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Abstract  
This study aimed to explore corporate social responsibility goals based on the portfolio of 

sports sponsors, which was done by using qualitative method and systematic review with 

grounded theory. In the 62 identified documents, 356 open codes, 59 concepts, and 11 

categories were provided. The results showed that to achieve the desired results based on 

the sponsor portfolio, including "achieving communication" and "transfer of different and 

required features", it is necessary to select criteria including "fit", "sponsors personality", 

"management", and "sponsor portfolio size".  In addition, sponsors need to set goals in the 

selection process and select according to the relevant criteria. The promotion of social 

responsibility in sponsorship programs takes place in three stages: "planning", 

"implementation and development", and "evaluation". The results of social responsibility 

activities include "impact on the organization", "impact on the sponsors image", and 

"effects on consumer behavior and attitudes". The right sponsor selection, the features of 

the sponsorship portfolio consideration, and the design and implementation of social 

responsibility programs are the factors that facilitate the effectiveness and achievement of 

sponsorship goals. Providing and strengthening a positive image of the sponsor to the 

consumer and increase the commercial value of the sponsor and sponsored company. 
 

Keywords: Sponsor's Image, Customer Behavior, Sponsor’s Portfolio, Systematic 

Review. 
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Extended Abstract 

Background and Purpose  
Traditionally, the main link between business and sport has been sponsorship. 

. Multinational companies operating outside the sports sector have recognized 

the value of employing corporate social responsibility (CSR) through sport in 

order to achieve commercial and societal goals, while legitimizing themselves 

and creating shared value with stakeholders. CSR, when linked to the 

sponsorship of mega sporting events, can be used to signal good corporate 

citizenship directed to the recipients of sponsorship and hence can increase 

the impact of the sponsorship on important brand outcome variables such as 

attitude toward the sponsor 3. In particular, organizations that sponsor sport 

entities (e.g. sport organizations or sporting events) focusing on social 

initiatives anticipate that their sponsorships will generate positive 

consequences that include improving the corporation’s socially responsible 

image, fostering favorable attitudes toward the sponsor and stimulating 

consumer interest. Because CSR-linked sponsorships are perceived to be 

conducive to building goodwill, researchers claim that such activities 

generate more positive outcomes including consumer attitude, retention, 

purchase intentions and CSR association, than non-CSR sport sponsorship 2. 

This study investigates the selection of sports sponsors according to the existing 

sponsorship portfolio, examines the advancement of social responsibilities during 

the sponsorship processes, and presents the results regarding social responsibility. 

Therefore, the purpose of this study is to identify the characteristics of the sponsor 

portfolio, the steps of selecting sports parties based on the sponsor portfolio, the 

steps to promote the social responsibility of sponsoring companies, and   the 

results of promoting social responsibility of sponsoring companies. 

 

Materials and Methods  
To achieve these goals, the qualitative research method, systematic review, and 

data foundation approach were used. A systematic review is a literature review 

that is designed to locate, appraise and synthesize the best available evidence 

relating to a specific research question in order to provide informative and 

evidence-based answers 1. The systematic review steps are shown in Figure 1. The 

first step in conducting a systematic review is to plan for review. Systematic 

reviews follow well-defined and transparent steps below: definition of the 

question or problem, identification and critical appraisal of the available evidence, 

synthesis of the findings and the drawing of relevant conclusions 1. The second 

step in writing a review protocol includes the background literature, research 

questions, tools, and deadline for conducting a systematic review. Step 3 consists 
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of using keywords identified from research objectives and research literature such 

as sports sponsorship, social responsibility in sport, and sponsorship portfolio to 

receive related and identified documents.  In the next step, using the Prisma flow 

chart, the researcher screened the documents and finally 62 documents were 

approved for coding. The evaluation of the quality of previous studies was done 

in two stages: The CASP tool was first utilized to assess the coding process. It 

involved the use of the kappa index (0.688) by two browsers. Based on the 

grounded theory, and using MAXQDA  software, 356 open codes, 59 concepts, 

and 11 categories were identified from the 62 documents selected for this study. 
 

Finding  
For the first purpose, that is,  "identifying the characteristics of the sponsor 

portfolio", researcher found 33 open codes, 6 concepts and 2 categories. The 

"criteria for selecting a suitable sponsor portfolio" were identified: "portfolio 

size", "sponsor's personality", "fit", "management", "achieving communication", 

and "transfer of various characteristics". The results indicated a good sponsorship 

portfolio.   

For the second purpose of the study, three main categories were identified. 

"Achieving media coverage and sponsor's representation", "Financial and 

commercial factors", "Increasing and improving sponsor's awareness", 

"Improving and developing internal and external relations", "Sponsor’s image", 

"Hospitality", "Stakeholders and shareholders" "Setting the goals" were the 

concepts identified for the first category of "major and main goals of sponsors for 

sponsorship". The concepts identified for the second category of "selection criteria 

for sports sponsors" were: "Flexibility", "Number and monopoly of sponsors", 

"Time period and duration of sponsorship", "Target market characteristics and 

fans", "Success and performance", "Multifaceted fit ", "Popularity", "Specific 

Factors" and "Choice". Moreover, the concepts of "First stage of selection", 

"Second stage of selection", "Third stage of selection", "Time period", and " 

Extension" were identified for the third category of "stages and process of 

selection of sponsors". 

For the third purpose of the study "identifying the steps to promoting the social 

responsibility of sponsoring companies", 93 open codes were extracted. "The first 

stage: Planning" included the concepts of "strategy design and development", 

"motivations and goals", "linking to the main goals", "alignment with values", 

"budget and costs", "organization management". "The second stage: 

Implementation and development" also consisted of the concepts of "contexts", 

"different levels of social responsibility", "cultural and social differences", "fans", 

"characteristics of social responsibility of assets", "use of sports assets", "fit", 
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"awareness and information" and "The third stage: Evaluation" included the 

concept of "types of evaluation". 

