخ پذیرش:                       17/01/93تاریخ دریافت: 

 چکیده

باال  همواره رابطه متقابلی بین تیم های ورزشی و حامیان مالی وجود داشته است. تیم ها برای مقدمه:

رسانه ای و امتیازات دیگر، این تقابل را ادامه می  بردن سرمایه خود و حامیان با استفاده از تبلیغات، پوشش

این است که حامیان مالی با توجه به چه عوامل و شرایطی تیم مورد نظر را  البته مهم ترین سوالدهند. 

 انتخاب کنند.

خبره در حوزه حمایت مالی ، تحلیل سلسله مراتبی آزمودنی  26با استفاده از نظرات  روش شناسی:

معیار در سه دسته شرایط تیمی،  14شخصی مقایسات زوجی انجام و وزن هر یک مشخص شد. از این رو، 

کشوری و اقتصادی شناسایی و پیشنهاد شدند. در نهایت از میانگین این داده ها برای ترسیم مدل استفاده 

 گردید. 

ه ها  نشان داد شرایط تیمی بیشترین تعداد عوامل را به خود اختصاص داد که با توجه تحلیل یافت یافته ها:

به قانون تبادل قابل قبول است. همچنین، وزن معیار های اقتصادی نیز نسبتا مهم ارزیابی شد که با توجه به 

شان رده بندی و شرایط کنونی کشور منطقی است. در نهایت، زیر معیار های ارزیابی شده بر حسب وزن نهای

توضیح داده شدند. از دیگر دست آورد های این مطالعه ضریب ناسازگاری کمتر آن نسبت به مطالعات 

پیشین است که نشان می دهد مقایسات انجام شده در این مطالعه نسبت به سایرین از دقت باالتری 

(، میزان تعهدات 144/0مالی) برخوردار است. با توجه به نتایج تحقیق حاضر عواملی همچون تناسب حمایت

( به عنوان سه عامل اول در تصمیم 126/0( و عملکرد تیم در زمین )141/0مالی حامیان نسبت به تیمها )

گیری و انتخاب حامیان مالی در کشورمان شناسایی شدند. که این موضوع می تواند به عنوان عاملی اثر گذار 

 در جذب و انتخاب حامیان مالی معرفی شود.

 حامیان مالی، ریسک بازار، تناسب حمایت مالی، پوشش رسانه ای های کلیدی: واژه
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 مهمقدّ

را  یکار خاص یاو  یتاوقات فرد، فعال یاست که گاه یشرکتفرد یا  ،اسپانسر ی یامال یحام

کند )ویکی  یم یهطرف قراردادش ته یا برااست که امکانات ر یگروه یافرد  یاو  کند یم یبانیپشت

ی در الملل ینو ب یمل در هر دو سطحبودجه  ینتام یاز منابع اصل یکیبه  یمال یتحما(. 1پدیا

 ینهبشردوستانه و جامعه، آموزش و پرورش و زم یرسانه ها، پروژه ها یست،ز یطورزش، هنر، مح

و پخش  یااستقرار است که امکان دم نفع عموم مر ی بهمال یتحما شده است. یلتبد یگرد یها

 . آورد که شاید توجیه اقتصادی هم نداشته باشند یی را فراهم میها یتو فعال یعوقا گسترش

ها،  ها، رسانه سازمان ی،مال یاناز جمله حام یربطذ یموفق به نفع همه طرف ها یتحما،  ینبنابرا

 است.، تماشاگران و عموم مردم مجریان طرح
. در (2،2004بسیاری داشته است )کراپتونرشد حمایت های مالی در جهان  نرخ ،1987از سال 

یت حما یگذار یهسرماصرف دالر  یلیاردم 93/14 ی بیش ازشمال یکایآمر یها ، شرکت2007سال 

، 3)وایت استی شده گذار یهسرماها در ورزش  یتحما یناز دو سوم از ا یشبکه  مالی کرده اند

های خیریه مانند  در قدیم به صورت امروزی نبودند و بیشتر حالت کمک های مالی حمایت .(2010

شد بدون آنکه هدف مشخص و یا توقعاتی  داشتند و صرفا کمک مالی به شخص یا تیم ورزشی می

طور  حمایت مالی به 1980بعد از سال های  و (4،1999را در ازای آن داشته باشند )رز و جیفر

طور که  شود. همان ای و تخصصی قلمداد می ه موضوعی کامال حرفهتری دنبال شد که امروز تخصصی

شود.  بیشترحامیان نیز بیشتر می مشارکت یل، دالکند میدر هر سال رشد  یورزش امیانسطح ح

 ست.ا ها در باشگاه ییدرآمد زا ینفکال یامروزه داشتن حامی مالی به صورت بخش

 یتحما یزهانگ یبه بررس ه برخی تحقیقاتدهد ک در این زمینه نشان می مطالعاتمرور      

، 6، کنگ و استوتالر2004، 5اند )آپستلوپولو و پاپادیمیتریو یک پرداختهالمپاز مسابقات ها  شرکت

را  آنهامتحده و اهداف  یاالتاز ورزش زنان ا یمال یانحامشرکت های ( 2001) ین. الو و ارو(2011

