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 13/33/32پذیرش:  تاریخ                     93/22/33تاریخ دریافت: 

 چکیده

خصوصی از ورزش  یها شرکتحمایت مالی  ۀبندی موانع توسعپژوهش حاضر اولویتهدف 
بزرگ خصوصی شهر اصفهان  یها شرکتمدیر  77. بدین منظور نظرات تاسقهرمانی کشور 

 در موردمتفاوت  ۀکه در یک سال اخیر حامی مالی ورزش نبوده اند، بر اساس دو پرسشنام
آوری شد. خصوصی از ورزش قهرمانی جمع یها شرکتحمایت مالی  شدۀ توسعۀموانع معرفی

در  AHPمنظور ورودی روش ع طراحی و بهزوجی موان هایهاول بر اساس مقایس ۀپرسشنام
منظور ورودی دو هفت ارزشی طراحی و به یدوم بر اساس مقیاس ۀپرسشنام نظر گرفته شد.

بندی و اولویتتجزیه و تحلیل اطالعات  رایبدر نظر گرفته شدند.  SAWو  TOPSISروش 
نویسی در محیط نامهاز بر TOPSISو در روش  Expert Choiceافزار از نرم AHPدر روش موانع 

 عمدتاًخاص  ایبرای مسئله MADMمختلف  یها روشد. از آنجا که نتایج شاستفاده  لبمت
واحد توسط یک  ۀنتیج برای رسیدن به ، محققاندر این پژوهش ،ندیآ یمدست متفاوت به

و کپ  رداببندی میانگین، ( به اجماعی از سه روش اولویتPOSETبندی جزئی )مجموعه رتبه
پیشروی  برای شدهمانع کلی تعریف ششبر اساس نتایج نهایی از میان  .یافتندلند دست 

در اولویت قرار  خصوصی از ورزش قهرمانی، موانع اقتصادی یها شرکتحمایت مالی  ۀتوسع
عدم استحکام بیشتر ارتباط به بازار جدید و  نیافتن دستآن نیز  یها مجموعهگرفتند و از زیر

 دند.شی معرفموانع  نیتر مهماز  حمایت مالی از طریقشتریان فعلی و م ها شرکتبین 
 

 ،AHP خصوصی، یها شرکت ،ورزش قهرمانی ،حمایت مالی ۀتوسع موانع :واژگان کلیدی
TOPSIS، SAW، POSET. 
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 مقدمه
. شود میبازی یا سرگرمی نیست، بلکه از صنایع پردرآمد دنیا محسوب تنها دیگر ورزش  ،امروزه

صنعت ورزش را یازدهمین بخش بزرگ بازار آمریکا با ( 9)به نقل از کینگ میک 9119در سال 

طور چشمگیری ، حال آنکه این سودآوری به(9) دکردالر سود سالیانه معرفی  میلیارد 951

صنعت ورزش، بازاری . نماید میاز پیش و صنعت ورزش را پردرآمدتر  یابد میسالیانه افزایش 

و  ها مکانتی مانند ورزش، سالمتی، تفریح و نشاط، اوقات فراغت، است که محصوالت و خدما

 یها سازمان فیوظا نیتردهیچیپترین و از اساسیورزشی  یابیبازاررا به همراه دارد و  ها دهیا

محصوالت و خدمات خود را تبلیغ و استفاده از آن  با توانند یم ها سازمانکه این  است یورزش

ی مهم از ترکیب بازاریابی است که بخشنیز حمایت مالی  .(1) به مشتریان ارائه دهند

( 9111) 1الکنن. (3) دهد میمدت سوق ه یا بلندسودهای کوتا متحامی را به س های شرکت

سازمان یا  ۀوسیلدن مستقیم منابع بهکرفراهم  :ست ازا حمایت مالی عبارت کندمیبیان 

شده، بازگشت سرمایه برای حمایت های تفعالی می مالی( برای حمایت شده تا باشرکت )حا

 (1009) 4ندا، ماکی و اسجوستر(5)( 1005)و همکارانش  3بتینا(. 4) شودشرکت حامی انجام 

را از ورزشی مالی حمایت ( 8( )1009) 6ینسگ ( و9( )1009) 5و یوترسترم نیوهانس(، 6)

(، 90 ،1لی موجب فراخوانی )حمایت ما. ندکن میبازاریابی معرفی ارتباطی ترین ابزارهای اساسی

و تمایل به خرید یا استفاده از محصوالت  (94،93(، سوگیری )91،99آگاهی و شناخت بیشتر )

از دو  توان میمبحث حمایت مالی در ورزش را . دشو میمشتریان ( توسط 95حامیان مالی )

و ورزشکاران  ها تیم، ها باشگاهنیاز  توان میرا  ها دیدگاهاین یکی از کرد: اوت بررسی دیدگاه متف

ر اختیارشان د ها آنمالی و تجهیزاتی( که  عمدتاًدر سطوح مختلف به حامی مالی و منابعی )

 غالباًدالیل مختلف البته باید اذعان داشت که حمایت مالی در ورزش به. ، دانستدهند میقرار 

 کامالًین موضوع را ( نیز ا1006) 9کیستحقیق کیمبرلی و  یابد.نمود میسطوح قهرمانی در 

در  تفریحیمحلی و  های ورزشدند کردر نتایج پژوهش خود بیان  ها آن کند؛ زیرامییید أت

کنندگان و دهی مشتریان، شرکتمقایسه با رویدادهای ورزشی قهرمانی به لحاظ آگاهی

د رقابت در سطوح قهرمانی نیازمن ،امروزه .(96) قرار دارند تری پایین تماشاگران در سطح
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منابع مالی و تجهیزاتی توسط مدیران  تأمینطوری که بدون شک  ،هنگفتی است های هزینه

نیازهای پیش ترین مهماز  توان میو ...( را  ها باشگاهورزشی،  های فدراسیونورزشی ) های سازمان

 دانست. ها آن ۀشد و همچنین تحقق اهداف از پیش تعیین ها آنو ورزشکاران  ها تیمموفقیت 

ورزشی در  های باشگاهد که بسیاری از کر( در پژوهش خود بیان 9381ی سیاوشانی )هاشم

در کشور ما از (. 99) ندشو میاداره  -یستن ها آننیز در حد نیاز  غالباًکه -دولتی  ۀایران با بودج

آن به طرق مختلف از  های هزینهغالب  تا امروز،در سطوح مختلف زمان ایجاد ورزش قهرمانی 

نیاز اساسی به تغییر بسیار نزدیک این موضوع  ای آیندهدر ولی  شده است، تأمینت جانب دول

دولتی از  های ارگان. مصوبات جدید مجلس شورای اسالمی بر مبنای عدم حمایت مالی دارد

و  ها تیم، ها باشگاهاین مصوبات،  طبقتغییر است. این دالیل الزام  ترین مهمورزش قهرمانی از 

حیات  ۀدیگر تحت حمایت مالی دولت نخواهند بود و مجبورند برای ادام ای حرفهورزشکاران 

پرطرفدار و  ۀبرای رشت ،از طرفیند. کنخصوصی اقدام  مؤسساتو  ها شرکتخود به جذب 

نیز  1093لیگ برتر تا سال  های باشگاهسازی مبنی بر خصوصی AFCفوتبال، فشار  ۀپرهزین

 مزید بر علت شده است. 

 خصوصی به ورزش و بازاریابی از طریق آن دانست. های شرکتنیاز  توان میرا  دیدگاه دیگر

 موجودیو حفظ  جدیدبه بازار  رسیدن برایارزشمند  یروش تواند می حمایت مالی ورزشی

فروش را  تواند میتولیدی، خدماتی و ... باشد. حمایت مالی ورزشی  های شرکت مشتریان

د. کن دائمیرا  مشتریانو روابط با  ارتقاء دهدرا  ها آگاهیهد، د تغییررا  ها گرایشدهد،  افزایش

 المللیبین یعنوان زبانبه ورزشیاز حمایت مالی  دهند می ترجیح ها شرکتامروز  دنیایدر 

دارد و فراتر از سد  ملیو  جهانی بینندگان کهپرطرفدار  های ورزشخصوص در ، بهکننداستفاده 

ورزش  وسعتبه  ای پدیدههیچ  در زمان کنونی مسلماً (.98) کند می حرکتزبان و فرهنگ 

 9تارنتو. معرفی کندمشتریان  هرا ب ها آنرا تبلیغ و  ها شرکتمحصوالت و خدمات  تواند نمی

-( در تحقیق خود به این نتیجه رسید که حمایت مالی ورزشی در بازار تبلیغات و آگاهی9118)

تمایل  غالباً ها شرکتحال  با این (،91) کند میل عم ها شرکتاز هر روشی برای  تر موفقدهی 

المللی ند که در سطوح ملی و بینکنگذاری سرمایه ایورزشی های تیمو  ها رشتهدارند در 

و ( 10)( 9119) 1پلند. کدشو میمحقق بیشتر در این سطوح  ها آناهداف  کنند؛ زیرافعالیت می

از حمایت مالی،  ها شرکتاهداف  ترین مهمکه  ندبه این نتیجه دست یافت( 19) (9383ایزدی )

 ۀافزایش فروش و ارائ ،افزایش آگاهی از شرکت، تقویت تصویر شرکت، جذب تماشاگران
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( نیز اهداف مرتبط با تولیدات و خدمات را دارای 9386جماعت ) .استمحصوالت و خدمات 

عالوه بر فواید فراوان  .(11) ندک میمعرفی حامی  های شرکتاهمیت از دیدگاه مدیران  یشترینب

نیز نتایج مثبتی  ها شرکتدر داخل  تواند می، سرمایه گذاری در ورزش ها شرکتخارج از محیط 

( در نتایج پژوهش خود اذعان داشتند که 1001) 9به همراه داشته باشد. بنت و همکارانش

فه شناسی با ورزش موجب بروز حس افتخار، سربلندی، ثبات قدم و وظی ها شرکتعجین شدن 

( نیز این مسئله را موجب ایجاد انگیزه و 1000) 1کاسیدی .(13) شودمیدر میان کارکنان 

 (. 14) دانستشوق به تحقق اهداف شرکت در میان کارمندان 

به همبستگی با چندانی تمایل خصوصی  های شرکتبا توجه به تمامی این تفاسیر در کشور ما 

و قهرمانی رقابت  ای حرفهورزشی ما که در سطح ی ها تیم و ها باشگاه، طوری که ندارندورزش 

حمایت  دارند؛ بنابراین با توجه به اهمیتبرای جذب حامی مالی مشکالت فراوانی  کنند می

پژوهش به معرفی،  خصوصی از ورزش قهرمانی در سطوح مختلف، در این های شرکتمالی 

نتایج پژوهش بر اساس ه شده است. آن در کشور پرداخت بندی موانع توسعۀبررسی و اولویت

شکل  -انداین پدیده ۀارکان توسع ترین مهمکه از -خصوصی  های شرکتنظریات مدیران عالی 

، MADM9 (AHP4 سه روشبندی نتایج جمعبندی موانع نیز از گرفته و برای اولویت

TOPSIS5 و SAW6 (اندگیریتصمیم های روشترین که امروزه از کاربردی) تفاده از با اس

  .دشاستفاده ( 8و کپ لند 9رداب)میانگین،  POSET ادغامی های تکنیک

 و AHP ،SAW، TOPSIS های روش( با استفاده از 15( )9381سلطان پناه و همکاران )

Taxonomy انسانی  بندی مناطق( کشورها را بر مبنای میزان توسعۀآل برای اولویت)روشی ایده

دلیل رویکرد خاص خود، یاد شده به یها روشدند که بیان کر ها آن. بندی کردندها رتبهآن

از  واحد ایو نتیجه کلی یو به همین علت برای رسیدن به پاسخ دهند یمنتایج متفاوتی ارائه 

بندی نتایج ( با استفاده از جمع16( )9389طواری و همکاران )دند. کرتکنیک ادغامی استفاده 

 POSETادغامی  های تکنیکبا استفاده از  ،ELECTREو  AHP ،SAW، TOPSIS های روش

 ها آنوری نیروی انسانی پرداختند. بندی عوامل مؤثر بر بهرهو کپ لند( به اولویت بردا)میانگین، 

                                                                                                                   
1. Bennet. G; Henssen. R& Zhang 
2. Cassidy. M  
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6. Simple Additive Weighting 
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گیری و تصمیم های تکنیکوری و ۀ بهرهمتون و تحقیقات موجود در زمین ۀپس از مطالع

تهیه کردند که شامل عوامل مدیریتی،  ای مهپرسشنا، همچنین مصاحبه با متخصصان و استادان

 های روشمعیار( بود و ورودی  38طور کلی روانی، محیطی، فردی و اقتصادی )به -اجتماعی 

کننده در تحقیق )مدیران، سرپرستان و برخی نفر از افراد شرکت 30خود را بر اساس نظرات 

با ( 19)( 9386زارعی و مقدم ) .دست آوردندکارکنان یک واحد پوشاک جین در استان یزد( به

 فناوریانتقال  گیری در خصوصبه تصمیم TOPSISو  AHP ،ELECTRE های روشاستفاده از 

 های روشدند که هر یک از کربیان  ها آنتولید ترانسفورماتورهای خشک رزینی پرداختند. 

ئله سازی و حل مسبا رویکرد مخصوص خودشان به مدل ها آندر پژوهش  شدهاستفاده

با توجه دارند؛ به همین دلیل متفاوتی  های جوابمختلف مجموعه  هایموقعیتو در  پردازند می

شده را تحلیل آماری و بهترین ارائه های حل، راه شان مسئلهحاکم بر  وضعیتبه این موضوع و 

 های روش( نیز در پژوهش خود با استفاده از 18( )9381میرنژاد ) .کردندراه حل را مشخص 

AHP ،ELECTRE، TOPSIS و LINMAP نسوز  یها فرآوردهوری شرکت عناصر مؤثر بر بهره

 ی( در پژوهش11( )9310وند ) شماعی و موسی .بندی کردرا در محیط فازی اولویتپارس یزد 

های گردشگری با استان اصفهان از لحاظ زیر ساخت یها شهرستانبندی سطح» با عنوان

ارزیابی »( در تحقیق خود با عنوان 30( )1001) 9گامس «AHPو  TOPSISاستفاده از مدل 

 1، داگدویرن«TOPSISفازی و  AHP یها روشاستفاده از  بار بازیان یها زبالهحمل  یها شرکت

 AHP یها روش با استفاده ازانتخاب سالح در محیط فازی »با عنوان  یا مقاله( در 39( )1001)