ین ب یورزش یزهانگ(. همچنین، 7،2001و و ایرویندادند )ال قرار یمورد بررس یگذار یهاز سرما

 ،8ه است )وایت و همکارانقرار گرفت یمورد بررس یبه خوب یبه تازگنیز ها  دانشکدهحامیان مالی 

 -موانع ساختاری»هفت عامل ( به این نتیجه رسیدند که 1391(. عسکریان و آزادان )2010

سرشیپ، عدم استفاده از اصول بازاریابی، سطح مدیریتی، عدم توفیق اسپانسرها در فرایند اسپان
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ها، فقدان  های تکنیکی در باشگاه ای، فقدان جنبه ای فوتبال ایران، موانع حقوقی و رسانه پایین حرفه

ای  به عنوان موانع جذب اسپانسرها در فوتبال حرفه« بسـترهای جذب اسپانسرهای بین المللی

( با بررسی راهکارهای جذب حامیان مالی در 1391همچنین آزادان و همکاران) .هستندایران 

مدیریتی، شرایط تبلیغاتی،  -تدوین یا اصالح شش عامل ساختاری ورزش فوتبال دریافتند که 

به عنوان راه توان  را میها  سازی رسانه ها و خصوصی ای، رسانه های حمایتی، بسترسازی حرفه مشوق

 . یران آشکار ساختای ا کارهای جذب اسپانسرها در فوتبال حرفه

های مالی ورزشی بر مرحله بلوغ هواداران  بررسی نقش حمایت( با 1391محمدی و همکاران )

های مالی ورزشی باعث ارتقای تصویر شرکت، افزایش قصد خرید، عالقه  حمایتدریافتند که فوتبال 

هی از نام ونشان ولی تاثیر زیادی بر آگا، شود یمبه شرکت و وفاداری هواداران به حامی مالی 

که مراحل بلوغ هواداران یک  بدانندها باید  شرکتاین محققان پیشنهاد می کنند که تجاری ندارد. 

فرایند زمان بر است و به حمایت مداوم و طوالنی نیاز دارد تا در نهایت بتوانند به اهداف بازاریابی 

. در تحقیق فزایش مشتریان استخود نائل شوند که همان بازگشت سرمایه، افزایش سهم بازار و ا

 بررسی راهکارهای بازاریابی برای ترویج و توسعه رشته های ورزشی در ایراندیگری که به منظور 

های گروهی با میزان  بین نوع تبلیغات، حمایت مالی و حمایت رسانهانجام شد محققان دریافتند که 

داری وجود دارد،  در ایران رابطه معنی های ورزشی در بعد قهرمانی و همگانی توسعه و ترویج رشته

های ورزشی در ایران،  ترویج رشته درحالی که بین میزان استفاده از گردشگری ورزشی و توسعه و

 .(1388زاده،  راد و محرم وجود ندارد )قیامیداری  رابطه معنی

توجه  یریگ یمعوامل تصم ی، تا کنون بهورزشحامیان مالی در مورد  یقبل یقاتتحق توجه بهبا 

عوامل به طور  یناو  مهم است یاربس یریگ یمتصمعوامل از صحیح درک نشده است در صورتی که 

 .شوند میبه اهداف مربوط  یدنرس یبرا یا یلهبه عنوان وس یورزش نایماح یاهداف کل یم بهمستق

وامل انتخاب دهد ع البته تحقیقی در آمریکا با توجه به ساختار سازمانی و شرایط آن کشور نشان می

گیری برای حامیان مالی یک کشور نسبت به سایرین متفاوت است و باید با شرایط ملی  و تصمیم

(. در کشور ایران با توجه به رشد روز افزون 2012 ،1هر کشور بررسی و ارزیابی شوند )لی و رز

ها به  کتشر یشتوجه به گراالمللی  ها در سطوح بین های ورزشی تیم های ورزشی، موفقیت تیم

در تبلیغات و گسترش  به اهدافشان یابیشان در دست یتو موفق یورزش یمال یها یتسمت حما

تر کردن انتخابات و  فرهنگ ورزش بیشتر شده است. لذا کمبود این گونه مطالعات برای تخصصی

 شود.  گیری های حامیان دیده می تصمیم

                                                      
1. Lee & Ross 
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 یدادرو کند تا یک ی کمک میمال یانمحا( به عواملی اشاره کرده است که به 1983)1میناقان

حوادث،  یراهداف، تصو نبه انجام رساند ییعوامل شامل توانا ینا ی را بهتر بررسی کنند.ورزش

 یبه بازارها یدن، رسحامیانبودجه  ی،ا پوشش رسانه یدادها،رو ینبه ا حامیان محصوالت ینکل

در مورد عملکرد  ی حامی مالیکل دانش یایی،پوشش جغراف یی،اجرا یتاولو ی،هدف، مهمان نواز

این عوامل تا کنون فقط به صورت پیشنهادات کلی به  .ی استورزش یتحما و نوع یورزش یتحما

اند و میزان  شد و تا کنون به صورت علمی و تخصصی ارزیابی نشده یک حامی مالی ورزشی داده می

رو، در مطالعه حاضر بر  ها سنجیده نشده است. از این اهمیت هر شاخص نسبت به سایر شاخص