یابی مکان»( در تحقیق خود با عنوان 31( )1008) 3و همچنین آنت و سلین «TOPSISو 

برای رسیدن به  «تحت محیط فازی TOPSISو  AHP یها روشبا استفاده از پهلوگاه )اسکله( 

 دند.کراستفاده  TOPSISو  AHP مدلاهداف خود در مسئله پیش روی، از ترکیب دو 

حمایت مالی  ۀعدر رفع موانع مهم و اساسی در مسیر توس حاضر امید است نتایج پژوهش

 های شرکتتحقق اهداف  با ومسئوالن را یاری دهد  خصوصی از ورزش قهرمانی های شرکت

حمایت مالی از ورزش قهرمانی  برای ،گذشته و حالاز زمان  بیش ها آنمدیران عالی حامی، 

 .کسب نمایندانگیزه 
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 روش پژوهش

عنوان یکی از ، تولیدی و ... بهبزرگ صنعتی یها شرکتشهرستان اصفهان با توجه به دارا بودن 

ویژه آنکه این در حمایت از ورزش قهرمانی دارد، به یا بالقوهاقتصادی کشور توانایی  یها قطب

؛ در شود یمکشور محسوب  یها قطبمتعددی نیز از  یها رشتهورزشی در  از نظرشهرستان 

با توجه . بررسی شودحاضر  در پژوهشاین شهرستان  نتیجه همگرایی این دو مقوله موجب شد

شرکت  69و فروش )در صورت وجود(  ، بازاریابیمدیران مالی، مدیران عاملبه این موضوع 

آوری منظور جمعبهآماری پژوهش در نظر گرفته شدند.  عنوان جامعۀبهدر این شهرستان بزرگ 

رکاربرد روش پ سهاز  ها دادهتجزیه و تحلیل منظور اطالعات از دو پرسشنامۀ متفاوت و به

آنجا که از . د( استفاده شSAWو  AHP ،TOPSIS) 9گیری چند معیارهتصمیم یها روش

ال ؤس 18 ، این پرسشنامه باردیگ یمزوجی شکل  هایبر اساس مقایسه AHP پرسشنامۀ

. ده شداستفا پژوهش یها پرسشنامهعنوان یکی از بهو  طراحیبخش  هفتدر )مقایسه زوجی( 

با )در پژوهش  شدهاستفاده یها شاخصرا در مورد هر یک از  مدیران نظرات ،دیگر پرسشنامۀ

 آوریبرای جمع .دیسنج یمهفت ارزشی  یدر مقیاس( بخش هفتو در  سؤال 38تعداد کل 

منظور به. شداستفاده  SAWو  TOPSISروش  دو از منظور ورودیبه دوم ۀعات پرسشناماطال

ی سؤال، اول لاند، در ابتدای پرسشنامنبودهورزشی مالی که حامی  ییها شرکتدن کرمشخص 

شی بوده آیا شرکت شما در حال حاضر یا در یک سال گذشته حامی مالی ورز» مبنی بر اینکه

بود که روش قابل استناد و معتبر  آندلیل استفاده از این روش  گنجانده شد که «است یا خیر؟

موارد به با توجه  یکدیگر یافت نشد. از)بر اساس بعد مذکور(  ها شرکتدن کردیگری برای جدا 

 یها دادهعنوان و به تأییدمدیر در دو پرسشنامه  98مربوط به و نظرات اطالعات  ،ذکرشده

نفره و در مدت  سه یتوسط تیم ها پرسشنامهآوری توزیع و جمع) پژوهش در نظر گرفته شدند

برای  ها آناد و پاسخگویی به دو پرسشنامه زی یها پرسشاز آنجا که مجموع و  شدماه انجام  سه

 است گفتنی. (شدانجام میبا دریافت وقت قبلی  غالباًبود، مالقات با مدیران  بر زمانمدیران 

 9/0 یش از( بI.R) 1دارای نرخ ناسازگاری AHP تکمیل شده یها پرسشنامهاز عدد  91تعداد 

شده انجام هایهزگاری مقایس)نرخ ناسا دندشبه مدیران مربوط ارجاع و اصالح  مجدداًکه  بودند

کنترل  Critrumافزار نرم با استفاده از ها پرسشنامهبالفاصله پس از دریافت  ،توسط هر پاسخگو

 ۀاز جملکه )معتبر علمی  منابع، با جستجو در مقاالت و ها پرسشنامهدر  ذکرشده وانعم .(شد یم

( اشاره 34( )9388و رجبی )( 33( )9388الهی و همکاران ) یها پژوهش به توان یم ها آن
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، مدیریت ورزشی ۀبرجست تادانو همچنین بحث و تبادل نظر با اس ها آنو سازماندهی نمود( 

یید این أت بهدست آمدند و از آنجا که این معیارها در نهایت بهبازاریابی مدیریت اقتصاد و 

پایایی تعیین در مورد  .دداشتنبه لحاظ محتوا روایی قابل قبولی  ها پرسشنامه ر تادان رسید،اس

کوچکی از مدیران  ۀ، این پرسشنامه در اختیار نمونهفت ارزشی( ۀ)پرسشنامنیز دوم  ۀپرسشنام

-به 89/0آوری، ضریب آلفای کرونباخ آن برابر مشابه قرار گرفت که پس از جمع یها شرکت

ز ورزش صی اخصو یها شرکتثر بر حمایت مالی ؤاصلی م یارهایمع در نهایت،. دست آمد

-شده بهیاد یها روشبر اساس هر یک از  ها آنهای هر کدام از معیارقهرمانی و همچنین زیر

-منظور رتبهبه گیریتصمیمگوناگون  یها روشدند. استفاده از بندی شصورت جداگانه اولویت

 ( و علت اینکه35) شودمنجر میبه بروز نتایج مختلف  ، در غالب مواردمسئله یها نهیگزبندی 

به و استناد عدم اطمینان  هبندی موانع استفاده شدروش برای اولویت سهاز  در تحقیق حاضر

 یها روشدر تفاوت کم و بیش نتایج  توان یماین ادعا را نیز  سند .خاص است یروش ۀنتیج

 ،روش یاد شده سهنهایی پس از حصول نتایج  با توجه به این موضوعگوناگون جستجو نمود. 

( به اجماعی از POSETبندی جزئی )مجموعه رتبه ، با استفاده ازواحد اینتیجه برای رسیدن به

 دست پیدا شد. کپ لندو  رداببندی میانگین، سه روش اولویت

گیری برای فرآیند تصمیم مختلف مدیریتی در علوم معیاره:گیری چندتصمیم یها روش

مدیریت  9اری از جمله سایموننظران بسیی حائز اهمیت است که صاحبحدمسائل گوناگون تا 

گیری که هنگام رو به رویی با مسائل تصمیم(. 36) ندندا یمگیری را مترادف یکدیگر و تصمیم

مبهم، تسخیرنشدنی و نامشخص  ها آنچندین گزینه و عامل است، بسیاری از  بر پایۀ ها آنبنای 

گیری تصمیم یها روش(. 39) ویژه آنکه این مسائل در دنیای واقعی باشند، بهندینما یمجلوه 

گذشته نیز با سرعت  یها دههمسائل پدید آمدند و در  گونه نیا( با بروز MCDMچندمعیاره )

مختلف از جمله صنعت، مهندسی و  یها مقولهدند که این موضوع تحوالت شگرفی در رشد کر

-یس تصمیمماتر بر اساس MCDM یها مجموعهزیر غالباً(. 38،35است ) ایجاد کردهکشاورزی 

آمده  9که ساختار کلی تمامی این ماتریس ها در شکل  ندکن یمعملیات خود را اجرا  1گیری

 است.
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 (35) (46ص، 1336وانگ، گیری )منبع: های تصمیمنمای کلی از ماتریس .2 شکل

 

 . MODM2و  MADM :ندشو یمطور گسترده به دو دسته تقسیم به MCDMل مربوط به مسائ

در مسائلی که هدف طراحی باشد از  شود:انجام میندی بر اساس نوع مسئله باین دسته

 یها روشباشد از  ییها نهیگزو در مسائلی که هدف انتخاب گزینه یا  MODM یها روش

MADM  یها روش .(31) دشو یماستفاده AHP ،TOPSIS  وSAW کاربردی ترین  از

-شدهبسیاری استفاده  یها پژوهشدر تا کنون که  ندیآ یمبه حساب  MADM یها مجموعهزیر

 .اند

عنوان ابزار به 1ساتی ۀوسیلبه 9180( در سال AHPفرآیند تحلیل سلسله مراتبی ) :AHP روش

سازی مسائلی مانند موضوعات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و علوم ای برای مدلآنالیز گسترده

 .(40گذاری شد )موضوعات پایه از یا دسته یها ارزشزوجی  ۀ مقایسۀتربیتی مطرح و بر پای
و امکان تحلیل حساسیت دهد گیری دخالت دمیمختلف را در تصمیم یها نهیگزاین فرآیند 

 یها روشدکتری خود  ( در رسالۀ41( )9386وفایی )(. 49) داردروی معیارها و زیر معیارها را 

ه توانایی حل مسئله ب توان یم هاآن ۀجمل ازکه ) ؤثرشاخص م 93را بر اساس  MADMمتفاوت 

-گیرنده، توانایی بهایج، مفید بودن نتایج برای تصمیمدر دنیای واقعی، قابلیت اعتماد به نت

 و ... ها نهیگزبندی کامل بینی گزینۀ برتر، رتبهپیشگیری گروهی، توانایی کارگیری در تصمیم

روش  10در میان  AHPروش  پژوهش وی نشان دادنهایی نتایج  و کردارزیابی ( کرداشاره 

به یک مسئله  یها نهیگزبندی بهترین روش برای رتبه ،ها شاخصو بر اساس برآیند  شدهمطالعه

 Expertافزار از نرم AHPروش  با ها نهیگزبندی منظور اولویتدر پژوهش حاضر به .دیآ یمشمار 

Choice  د.شاستفاده  

                                                                                                                   
1. Multiple Objective Decision Making 

2. Saaty 



  257  های .................. بندی موانع توسعۀ حمایت مالی شرکت یتاولو

 

است که اولین بار  MADM یها مجموعهترین زیرروش تاپسیس از کاربردی: TOPSIS روش

طور ی این روش هنگامی است که محقق به(. کاربرد اصل44،43د )شارائه  9توسط هوانگ و یون

(. اساس 45) دنک یمگونه محاسبات ریاضی قبلی قضاوت خود را اعمال مستقیم و بدون هیچ

آل منفی بنا شده است آل مثبت و دوری از راه حل ایدهنزدیکی به راه حل ایده این روش بر پایۀ

 سترا دارا AHPاز جمله روش  MCDMمختلف  یها روش(. این روش قابلیت ترکیب با 43)

از  TOPSISمحاسبات روش  ۀکلیمنظور انجام این پژوهش، بهدر  گفتنی است (.46 -48)

 د.شاستفاده  لبمتنویسی در محیط برنامه

ترین کاربردیدر عین حال و ترین ( یکی از سادهSAWوزنی ) مدل مجموع سادۀ :SAW روش

 کردنمقیاس (. در این روش پس از بی16، 15) استشاخصه گیری چندتصمیم یها روش

بندی بر اساس میانگین موزون ضریب اهمیت هر یک از گیری، رتبهخطی ماتریس تصمیم

 (.46،16،15) آیددست میبه ها نهیگز

برای ( SAWو  AHP ،TOPSIS)روش فوق  ، دلیل انتخاب سهبندی مطالبجمعبا توجه به 

 در موارد زیر خالصه نمود: توان یمرا حاضر پژوهش 

ها آنکه بسیاری از پژوهشگران  اندگیریتصمیم یها روشرین تاین سه روش از کاربردی (9

در غالب  ،ۀ پژوهش نیز بیان شدینکه در پیش طور همان. اند هرا تأیید و استفاده کرد

استفاده  ها آندو یا هر سه مورد  از ها نهیگز خصوصگیری در میمبا هدف تص ها پژوهش

 (.15-31) شده است

صورت کلی بهترین روش برای گیری چندمعیاره، بهتصمیم یها روشدر میان  AHPروش  (1

با روش  دلیل خاصیت ادغامی روشبه( که 41) استمسئله  یها نهیگزبندی اولویت

TOPSIS (46،49 )با این  شدهانجامتبر علمی داخلی و خارجی حقیقات معدر غالب ت

. در (15 -31) اند دهکرادغام  این دو روش را با یکدیگرمنظور افزایش اعتبار نتایج به هدف

منظور افزایش اعتبار نتایج از عالوه بر ترکیب این دو روش با یکدیگر، به حاضرپژوهش 

 .ه استدشنیز استفاده  SAWروش 

این دارند، طوری که محققان با توجه به  یا ژهیوی خصوصیات گیرتصمیم یها روشبرخی  (3

بندی به رتبه لزوماًمثال نتایج در روش الکتر  رایب) نندک یماستفاده  ها آنخصوصیات از 

همچنین و  (19 ،41حذف شوند ) ییها نهیگز، بلکه ممکن است شود ینممنتهی  ها نهیگز

از پیش  یها طهیحطراحی و در  یا ژهیوگیری با اهداف تصمیم یها روشبرخی دیگر از 
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 این روش کالًطور مثال روش تاکسونومی که )به شوند یمکار گرفته به یا شدهنتعیی

و  ستها آن ۀتوسع میزانمناطق مختلف با توجه به  ۀبندی و مقایسدرجه ی برایروش

در هر پژوهش با  ها آنکار بردن به؛ بنابراین (41،15) رود یمکار در همین زمینه به غالباً

 نادرست است. ۀ پژوهش،حیطو ، بدون توجه به نوع هدف گیریهدف تصمیم

مسئله  هربرای  گیری چند معیارهتصمیممختلف  یها روشنتایج  ،طور که ذکر شدهمان

با تشکیل یک واحد،  اینتیجه؛ بنابراین در این پژوهش برای رسیدن به متفاوت باشد تواند یم

و کپ لند دست  بردابندی میانگین، به اجماعی از سه روش اولویت جزئیرتبه بندی  ۀمجموع

بر اساس میانگین را  ها نهیگزنهایی هر یک از  رتبۀ در این میان روش میانگین، شد. یافته

اکثریت استوار  ۀبر اساس قاعد برداروش . ندک یمدست آمده از هر روش محاسبه به یها رتبه

mین روش باید ماتریسی به ابعادسازی امنظور پیادهاست. به m  تشکیل شود کهm  تعداد

 a ، اگر گزینۀندشو یمصورت زوجی با یکدیگر مقایسه به شدهاستفاده یها نهیگز. ستها نهیگز

اولویت  b ۀنسبت به گزین یشتریبندی، تعداد بکار گرفته شده برای اولویتبه یها روشتوسط 