های انتخاب یک ورزشکار یا تیم ورزشی از  ها و شاخص گیری شناسایی عوامل تاثیرگذار بر تصمیم

ها با  دیدگاه حامیان مالی توجه شده است. همچنین، در نهایت سعی شده است که این شاخص

زیابی و مقایسه شوند تا توجه به شرایط کنونی، مطالعات پیشین و نظرات کارشناسان امتیاز دهی، ار

گیری  تر به اهمیت هر معیار یا شاخص پی ببرند و در تصمیم حامیان مالی با دیدگاهی تخصصی

 .های مدیریتی خود از آنها بهره ببرند

گذاری حامیان مالی ورزشی در کشور انجام نشده اسـت و   تا کنون مطالعات زیادی در زمینه شاخص

ی در کشـور بسـیار مشـهود اسـت. در     ورزش یها یماز ت یمال یانامح یریگ یمتصم یارهایمعنیاز به 

گذاری معیار و مالک  کشور ایران، یک حامی مالی برای انتخاب تیم ورزشی مورد نظر جهت سرمایه 

گذاری، احتمال بروز مشـکالت مـابین     مشخصی ندارد که این موضوع باعث می شود ریسک سرمایه

توانـد در بهبـود    گـذاری بـاال رود. نتـایج ایـن تحقیـق مـی       هدوطرف و همچنین عدم موفقیت سرمای

وضعیت سرمایه گذاری حامیان مالی، کاهش ریسک سرمایه گذاری، جذب بیشـتر منـابع مـالی بـه     

ها و حامیان مالی و در نتیجه بهبود تعامالت آنهـا در قالـب معیارهـای     های ورزشی، رضایت تیم تیم

 از رزشی کشور به طور کلی مفید باشد. در ایـن تحقیـق،  ارتباط طرفین و همچنین بهبود وضعیت و

ها، محبوبیت روش با توجه بـه   گذاری معیار تحلیل سلسله مراتبی به دلیل سازگاری با ماهیت ارزش

پذیری و دقت بـاالی روش در امتیـاز    مطالعات پیشین در مطالعات مدیریت ورزشی و میزان انعطاف

، تحلیـل سلسـله مراتبـی در مطالعـات مـدیریت      . ضـمنا  های کیفی و کمی استفاده شده اسـت  دهی

انـواع  ( در بررسـی  1392توان به مطالعـه وحیـدی و همکـاران )    ورزشی به کار رفته است که از می

روش  یریبه کـارگ ( با عنوان 1392ینی و همکاران )سلطان حسو های ورزشی در شهر تهران  مکان

ی ورزشـ  یهـا  در رسـانه  یا انع رشد اخالق حرفهمو یبند یت( در اولوAHP) یسلسله مراتب یلیتحل

( 1386) یرحمتـ ( و 1391، پـاداش ) (1386موحـد نسـب )   ینی واماشاره کرد. همچنین مطالعات 

 .  توانند دلیل دیگری در کارا بودن این تکنیک در مطالعات مدیریت ورزشی باشد می
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 شناسی پژوهش روش

متغیرها و  فیتوصشناسایی و ه و از آنجا که به قرار گرفت یدکاربر قاتیدر حوزه تحق پژوهش حاضر

از لحاظ  پردازد، می نهیبه ماتیموجود و اخذ تصم طیشناخت هرچه بهتر شرا ی، براها روابط بین آن

 2استاد دانشگاه و  6نفر بودند ) 26تعداد دهندگان  پاسخ .باشد یم یشیمایپ _یفیروش توص

نفر از مدیران حامیان  4مربی و  6ورزشکار،  8نی، دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی با سابقه قهرما

سال سابقه کار( که عمده آنها در دانشگاه تهران و دانشگاه شهید باهنر کرمان  5مالی با حداالقل 

جمع آوری شدند.در مطالعه حاضر، عامل های اصلی عبارت از شرایط تیمی، شرایط کشوری و 

گذار باشند. این  نند بر تصمیم گیری حامیان مالی اثرتوا شاخص بودند که می 14شرایط اقتصادی، و 

های انجام، بررسی مطالعات پیشین و تجمیع معیارهای  ها با توجه به نظرسنجی معیارها و شاخص

( گردآوری شده اند 2012( و همچنین مطالعه لی و رز )2004مطالعاتی نظیر مطالعه کروپتون )

 (.1)شکل

 

 شاخص های معیار شرایط تیمی

(: هرچه میزان محبوبیت و طرفداران یک تیم بیشتر باشند میزان C11یزان هواداران )م-1

و  یداشتن مرب(: C12بازیکن/ مربی معروف )-2 توجه عمومی بیشتری را به دنبال خواهد داشت.