 Xصورت حرف ن و در غیر ای Mدر ماتریس حرف  ها آنبه  مربوط ۀدر خان ،باشدپیدا کرده 

( در هر سطر Mدر این روش بر اساس تعداد بردها ) ها نهیگزبندی نهایی . اولویتشود یمدرج 

آغاز  بردابا پایان روش  نیز روش کپ لند .شودانجام می، شود یمنشان داده  Cکه با حرف 

ها را نیز برای هر گزینه در نظر نها فقط تعداد بردها، بلکه تعداد باختت. این روش نهگردد یم

بر اساس کم کردن تعداد باخت ها از تعداد  دهد یمکه کپ لند به هر گزینه  یا رتبه. ردیگ یم

با استفاده از  پایانی ۀنتیج ،در نهایت .شود یمنشان داده  dکه با حرف  دیآ یمدست بردها به

و کپ  بردااجماعی از نتایج سه روش میانگین،  از( POSETبندی جزئی )هرتب ۀتشکیل مجموع

 (.50) خواهد شد حاصللند 

 نتایج
خصوصی از  یها شرکتپیشروی توسعه و رشد حمایت مالی مسیر شده در ی شناساییکلموانع 

 SAWو  AHP ،TOPSIS یها روشارائه و بر اساس هر یک از  3ورزش قهرمانی در جدول 
ذکر شده در ستون  یها روشبندی نتایج نهایی براساس جمع ۀند. نتیجاهدی شداولویت بن

 قابل مشاهده است. POSETمربوط به تکنیک 
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 خصوصی از ورزش قهرمانی یها شرکتحمایت مالی  ۀبندی موانع توسعمعرفی و اولویت .9جدول 
 ۀنتیج

 نهایی
 بندی موانعاولویت بندی نتایججمع

POSET 
Copeland Borda Average SAW TOPSIS AHP روش 

 R d R C R M R Ai/n R Cj R Wi موانع کلی

 فرهنگی و اجتماعی 16/0 1 51/0 1 41/0 1 1 1 4 1 3 1 1

 اقتصادی 49/0 9 80/0 9 49/0 9 9 9 5 9 5 9 9
 مدیریتی و سازمانی 05/0 5 18/0 5 39/0 5 5 5 9 5 -3 5 5
 دولتی 93/0 3 38/0 3 40/0 3 3 3 3 3 9 3 3
 یا رسانه 04/0 6 31/0 4 38/0 4 9/4 4 1 4 -9 4 4

6 6 5- 6 0 6 3/5 6 36/0 6 10/0 4 99/0 
اماکن ورزشی و 

 تماشاگران
N.C N.R N.C N.R N.C N.R ابعاد ماتریس 

 6 6 6 98 6 98 گیریتصمیم
 

م حمایت مالی دعامل ع نیتر مهمخصوصی  یها شرکت ز نظر مدیرانا ،3بر اساس نتایج جدول 

با ارزش  نظرات تمامی مدیران، است گفتنیمربوط به مسائل اقتصادی است. از ورزش قهرمانی، 

 د.شگیری اعمال های تصمیمبرابر در ماتریس

. شود یمبندی نهایی هر یک از زیر معیارهای موانع کلی نیز پیموده منظور اولویتبهفوق مراحل 

بر اساس هر یک از  ها آنبندی ، اولویتموانع اقتصادی یها مجموعهزیر ۀدهندارائه 4 جدول

 .ستها آنبندی نهایی رتبهو  گانه سه یها روش
 

 یها شرکتحمایت مالی  ۀموانع اقتصادی توسع یها مجموعهبندی زیرمعرفی و اولویت .4جدول 

 خصوصی از ورزش قهرمانی

POSET 
Copeland Borda Average SAW TOPSIS AHP روش 

 R d R C R M R Ai/n R Cj R Wi تصادیاقموانع 

6 6 4- 6 9 6 6 6 30/0 6 40/0 6 08/0 
 در  گراییو درون ثبات و تعاملنبود باز،  نظام نبود

 اقتصاد کشور

 وجود بحران در اقتصاد جهانی 04/0 9 11/0 9 11/0 9 9 9 0 9 -6 9 9

4 4 0 4 3 4 8/3 4 38/0 4 69/0 5/3 96/0 
دلیل گذاری در ورزش بهسرمایهعدم اطمینان از 

 کشوریافتگی آن در ناتوسعه 

3 3 1 3 4 3 9/3 3 31/0 3 61/0 5 95/0 
 ربط یذشفافیت در اطالعات مالی نهادهای  نبود

 صنعت ورزش

1 1 4 1 5 1 1 1 44/0 1 90/0 1 91/0 
و مشتریان  ها شرکتعدم استحکام بیشتر ارتباط بین 

 حمایت مالی ۀواسطفعلی به

 حمایت مالی با استفاده ازبه بازار جدید  نیافتن  دست 11/0 9 91/0 9 45/0 9 9 9 6 9 6 9 9

 حمایت مالی برایکافی  ۀنداشتن بودج 96/0 5/3 49/0 5 39/0 5 5/4 5 1 5 -1 5 5

N.C N.R N.C N.R N.C N.R ابعاد ماتریس 

 9 9 9 98 9 98 گیریتصمیم
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و عدم استحکام بیشتر ارتباط بین نیافتن به بازار جدید   دست ،4با توجه به نتایج جدول 

 مانعموانع اقتصادی است که  نیتر مهماز  مالیحمایت  با استفاده ازو مشتریان فعلی  ها شرکت

  شود.میاز ورزش قهرمانی  خصوصی یها شرکتحمایت مالی  توسعۀ

بر اساس هر  ها آنبندی موانع فرهنگی و اجتماعی، اولویت یها مجموعهزیر نمایانگر 5جدول 

 ست.ها آنبندی نهایی و رتبه گانه سه یها روشیک از 
 

 یها شرکتحمایت مالی  ۀموانع فرهنگی و اجتماعی توسع ۀبندی زیرمجموعمعرفی و اولویت .5جدول 

 خصوصی از ورزش قهرمانی

POSET 
Copeland Borda Average SAW TOPSIS AHP روش 

 R d R C R M R Ai/n R Cj R Wi فرهنگی و اجتماعیموانع 

3 3 0 3 1 3 3 3 44/0 3 59/0 3 96/0 
جایگاه مناسب اجتماعی برای  نبود

 ورزش قهرمانی در جامعه

1 1 1 1 3 1 1 1 46/0 1 63/0 1 18/0 

در ایجاد نگرش منفی در اذهان عمومی 

بروز دلیل حامیان مالی به مورد

 رفتارهای ضد اخالقی در ورزش

9 9 4 9 4 9 9 9 55/0 9 80/0 9 38/0 

عدم ایجاد تصویر مثبت ذهنی در مردم 

 دلیلبهحامی  یها شرکتنسبت به 

 حمایت مالی

5 5 4- 5 0 5 9/4 5 19/0 5 19/0 4 99/0 

 یها میتعدم محبوبیت ورزشکاران یا 

دلیل بروز رفتارهای ورزشی به

 ورزشی و ...غیر

4 4 1- 4 9 4 3/4 4 38/0 4 48/0 5 09/0 

از بازیکنان و مربیان  نکردن فادهاست

 یمنظور ارتقامعروف یا محبوب به

 ها باشگاه نشاناعتبار 
N.C N.R N.C N.R N.C N.R ابعاد ماتریس 

 5 5 5 98 5 98 گیریتصمیم

 

در ، عدم تغییر نگرش و ایجاد تصویر مثبت ذهنی در مردم 5طبق نتایج ارائه شده در جدول 

 در موردایجاد نگرش منفی در اذهان عمومی قهرمانی،  حامی ورزش یها شرکت خصوص

جایگاه مناسب  نبودو همچنین  بروز رفتارهای ضد اخالقی در ورزش دلیلحامیان مالی به

 ۀترین موانع فرهنگی و اجتماعی توسعاز اساسی توان یماجتماعی برای ورزش قهرمانی را 

 خصوصی از ورزش قهرمانی دانست. یها شرکتحمایت مالی 

توسط هر یک از  ها آنبندی که پس از رتبهدهد را نشان میموانع دولتی  ۀزیرمجموع 6جدول 

 ارائه شده است. POSETدر ستون  ها آننهایی  ۀتحقیق، رتب ۀگان سه یها روش
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خصوصی  یها شرکتحمایت مالی  ۀموانع دولتی توسع یها مجموعهبندی زیرمعرفی و اولویت .6جدول 

 از ورزش قهرمانی

 

POSET 

Copeland Borda Average SAW TOPSIS AHP روش 

 R d R C R M R Ai/n R Cj R Wi دولتیموانع

3 3 0 3 1 3 5/1 3 43/0 5/1 53/0 1 13/0 
حامی  یها شرکتقوانین حمایتی از  نبود

 ورزش قهرمانی

1 1 1 1 3 1 8/9 1 44/0 5/1 53/0 9 11/0 
 ایای اقتصادی توسط دولتمز ارائه نشدن

 ان مالیبرای حامی

5 5 4- 5 0 5 9/4 5 40/0 5 49/0 4 95/0 
رسانی ناقص رسانی یا اطالعاطالع نبود

 قانون صرف مالیات در ورزش در مورد

4 4 1- 4 9 4 3/4 4 49/0 4 49/0 5 91/0 
در ن دولتی نگرش مثبت در مسئوال نبود

 حامیان مالی مورد

9 9 4 9 4 9 9/9 9 50/0 9 69/0 3 19/0 

قانون  ۀوجود مشکالت عمده در زمین

در  حق مؤلفحقوق مالکیت معنوی و 

 کشور

N.C N.R N.C N.R N.C N.R ابعاد ماتریس 

 5 5 5 98 5 98 گیریتصمیم
 

حق قانون حقوق مالکیت معنوی و  ۀوجود مشکالت عمده در زمین، 6بر اساس نتایج جدول 

قوانین  نبوددولت برای حامیان مالی و  مزایای اقتصادی توسط ارائه نشدندر کشور،  مؤلف

حمایت مالی  ۀموانع دولتی توسع نیتر مهمحامی ورزش قهرمانی از  یها شرکتحمایتی از 

  .اندخصوصی از ورزش قهرمانی یها شرکت

بندی و در ستون انتهایی خود به اولویت ها رسانهموانع مربوط به  ۀمجموعبه معرفی زیر 9 جدول

 .دازدپر یم ها آننهایی 
 

خصوصی از  یها شرکتحمایت مالی  ۀتوسع یا رسانهموانع  ۀبندی زیرمجموعمعرفی و اولویت .7 جدول

 ورزش قهرمانی

POSET 
Copeland Borda Average SAW TOPSIS AHP روش 

 R d R C R M R Ai/n R Cj R Wi یا رسانه موانع 

9 9 1 9 1 9 9 9 99/0 9 91/0 9 43/0 

کمیت و  ۀمینوجود مشکالت در ز

کیفیت پخش تلویزیونی مسابقات 

 ورزشی

1 9 0 1 9 1 3/1 1 53/0 1 41/0 3 19/0 
تعداد مناسبی از مسابقات نشدن پخش 

 از تلویزیون سایر کشورها یا حرفه

 به عالئم تبلیغاتی ها رسانه یتوجهبی 36/0 1 40/0 3 41/0 3 9/1 3 0 3 -1 9 3

N.C N.R N.C N.R N.C N.R اتریسابعاد م 

 3 3 3 98 3 98 گیریتصمیم
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کمیت و کیفیت پخش تلویزیونی مسابقات  ۀ، وجود مشکالت در زمین9طبق نتایج جدول 

خصوصی از ورزش  یها شرکتحمایت مالی  ۀتوسع یا رسانهمانع  نیتر مهم توان یمورزشی را 

 قهرمانی دانست.

بر اساس هر  ها آنبندی ی، اولویتموانع مدیریتی و سازمان یها مجموعه، نمایانگر زیر8جدول 

 .ستها آنبندی نهایی و رتبه گانه سه یها روشیک از 
 

 یها شرکتحمایت مالی  ۀموانع مدیریتی و سازمانی توسع ۀمجموعبندی زیرمعرفی و اولویت .7جدول 

 خصوصی از ورزش قهرمانی

POSE

T 

Copeland Borda Average SAW TOPSIS AHP روش 

 R d R C R M R Ai/n R Cj R Wi سازمانیو مدیریتی موانع 

4 4 1 4 5 4 8/3 4 35/0 4 65/0 5/3 96/0 
عنوان هحمایت مالی ورزشی ب پذیرفته نشدن

 ها شرکتابزار بازاریابی مطلوب توسط مدیران 

9 9 8 9 8 9 8/9 9 40/0 9 99/0 5/3 96/0 
به صرف  ها شرکتشخصی مدیران  گیعالقبی

 در ورزشوقت 

1 1 6 1 9 3 5/1 1 38/0 1 99/0 5/3 96/0 
از مدیران با تفکرات و  رفتنگنبهره 

 تجاری و درآمدزایی در  ورزش یها تخصص

1 1 8- 1 0 1 1/8 1 13/0 
5/

8 
35/0 9 05/0 

ریزی زمانی نامناسب مسابقات مدیریت و برنامه

 ورزشی در سطوح قهرمانی

5 5 0 5 4 6 3/6 5 34/0 5 51/0 1 01/0 

 ۀاصول ارتباطی و انگیزانندردن نکرعایت 

مناسب با حامیان مالی بالقوه توسط بازاریابان 

 ورزشی

9 5/9 5- 
5/

9 
9 9 5/6 5/9 15/0 

5/

8 
35/0 5/3 96/0 

ن ورزشی در نظارت بر تعهدات مسئوالنبود 

 حامی یها شرکتمورد تبلیغات 

 تبلیغات ی ازنیازبیو  ها شرکتانحصاری بودن  01/0 6 49/0 6 30/0 6 6 5 3 6 -1 6 6

3 3 4 3 6 1 3/1 3 39/0 3 69/0 9 99/0 
بازاریابی در  ۀمدت در زمینبلند یها برنامه نبود

 ها شرکت

8 5/9 5- 
5/

9 
9 8 5/9 5/9 15/0 9 39/0 8 03/0 

مرجع خاص در فهرست بهای پرداخت  نبود

 حمایت مالی برایهزینه 

N.C N.R 
N.