(: C13میزان پوشش رسانه ای )-3 برد. می باال یم رات یت و محبوبیتستاره، جذاب یکنباز یایک

(: C14یزان حضور هواداران )م- 4به دنبال پوشش رسانه ای و ایجاد تبلیغات هستند. حامیان اکثرا

تصویر تیم در -5 شود. ی حامیان میتجار یها عالمتباعث نمایش بیشتر طرفداران  یحضور باال

عملکرد تیم در -6 یم ارتباط داشته باشند.ت اب بد یغاتتبل ند باخواه ینم یانحام(: C15جامعه )

-7 رود. (: هر چه تیم عملکرد بهتری از خود نشان دهد میزان محبوبیت آن نیز باال میC16زمین )

تواند موقیعتی را  (: حمایت مالی چند اسپانسر از یک تیم میC17حامیان مالی ) همکاری با سایر

تناسب حمایت -8های مختلف دیگر به وجود آورد.  برای همکاری بیشتر خود حامیان مالی در زمینه

 ها و سرمایه حامی مالی برابر باشد. (: میزان نیازهای یک تیم باید با تواناییC18)مالی 

 

 شاخص های معیار شرایط کشوری

حامیان  صنعت برکشور  یو اقتصاد یاسیس یتوضع(: C21شرایط اقتصادی و سیاسی )-1

ه به ها و مناطق مختلف عالق (: در مکانC22میزان عالقه به ورزش )-2است. گذاریرتاثمالی 

 (C23قوانین و مقررات دولتی)-3های مختلف متفاوت است.  ورزش
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 شاخص های معیار شرایط اقتصادی

(: میزان رقابت و درگیر شدن با سایر رقبا برای حمایت از یک تیم نیز بر میزان C31رقبا )-1

 (: همواره به توجه به شرایطC32ریسک بازار )-2سرمایه اختصاص داده شده اثر می گذارد.

بینی نشده در بازار های مالی  اقتصادی متغییر در یک کشور، امکان غافل گیر شدن و اتفاقات پیش

(: قوانین لیگ های مختلف در رابطه با C33اختیارات لیگ نسبت به حامیان مالی)-3 وجود دارد.

 (: میزانC34میزات تعهدات مالی حامیان نسبت به تیم ها )-4 یان متفاوت است.حام اختیارات

 های یک تیم توسط حامی مالی. تعهد نسبت به پوشش دادن کل یا قسمتی از هزینه

 

 
 گیری حامیان مالی های تصمیم طرح سلسله مراتبی شاخص .1شکل 

 

های مـورد   به دلیل اینکه مقایسات زوجی در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفته است، پرسشنامه

ایسه تک تک معیار ها با یکدیگر باشد. مـثال، قسـمتی از   نظر به این صورت تهیه شدند که امکان مق

(. نظر نهایی بـه صـورت    2معیار را دو به دو مقایسه کرده است )جدول  3پرسشنامه مورد نظر تنها 

یک امتیاز میانگین محاسبه و در مدل مورد استفاده قرار گرفت. افراد با توجه به ارجحیت در معیـار  

تر( را مشخص کردند کـه قسـمت بعـد     ( امتیاز معیار برتر )ارجح2ل مقایسه نسبت به یکدیگر )جدو

این نتایج آورده شده اند. مثال، اگر معیار میزان هوادارن نسبت به معیار بازیکن/ مربی معروف کمـی  

به سمت معیار میزان هوادان انتخاب می شود. این عمل برای تک تک معیار  3ارجح تر است گزینه 

هایت پس از جمع آوری این داده ها، میانگین هر محاسـبه و بـه عنـوان نظـری     ها تکرار شده و در ن

، وحیـدی و  2008 ،واحد )منظور همان نظر یک فرد خبره است( در مدل نهایی استفاده شد )ساتی

 (.1،2011همکاران 

 

                                                      
1. Vahidi at al 
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9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

 میزان هواداران

    
 

       
 بازیکن/مربی معروف

 ن پوشش رسانه ایمیزا

            
 بازیکن/مربی معروف

 میزان پوشش رسانه ای

            
 میزان هواداران

 

روش تحلیل سلسله مراتبی شخصی از دقت و مقبولیت باالیی بـر خـوردار اسـت. علـت عمـده ایـن       

( و همچنـین اسـتفاده از   2011 ،1لـی  و موضوع مقایسات انجام شـده توسـط شـخص خبـره )واش    

(. منظور از نظـر یـک فـرد خبـره هـم      2002، 2دهی است )دوک و اولهید الت ریاضی برای وزنمعاد

اعمال نظر یک نفر به تنهایی و هم اجماع نظر چند نفر به عنوان یک نظر نهایی است. مـثال، امکـان   

دارد که این پرسشنامه ها در جلساتی با حضور چند شخص متخصص و خبـره نظرسـنجی شـوند و    

پـور،   یقدسو  1390وافق رسیدن کل افراد تنها یک نظر اعمال شود )سلیمی و همکاران، بعد از به ت

شناسـایی   های نهایی برای هـر سـطح   وزنها و معیارها  در پایان از تلفیق اوزان نسبی گزینه(. 1389

 Expertاسبات مدل تحلیل سلسله مراتبـی بـا اسـتفاده از نـرم افـزار     در این مطالعه محمی گردد. 

Choice انجام شده است 

 

 ی پژوهشها یافته

 2مقایسات زوجی انجام شده برای معیار ها بر حسب اهمیت نسبی آنها نسبت به یکدیگر در جدول 

گیری  های تصمیم طور که مشخص شده ضریب ناسازگاری تمامی ماتریس آورده شده اند. همان

سبت به یکدیگر است. به طور است که نشانگر درستی تصمیمات و سازگار بودن آنها ن 0/1کمتر از 

بود که در این مطالعه تمامی  2/0میانگین کمترین ضریب ناسازگاری در مطالعات پیشین حدود 

 (.2012رز، و ها بسیار کمتر و نشانده مقبولیت این مطالعه نسبت به سایر است )لی ضریب

 
 مقایسات زوجی شاخص ها نسبت به هم .2جدول 

 (CR=0.05شرایط تیم )

 
C11 C12 C13 C14 C15 C16 C17 C18 

C11 1 25/0  33/0  4 2 2/0  7 14/0  

C12 4 1 5/0  4 2 33/0  7 25/0  

                                                      
1. Walsh & Lee 
2. Duke & Aull-Hyde 



 ...ارزیابی معیارهای تصمیم گیری حامیان مالی                                                                              110

 

C13 3 2 1 5 4 5/0  7 5/0  

C14 25/0  25/0  2/0  1 5/0  2/0  2 16/0  

C15 5/0  5/0  25/0  2 1 2/0  4 2/0  

C16 5 3 2 5 5 1 8 1 

C17 14/0  14/0  14/0  5/0  25/0  12/0  1 12 

C18 7 4 2 6 5 1 8 1 

 (=0CRشرایط کشوری ) (=04/0CRشرایط اقتصادی)
 

 
C31 C32 C33 C34 

 
C21 C22 

 
C31 1 2/0  33/0  14/0  C21 1 33/0  

 
C32 5 1 3 33/0  C22 3 1 

 
C33 3 33/0  1 2/0  

    
C34 7 3 5 1 

    

 

و  بعد از امتیازدهی های انجام شده، وزن هر یک از معیارها نسبت به یکدیگر در دو سطح معیار ها

اند. در این جدول امتیاز معیارها نسبت به یکدیگر  آورده شده 3زیر معیارها محاسبه و در جدول 

اند.  اند. مثال، امتیاز معیارهای تیم دو برابر معیار کشوری و اقتصادی در نظر گرفته شده محاسبه شده

ثال زیر امتیازات شاخص ها نیز نسبت به سطح خود و گروه خود محاسبه شده است. برای م

معیارهای معیار کشوری شامل شرایط اقتصادی/ سیاسی و میزان عالقه به ورزش نسبت به یکدیگر 

اند. در گروه  مقایسه و امتیازدهی شدند و در نهایت امتیازی برابر و مساوی به دست آورده

ار شود این جمع برقر طور که مالحظه می ها باید برابر یک شود که همان ها، مجموع وزن شاخص

 است. 
 یازات معیار ها و شاخص هاامت .3جدول 

درجه 

 اهمیت

امتیاز 

 نهایی

امتیاز زیر 

 معیار

امتیاز 

 معیار
 ردیف معیار شاخص

9 036/0  072/0  5/0  میزان هواداران 

 تیم

1 

8 059/0  118/0  5/0  2 بازیکن/مربی معروف 

6 0815/0  163/0  5/0  3 میزان پوشش رسانه ای 

12 016/0  032/0  5/0  4 میزان حضور هواداران 

11 0255/0  051/0  5/0  5 تصویر تیم در جامعه 

3 1265/0  253/0  5/0  6 عملکرد تیم در زمین 

14 01/0  02/0  5/0  7 همکاری با سایر حامیان مالی 

1 144/0  288/0  5/0  8 تناسب حمایت مالی 

4 125/0  5/0  25/0  9 کشوری شرایط اقتصادی و سیاسی 
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5 125/0  5/0  25/0  10 میزان عالقه به ورزش 

13 01375/0  055/0  25/0  رقبا 

 اقتصادی

11 

7 0655/0  262/0  25/0  12 ریسک بازار 

10 0295/0  118/0  25/0  
اختیارات لیگ نسبت به حامیان 

 مالی
13 

2 14125/0  565/0  25/0  
میزان تعهدات مالی حامیان نسبت 

 به تیم ها
14 

 
9985/0  

مجموع 

     امتیازات

 

ها در  ها نیز است حاصل ضرب وزن هر شاخص ها که مالک اصلی قیاس آن امتیاز نهایی شاخص

وزن معیار باالسری آن است که با توجه به وزن نهایی زیر معیار ها رتبه اهمیت هر یک مشخص و 

برای  2ها در شکل  نشان داده شده است. همچنین میزان اهمیت هر یک از شاخص 3در جدول 

 بهتر نیز نشان داده شده است.  مقایسه

 

 
 ها نسبت به یکدیگر اهمیت شاخص .2شکل 

 

 گیری بحث و نتیجه

های انتخاب یک  ها و شاخص گیری پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل تاثیرگذار بر تصمیم

ورزشکار یا تیم ورزشی از دیدگاه حامیان مالی انجام شد. همچنین، سعی شد که این شاخص ها با 
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ه به شرایط کنونی، مطالعات پیشین و نظرات کارشناسان امتیازدهی، ارزیابی و مقایسه شوند تا توج

های  گیری تر به اهمیت هر معیار یا شاخص پی ببرند و در تصمیم حامیان مالی با دیدگاهی تخصصی

حلیل هر ها بهره ببرند. در ادامه با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی به ت مدیریتی خود از آن

یک از زیر معیارها به ترتیب اهمیت و وزن آن پرداخته شده است. تناسب حامیان مالی و تیم مورد 