C N.R N.C N.R ابعاد ماتریس 

 1 1 1 98 1 98 گیریتصمیم
 

و تمایل به صرف  ها شرکتشخصی مدیران  گیعالقبی گفت توان یم 8با توجه به نتایج جدول 

تجاری و درآمدزایی در ورزش  یها تخصصاز مدیران با تفکرات و  رفتنگنوقت در ورزش، بهره 

 نیتر مهمیب از ، به ترتها شرکتبازاریابی در  ۀبلندمدت در زمین یها برنامه نبودو همچنین 

-به؛ نداخصوصی از ورزش قهرمانی یها شرکتحمایت مالی  ۀموانع مدیریتی و سازمانی توسع
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 ۀایی و ایجاد یک مجموعبه نتایج نه یابی دست ۀشیو، 8جدول بر اساس اطالعات عنوان نمونه، 

 .به نمایش در آمده است 1در شکل  گرافیکیصورت به بندیرتبه
 

 

 
 

 7نهایی در جدول  ۀیجبه نت یابی دسترافیکی یش گنما . 1شکل 
 

بندی موانع مربوط به تماشاگران و اماکن ورزشی، اولویت یها مجموعهنمایانگر زیر 1جدول 

 .ستها آنبندی نهایی و رتبه گانه سه یها روشبر اساس هر یک از  ها آن
 

 یها شرکتحمایت مالی  ۀوسعت برای بندی موانع مربوط به تماشاگران و اماکن ورزشیاولویت .3جدول 

 خصوصی از ورزش قهرمانی

POSE

T 

Copeland Borda Average SAW TOPSIS AHP روش 

 R d R C R M R Ai/n R Cj R Wi اماکن ورزشی  تماشاگران وموانع 

3 3 1- 3 0 
5/

1 
3/1 3 53/0 3 34/0 9 43/0 

تماشاگران از ۀ عدم استقبال قابل مالحظ

 ح قهرمانیمسابقات ورزشی در سطو

9 9 1 9 1 9 3/9 9 69/0 9 91/0 1 33/0 
به مصرف و هواداران عدم تعهد تماشاگران 

 کاال و خدمات حامیان مالی

 

1 
 

1 
 

0 
 

1 
 

9 

 

5/

1 

 

3/1 
 

1 
 

54/0 
 

1 
 

39/0 
 

3 
 

14/0 

برگزاری  یها محلنامناسب  وضعیت

مسابقات برای تحقق اهداف تبلیغاتی 

 ها شرکت
N.

C N.R 
N.

C N.R N.C N.R ابعاد ماتریس 

 3 3 3 98 3 98 گیریتصمیم
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به مصرف کاال و خدمات حامیان و هواداران ، عدم تعهد تماشاگران 1بر اساس نتایج جدول 

نامناسب  وضعیت. پس از آن استمانع مربوط به تماشاگران و اماکن ورزشی  نیتر مهممالی 

 ستقبال قابل مالحظۀعدم او  ها کتشربرگزاری مسابقات برای تحقق اهداف تبلیغاتی  یها محل

 بعدی قرار گرفتند. یها تیاولوبه ترتیب در  تماشاگران از مسابقات ورزشی در سطوح قهرمانی

 گیریبحث و نتیجه

 جامع موانع رو به روی رشد و توسعۀپژوهش حاضر سعی بر آن داشت که با نگاهی وسیع و 

را بر اساس دیدگاه  ها آنشناسایی و خصوصی از ورزش قهرمانی را  یها شرکتحمایت مالی 

طور که در جدول د. همانبندی کنو با روشی قابل اعتماد و استناد رتبه ها شرکتمدیران ارشد 

تایج هر سه روش و ، موانع اقتصادی با اختالف چشمگیری بر اساس ندشو یممشاهده  3

 کامالًحاظ منطقی نیز نهایی اولویت نخست را کسب نمود. این موضوع به ل همچنین در نتیجۀ

ۀ اندیش در عتاًیطب نخست تولیدی، اقتصادی و ... در مرتبۀ یها شرکت زیرا ؛استپذیرش  قابل

و عدم  ها شرکتبه بازارهای جدید توسط  فتناین  دست، 4بر اساس نتایج جدول . اندآوریسود

 نیتر مهماز مالی حمایت  و مشتریان فعلی با استفاده از ها شرکتاستحکام بیشتر ارتباط بین 

حمایت مالی از  عمالً ها شرکتمدیران که موانع اقتصادی معرفی شدند. این یافته بدان معناست 

ستحکام روابط با مشتریان فعلی و در جذب مشتریان جدید و حتی ا دانند ینمورزش را سودآور 

 (11( )9386) جماعت و (10( )9119پلند )ک (،59( )1001) 9ندارند. راینزنگرش مثبتی به آن 

خصوصی از ورزش را منافع تجاری و اقتصادی بیان  یها شرکتاهداف حمایت مالی  نیتر مهماز 

خصوصی  یها شرکت، حال آنکه این موضوع در کشور ما بر اساس دیدگاه مدیران ندکن یم

به  توان یمموانع اقتصادی دیگری نیز در این میان وجود دارند که از آن جمله . ردیپذ ینمتحقق 

گذاری عت ورزش و عدم اطمینان از سرمایهصن ربط یذعدم شفافیت در اطالعات مالی نهادهای 

در پژوهش ( 9388آن در کشور اشاره نمود. الهی و همکاران ) نیافتنتوسعه دلیل در ورزش به

ن با جهانداشتن تعامل  گرایی وروندند که اقتصاد ایران از ساختار انحصاری بازار، دخود بیان کر

گرایی و افزایش سهم جذب آزادسازی بازار، برون ها آنخارج، متحمل لطمات فراوانی شده است. 

(، حال 33گذاران خارجی دانستند )هایی برای جذب سرمایهمحرک گذاری خارجی راسرمایه

. داخلی نقش چندانی نداردجذب حامیان مالی  فوق بر اساس نتایج این پژوهش درآنکه عوامل 

انع اقتصادی، موانع مربوط به مسائل فرهنگی و اجتماعی در باالترین جایگاه قرار پس از مو

حامی و  یها شرکتگرفتند. در این میان عدم ایجاد تصویر مثبت ذهنی در مردم نسبت به 

                                                                                                                   
1. Rines. S 
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اخالقی دلیل بروز رفتارهای ضدمی نسبت به حامیان مالی بهایجاد نگرش منفی در اذهان عمو

(، 6( )1009ماکی و اسجوستراند )دند. معرفی شموانع  ین دسته ازا نیتر مهماز در ورزش 

-از اساسییکی ( 19( )9383( و ایزدی )10( )9119پلند )(، ک94( )1000) 9ریچارد و تامسون

و  دانند یماز شرکت خود در میان مشتریان  ایجاد تصویر مثبت مالی را ترین اهداف حامیان

د که نگرایش دار ایورزشی یها رشتهحامی به  یها شرکتکه  کند یم( بیان 9118) 1ویلسن

بروز ممتد برخی مسائل ضد اخالقی در سطوح (. 51ارائه دهد ) ها آنتصویر مثبتی از شرکت 

 غالباًچه دینی و فرهنگی ماست، اگر یها ارزشمختلف ورزش قهرمانی کشور که به شدت مغایر 

زیادی نگرش مردم  میزانبه  رسد یمظر به ن ،دکننیمپوشی چشمها به سادگی از آنن مسئوال

 یها ورزشدر بیشتر ویژه آنکه این اتفاقات ، بهاند دادهورزش قهرمانی تغییر  را در خصوصکشور 

. این دهند یمرخ  شود یمپرطرفداری مانند فوتبال یا کشتی که نماد ورزش کشور ما محسوب 

دود زیادی کاسته شود، مردم ورزشی تا ح یها میتموضوع موجب شده است که از هواداران 

، حامیان نیز تمایل خود در نتیجهپیگیری رویدادهای ورزشی از دست دهند و به خود را  ۀعالق