طور کلی ، هر حامی مالی ورزشی  ترین معیار شناخته شده است. به مهم 144/0نظر با وزن نهایی 

مخارج ناشی از  باید به داشتن دیدگاه درستی از شرایط و توانایی های مالی خود و میزان هزینه و

باشد این  وضوع از شاخص ها ی شرایط تیمی میحمایت از یک تیم اهمیت ویژه ای دهد که این م

ای را  ( غیر همسو است این محققان پوشش رسانه2012یافته تحقیق با نتایج سئونگبام و همکاران )

اند. این تفاوت را می توان به دلیل ذات و ماهیت متفاوت  به عنوان نخستین عامل شناسایی کرده

(. در مطالعه چو و هوانگ نیز تبلیغات و رسانه 2007رشته ورزشی نسبت داد )مولین و همکاران، 

 (.1،2010ملی از عوامل اثر گذار در انتخاب حامیان مالی بود )چو و هوانگ

به عنوان دومین عامل  14125/0میزان تعهدات مالی حامیان نسبت به تیم ها با وزن نهایی  

( نیز در 2009) 2. فیلودباششناخته شده است که این موضوع از شاخص های شرایط اقتصادی می

ارتباط با مسئولیت های اجتماعی حامیان مالی متذکر می شود که حمایت های مالی ورزشی 

موجب خوش نامی شرکت در اذهان عمومی و افزایش ترغیب مشتریان به شرکت شود ، لذا با توجه 

ال اثربخشی ترین اشک از مهم حامی مالیجانبداری ورزشی هوادار و نگرش نسبت به به اینکه 

تواند از کلید های انتقال هواداران  میحامیان مالی باشند، حسن نیت  حمایت های مالی می

مشتاق به مصرف کنندگان وفادار باشد و بیشترین تاثیر را بر قصد حمایت مصرف کنندگان از 

قیق بنابراین می توان گفت که نتایج تح .اشته باشدشرکت از طریق رفتارهای خریدشان د حامیان

( همسو است. البته باید توجه کرد که این مقایسات با 2008) 3حاضر با تحقیق فیلو و یونگ جائه

توجه به شرایط کنونی کشور ایران انجام شده و کامال مشهود و قابل قبول است که با توجه به 

 شرایط کنونی معیار های اقتصادی از اهمیت نسبتا بیشتری برخوردار باشند. 

که این  سومین معیار در انتخاب حامی مالی  است 1265/0با وزن نهایی در زمین عملکرد تیم 

باشد این موضوع با نتایج تحقیق سئونگبام و همکاران موضوع از شاخص های شرایط تیمی می

( تا حدودی غیر همسو است . این محققان عملکرد تیم در زمین را ششمین عامل شناسایی 2012)

میت کمتری نسبت به تحقیق حاضر می باشد .یافته تحقیق حاضر با نتایج کردند که در دارای اه

تیمی که عملکرد  ( همسو است.1998( و گالدن و همکاران )2004تحقیق چادویک و همکاران )

                                                      
1. Chu & Huang 

2. Filho 

3. Yong Jae 
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بهتری در زمین داشته باشد مطمئنا طرفداران بیشتری را به خود جلب می کند و سرمایه گذاری بر 

به 125/0با وزن نهایی اقتصادی و سیاسی نیز  طیشرا. ردار استروی آن از ریسک کمتری برخو

شناخته شده است. این معیار به رابطه مستقیمی با شرایط اقتصادی و  شاخص عنوان چهارمین 

با  .سیاسی کشور دارد و در صورت مطلوب بودن میزان ریسک سرمایه گذاری را کاهش می دهد

امال در کشور های مختلف متفاوت است پس می توان توجه به اینکه شرایط اقتصادی و سیاسی ک

در چنین جایگاه  شاخصگفت که با توجه به وضعیت سیاسی و اقتصادی کشور در حال حاضر این 

 قرار گرفته است.

اثرگذار است. شهر ها و شاخص های پنجمین  125/0عالقه به ورزش با وزن نهایی  زانیم

یشینه، فرهنگ و شرایط اقلیمی خود معموال ورزش مناطق مختلف کشور هر کدام با توجه به پ

خاص خود را دارند . در نتیجه طرفداران و همچنین ورزشکاران سطح باالتری در آنجا وجود خواهد 

داشت.  مثال، در شمال کشور ورزش کشتی از ورزش های محلی به شمار می رود و تیم های حرفه 

میزان پوشش رسانه ای از مهم ترین عوامل انتخاب ای زیادی مشغول فعالیت هستند. در این راستا 

ششمین معیار انتخاب حامیان مالی  0815/0یک تیم است که در تحقیق حاضر با وزن نهایی 

ای را دو عامل مرتبط به هم دانست که  توان میزان عالقه و پوشش رسانه مشخص شد. در واقع می

تواند با نتیجه تحقیق آزادان و  . این موضوع میاند در تحقیق حاضر نیز در کنار یکدیگر قرار گرفته

ها  کنند که رسانه و خصوصی سازی رسانه ( همسو باشد. این محققان پیشنهاد می1391همکاران )

( نیز 1391تواند موجب جذب حامیان مالی در فوتبال شود. همچنین عسکریان و آزادگان ) می

تواند به دلیل عدم استفاده از  ن فوتبال میمعتقدند یکی از موانع جذب اسپانسر در ورزشی همچو

شوند و این فرصت  ها باشد. مسابقات مختلف عموما توسط رسانه ملی ایران پوشش داده می رسانه

بسیار خوبی برای حامیان مالی جهت تبلیغات خود است. هرچه تعداد مسابقات و پوشش رسانه ای 

از لوگوهای ورزشی در این  استفاده. تر خواهد شدبیشتر باشد قاعدتا تبلیغات حامی مالی ها نیز بیش

  (.2008، 1گیل) است قسمت از اهمیت ویژه ای برخوردار

شدن و اتفاقات  یرگ امکان غافل ،کشور یکدر  یرمتغ یاقتصاد یطتوجه به شرا اهمواره ب

اری در که بررسی و توجه به آن در هنگام سرمایه گذ وجود دارد یمال ینشده در بازار ها ینیب یشپ

به عنوان هفتمین عامل در نظر گرفته شده است. در واقع  0655/0یک تیم ورزشی با وزن نهایی 

گیری حامیان مالی اثرگذار است. این موضوع در تحقیقات  ریسک بازار عاملی است که بر تصمیم

 نینهمچ. نیز مورد تایید قرار گرفته است(2012سئونگبام و همکاران )( و 1999) 2بررت و اسلک

ها از معروفیت  یک تیم با در اختیار داشتن یک بازیکن و یا مربی معروف نسبت به سایر تیم

                                                      
1. Gill 

2. Berrett & Slack 
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بیشتری برخوردار خواهد شد که عامل مهمی در انتخاب یک تیم است که این موضوع با وزن نهایی 

به عنوان هشتمین شاخص شناسایی شد. داشتن بازیکن و یا مربی معروف قاعدتا موجب  059/0

هوادار بیشتر خواهد شد و به طور کلی بایستی توجه داشت که محبوبیت باالی یک تیم جذب 

تعداد هواداران بیشتری را به دنبال خواهد داشت و زیاد بودن این جمعیت امکان تبلیغ بیشتری را 

 آورد.  برای حامی مالی به ارمغان می

به عنوان شاخص نهم  036/0ایی نتایج نشان داد میزان هواداران کنونی یک تیم نیز با وزن نه

کنند که خود  شناخته شده است. در بسیاری از باشگاه ها هوادران حق عضویت ساالنه پرداخت می

ی که لیگ به اراتیاخت. پشتوانه مالی برای تیم و در نتیجه ریسک کمتر برای حامیان مالی است

رار گرفته است. هر لیگ قوانین در رده بعدی اهمیت ق 0295/0دهد با وزن نهایی  حامیان مالی می

تواند عاملی برای  خاصی برای تبلیغات، هزینه، امتیازات و میزان فعالیت حامیان مالی دارد که می

با دادن آزادی بیشتر به حامیان مالی برای ارایه  .افزایش یا کاهش ترغیب حامیان مالی شود

تیم در جامعه نشان  ریتصو ان مالی باشد.تواند از معیارهای جذب حامی های تبلیغاتی خود می برنامه

شاخص یازدهم در  0255/0دهنده میزان محبوبیت کنونی یک تیم در جامعه است که با وزن نهایی 

. در واقع منظور این است که شهرت تیم چیست، البته این تصویر به عواملی انتخاب اسپانیرها است

حضور  زانیم. ملی از این قبیل بستگی داردچون سابقه تیم در مسابقات، حواشی خبری تیم و عوا

دوازدهمین عامل از نظر اهمیت در انتخاب یک تیم است. شدت  016/0هواداران با وزن نهایی 

حضور هواداران یک تیم با جمعیت کمتر ممکن است نسبت به یک تیم با هواداران بیشتر و شدت 

گفت میزان اشتیاق و عالقه هواداران عامل حضور کمتر، بیشتر بازتاب داشته باشد. در واقع می توان 

تواند برای  حامی مالی انرژی، هزینه و وقت مشخصی را می هر. موثری در جذب حامیان مالی است

پذیری رقابت با  بنابراین باید توجیه ؛دار شود رسیدن به یک تیم در رقابت با سایر حامیان مالی عهده

به عنوان  01375/0سی شود. این شاخص با وزن نهایی سایر رقبا قبل از وارد شدن به رقابت برر

توان به جذب بیشتر حامی  سیزدهمین عامل شناخته شده است . با افزایش اهمیت رقبا نیز می

صورتی که چند حامی  درمالی رسید که این موضوع در کشور ما دارای اهمیت زیادی نمی باشد. 

همکاری یک حامی مالی با سایر حامیان  مدنکنند امکان به وجود آ مالی از یک تیم حمایت می

به عنوان  /01مالی در موضوعات مشترک کاری و فعالیت خود وجود دارد. این شاخص با وزن نهایی

 آخرین شاخص در انتخاب اسپانرها از یک تیم در کشور ما معرفی شده است. 