بروز مسائل  مسلماً در سطوح قهرمانی کاهش دهند. ها میت و ها باشگاهرا برای حمایت مالی از 

-می ورزش قهرمانی ایجاد نگرش منفی نسبت بهو اجتماعی ضداخالقی موجب تزلزل جایگاه 

 ۀانگیز ، ازنهایتدر و منجر  نسبت به حامیان مالیاذهان نگرش منفی  بهو این موضوع  شود

ویلسن و  .خواهد شدکاسته به شدت قهرمانی برای حمایت مالی از ورزش خصوصی  یها شرکت

ب بازیکنان موج یها یاخالقدند که بدکراشاره  گونه نیابه این موضوع ( 1008) 3همکارانش

پس از موانع فرهنگی و اجتماعی، موانع دولتی  (.53) دشو یمنگرش منفی حامیان مالی ورزشی 

قانون حقوق  ۀوجود مشکالت عمده در زمین ها آن نیتر مهمدر جایگاه بعدی قرار گرفتند که 

از  ،کندیمل به نظر دو جانبه جلوه . بروز این مشکبود در کشور حق مؤلفمالکیت معنوی و 

جانبه و همهریزی با برنامه توان یمکه  اشاره داردفرهنگ جامعه و مردم ما به  یک طرف

 خصوصنبود قوانین صریح در این دیگر  طرفآن را بر طرف نمود. از بلندمدت تا حدود زیادی 

مزایای  ارائه نشدنو همچنین عدم نظارت بر قوانین کنونی نیز مزید بر علت شده است. 

دولتی از دیدگاه مدیران موانع  نیتر مهمنیز از  حامیان مالی اقتصادی توسط دولت برای

که  کند یمیید أ( نیز این مطلب را ت19( )9383خصوصی است. تحقیق ایزدی ) یها شرکت

-به اندازهاین موضوع  .دهد ینمرار در اختیار حامیان ق یا مالحظهدولت تسهیالت خاص و قابل 

                                                                                                                   
1. Richard. S& Thompson. P 
2. Wilson. G 
3. Wilson. B; Stavros. C& Westberg. K 
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که  کند یمنیز در نتایج پژوهش خود بیان  (11( )9386است که جماعت ) تأملقابل  ای

( 9388رجبی ) .برند ینملتی بهره ودتسهیالت و گونه معافیت مالیاتی حامیان ورزشی از هیچ

 ۀنامنییآدر مورد قانون صرف مالیات در ورزش )رسانی ناقص رسانی یا اطالعاطالع نبود( 34)

چهارم توسعه( را از  ۀبرنامقانون  998 ۀادسوم توسعه، م ۀقانون برنام یذیتنف 961ماده  ییاجرا

که در جدول  طور همانموانع موجود معرفی نمود، حال آنکه در نتایج پژوهش حاضر ) نیتر مهم

؛ ترین رتبه قرار گرفته است( مانع مذکور در میان موانع دولتی در پایینشود یممشاهده  6

در  توان یموجود این قانون را  با به حمایت مالی از ورزش حتی ها شرکت میلیبی بنابراین

 ،در جایگاه بعد یت آن جستجو نمود.نان به قانون مذکور یا عدم شفافمسائلی همچون عدم اطمی

مطلوب و در عین  یا رسانهپوشش موانع موجود دانست.  نیتر مهماز  توان یمرا  یا رسانهموانع 

و شناخت بسیار وسیع ورزشی در سطح قهرمانی موجب آگاهی  یها رقابت ۀحال گسترد

 ها شرکتحامی خواهد شد و این موضوع مدیران  یها شرکتمشتریان از محصوالت و خدمات 

( نیز این موضوع را 54( )9389پژوهش احسانی و همکاران ) ۀ. نتیجندک یمرا بیشتر ترغیب 

 دننکر دالیل حمایت نیتر مهم ناچیز را یکی از یا رسانهپوشش  ها آن کند؛ زیرامییید أت

 یا رسانهپس از موانع  ،موانع مدیریتی و سازمانیکردند.  ناز ورزش قهرمانی زنان بیا ها شرکت

به صرف وقت  ها شرکتشخصی مدیران  عالقگیبی ها آنگرفتند و از میان  قراردر جایگاه بعدی 

تجاری و درآمدزایی در ورزش  یها تخصصاز مدیران با تفکرات و  بهره نگرفتندر ورزش و 

 یها سازماناز مدیران متخصص در  نکردن استفاده متأسفانهدند. شموانع معرفی  نیتر مهم

مهلک و  یها ضربه مواقععادی تبدیل شده که در بسیاری از  کامالً یورزشی مختلف به موضوع

تجاری  یها تخصص. وجود تفکرات اقتصادی و زده استکشور ورزش  ۀپیکر رناپذیری بجبران

بازاریابی کارشناسان و همچنین استفاده از ورزشی  یها باشگاهو  ها ونیسفدراورزشی در میان 

 شکالتمجذب حامیان مالی باشد.  مسیرگامی بلند در  تواند یم دانشگاهیمتخصص و ورزشی 

جذب حامیان مالی در  همربوط به تماشاگران و اماکن ورزشی نیز از موانع موجود در مسیر توسع

د تماشاگران و هواداران در کشور ما به مصرف کاال و خدمات عدم تعه. استورزش قهرمانی 

 یها شرکتبه محصوالت و خدمات . وفاداری هواداران استاین موانع  نیتر مهمحامیان مالی از 

در کشور ما  ولییافته امری نمایان و قابل توجه است، ورزشی در کشورهای توسعهحامی 

برگزاری مسابقات برای تحقق اهداف  یها محلنامناسب  وضعیت. رسد ینمبه نظر  گونه نیا

( در نتایج پژوهش خود 1009) 9منصورپورنیز از دیگر موانع موجود است.  ها شرکتتبلیغاتی 

 یا رسانهموجب افزایش پوشش  ها ورزشگاهکه جایگاه مناسب عالئم تبلیغاتی در  کند یمبیان 

                                                                                                                   
1. Mansourpour. S 
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عدم استقبال قابل  ،پس از موانع فوق (.55) دشو یمنهایت جذب بیشتر حامیان مالی در و  ها آن

تماشاگران از مسابقات ورزشی در سطوح قهرمانی نیز موضوعی قابل توجه است. در  ۀمالحظ

پر طرفداری مانند  ۀورزشی حتی در رشت یها رقابتکشور ما استقبال چشمگیر تماشاگران از 

خصوصی  یها رکتش گیانگیزبیکه این موضوع موجب  محدود استبه وقایعی خاص فوتبال 

( 9389که نتایج تحقیق احسانی و همکاران ) شود یمت مالی از ورزش قهرمانی حمایرای ب

 ( نیز مؤید این موضوع است.54)

 کشور ورزشی ، مسئوالن و مدیرانجذب حامیان مالی به ورزش قهرمانی برای رسد یمبه نظر 

. اگرچه رفع کنندتالش  ها آن موانع موجود داشته باشند و برای رفعبه  یا ژهیوتوجه  دبای

د، دارنیاز دقیق و همه جانبه  یفرآیند و به استبسیاری از موانع مشمول هزینه و زمان زیادی 

توجهی به آن عواقب بسیار سنگین یناپذیر است و بریزی در این حیطه ضروری و اجتناببرنامه

 دنبال خواهد داشت.به  ناپذیریو جبران
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