و وزن باالیی را به  شود معیارهای تیم بیشتر از معیارهای دیگر بود طور که مالحظه می همان

تناسب حمایت مالی بود که از ترین عامل شناسایی شده ای که مهم خود اختصاص دادند به گونه

این نتایج با توجه به چارچوب تئوری حامیان مالی که به نام  های مربوط به تیم است. جمله شاخص
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ی ، حامیه تبادلبه نظر با توجه(. 2011 ،1تئوری تبادل مشهور است قابل دفاع و تایید است )دس

پول ارزش  یزی را برابر باانتظار چ در ازای آن فراهم کند وی ورزش یمت رایب یارزش پول مالی باید

 شاخصهمین دلیل بیشترین توقعات از خود تیم است و در نتیجه تعداد  خود انتظار داشته باشد. به

 های مورد بررسی تیم بیشتر از سایر معیارهاست. 

، با توجه به نتایج تحلیل سلسله مراتبی عواملی همچون تناسب حمایت مالی، میزان طور کلی به

ها و عملکرد تیم در زمین به عنوان سه شاخص اول در  تعهدات مالی حامیان نسبت به تیم

گیری و انتخاب حامیان مالی در کشورمان شناساسی شدند که این موضوع می تواند به  تصمیم

ر جذب حامیان مالی معرفی شود. با توجه به اینکه جذب حامی مالی به عنوان عاملی اثرگذار د

تواند با توجه به شرایط حاکم در  (. تحقیق حاضر می2012 ،2عوامل فرهنگی بستگی دارد ) لی و رز

ها(  ها و سازمان کشور ایران رویکرد جدیدی برای جذب حامی مالی را به مدیران ورزشی )باشگاه

بتوانند با توجه به اهمیت عوامل موثر در انتخاب حامیان مالی تدابیر خود را  معرفی کند تا مدیران

 به کار ببرند.
 

 منابع
 ( 1391آزادان، مهدی؛ عسکریان، فریبا؛ رمضانی نژاد، رحیم .) بررسی راه کارهای جذب اسپانسرها در

 .136-123، صص13. مجله مطالعات مدیریت ورزشی، شماره ای ایران فوتبال حرفه

 از اصحاب رسانه ها دربارة مشکالت مؤسسات  ینظرسنج(. 1386محمدرضا؛ موحد نسب، حامد ) ،ینیام
 .50-61، صص 71شمارة  ،یو کتابدار یمجلۀ اطالع رسان و مطبوعات. یخبر

 ،یو قانون یعوامل اجتماع یگذار ارزش (.1391محمد ) ،یریمحمد ؛ خب ،ینیحس سلطان ا؛یدن پاداش 
 .52-33، صص 11شماره  ،یورزش تیریمد هینشر .یورزش یها اشگاهب یساز یمؤثر بر خصوص

 32مجله حرکت، شماره  .شدن ورزش یجامعه شناسانه بر تجار یتأمل(. 1386) یمحد محمد ،یرحمت ،

 .161-186صص

 یری(.  به کارگ1392سمانه ) ،یوالشان انیترک د؛یحم ،یقاسم ؛یمهد ،یمیمحمد؛ سل ،ینیحس سلطان 
 .یورزش یها در رسانه یا موانع رشد اخالق حرفه یبند تیدر اولو (AHP) یمراتب سلسله یلیروش تحل

 .159-137، صص 3شماره  ،یورزش تیریمد هینشر

 با استفاده  یاماکن ورزش ینیمکان گز(. 1390مسعود ) ،ییمحمد؛ تقوا ،ینیحس سلطان ؛یمهد ،یمیسل
پژوهش  ۀینشر .TOPSIS و AHP دو مدل بیبر ترک یمبتن ییو گسستۀ فضا وستهیپ یاز مدل ها

 .157-180صص ،یدر علوم ورزش

 ی. چاپ هشتم، تهران، دانشگاه صنعتیسلسله مراتب لیتحل ندیفرا(. 1389) دحسنیس پور، یقدس 

 .42 – 83صص  ر،یرکبیام
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Abstract 

Objective: There are always Interaction relationships between the sponsors and 

the sport teams. This relationship leads to many advantages such as the sport 

teams need to increase their finances whereas the sponsors want to use the 

broadcast and the advertisement. It should be noted that there is a significant 

issue that is the sponsors should focus on what criteria and what are the 

priorities of the criteria to choose their teams. 

Methodology: Analysis Hierarchical Process technique is used as the Multi 

criteria decision method. Therefore, 14 indicators are selected and categorized 

in three factors including the team, national and economic criteria. The pair-

wise comparisons are conducted and their weights are calculated. 26 

questionnaires were gathered and finally the average scores were used in the 

AHP model. 

Result: The condition of team allocates the most criteria which is logical due to 

the exchange rules. Moreover, the weight of economic criteria is more than the 

others which is acceptable due to the current national economic conditions. 

Finally, all the criteria are discussed and the priority of each is calculated. It 

should be mentioned the inconsistency ratio of the model is very low which 

shows the high accuracy of the judgments.  

Conclusion: Due to factors such as the appropriateness of the research funding, 

financial commitment and support to the team (0.144, 0.141) and the team's 

performance (0.126) in the first three indicators in deciding and choosing the 

sponsors of our were countries. This can serve as an effective factor in 

recruitment and selection are introduced and sponsored. 

Keywords: Sponsor, Market risk, Sponsorship fit, Media coverage 
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