73 open source, 4 concepts of "image transfer", "sponsor's  image enhancement", 

"positive image presentation", and "image creation" for the category "affecting 

various aspects of the Sponsor's image", 5 concepts of "impact on consumer 

attitudes towards the sponsor" "increasing the intention to buy", "impact on 

consumer perception", "increasing awareness and loyalty", and " education" for 

the category of "influencing consumer behavior and attitude" and 7 concepts of 

"credibility", "improving internal relations", "increasing financial income", 

"impact on financial support", "competitive advantage", "achieving social and 

economic goals", and "performance appraisal" for the category of "influencing the 

organization" have been identified for the third purpose of the research. 
 

Conclusion  
Finally, the obtained codes, concepts and categories were presented in the form of 

conceptual model of selecting sports parties based on the sponsor portfolio to 

promote social responsibility.  

According to this model, sponsors make their sponsorships choices according to 

the selection criteria for a suitable and balanced sponsor portfolio and for the 

achievement of appropriate results in the sponsor portfolio. The process and steps 

of selecting sponsor were as follow: The first step in choosing sponsorship was to 

determine and set the goals of sponsorship. In the second stage, the sponsors 

choose and this selection was done based on the criteria set by the sponsors. The 

third step was the process of selecting negotiations and signing a sponsorship 

agreement. Once selected, sponsors would plan social responsibility programs 

based on the characteristics of the sponsorship program. Social responsibility 

programs were carried out in three stages: planning, implementation and 

development, and evaluation. In the last step, the results obtained from social 

responsibility programs were reviewed and evaluated.  In addition, the results of 

social responsibility activities identified by the researcher were classified into 

three categories. Social responsibility activities affect the three parts of the 

organization, consumers and sponsor's image. Since it is complementary to any 

program and activity to evaluate and provide feedback to it, it is expected that 

after completing the selection process and the social responsibility program and 

reviewing the results, the financial support and social responsibility program will 

be evaluated and the necessary feedback to improve and promote such activities 

will be provided. 
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Figure 1- Conceptual model of selecting sports parties based on the sponsor 

portfolio in to promote social responsibility 
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 مقالة پژوهشی

  یمال  انیحام  یپرتفو بر مبتنی یشرکت ی اجتماع تی اهداف مسئول شبرد یپ ۀمطالع

  1ی ورزش 
 

 3ی پندر یرضائ عباس ،2یمعمار ژاله  ،1یریوز فاطمه

 

 دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران   گروه مدیریت ورزشی،  ارشد مدیریت ورزشی،کارشناسی.  1

ۀ  دانشیار مدیریت ورزشی، گروه مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران )نویسند.  2

 مسئول( 

 دکتری مدیریت، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران .  3
 

 06/1400/ 07تاریخ پذیرش:                         1399/ 10/12تاریخ دریافت:  
 

 چکیده 

و   مهم  بخش  دو  اجتماعی  مسئولیت  و  مالی  بحمایت  استتأثیرگذار  ورزش  دنیای  انجام  طوری به  ؛ر  که 

اجتماعی  فعالیت  مسئولیت  اهمیت  نشانهای  و دهنده  حامیان  برای  آن  رخدادهای  و  جامعه 

پرتفوی    برمبتنیی  شرکت   یاجتماع  ت یاهداف مسئول  شبردیپمطالعة    پژوهش با هدف  اینست.  هاشوندهحمایت

بنیاد رویکرد داده  بامند  از روش کیفی و نوع مرور نظام  انجام آنبرای    که  صورت گرفتحامیان مالی ورزشی  

، نتایج نشان دادمقوله شناسایی شدند.   11مفهوم و    59باز،    کد  356  ، شدهسند شناسایی   62  استفاده شد. از 

های »دستیابی به ارتباطات« و »انتقال ویژگی  شامل  پرتفوی حامی  برمبتنینتایج مطلوب    برای دستیابی به

معیارهای  مختلف« است  »شخصیت  ،  انتخاب  الزم  حامی« حامی»تناسب«،  پرتفوی  »اندازه  »مدیریت«،   ،»  

سپس انتخاب را    وبپردازند    تعیین اهدافابتدا به  یند انتخاب  افر  الزم است حامیان مالی در  عالوه، بهد.  نباش

های حمایت مالی طی پیشبرد مسئولیت اجتماعی در برنامه  براین، عالوه  انجام دهند.ربوط  براساس معیارهای م

های مسئولیت اجتماعی گیرد. نتایج فعالیت ریزی«، »اجرا و توسعه« و »ارزیابی« صورت میسه مرحله »برنامه 

»تأثیرگذار»  شامل سازمان«،  بر  آن  تصویر  ثیرگذارتأی  بر  »حامیی  و  نگرش  تأثیرگذاری  «  و  رفتار  بر 

اصول  .  است  کننده«مصرف ویژگیانتخاب حمایت رعایت  قراردادن  مدنظر  و  پرتفوی شونده  و مشخصات  ها 

و بگیرد  صورت  آمیزی  موفقیت  با  هاآن  یهای مسئولیت اجتماعی و اجراطراحی برنامه   کند تاکمک می  حامی
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سهولت در دستیابی به اهداف حمایت مالی، ارائه و تقویت تصویر مثبت از حامی به افزایش اثربخشی و  به  

  .منجر شودشونده کننده و افزایش ارزش تجاری شرکت حامی و حمایتمصرف
 

 .مندمرور نظامکننده، رفتار مصرف ، حامیپرتفوی حامی، تصویر واژگان کلیدی:

 

 مقدمه 
ها حمایت مالی را ابزاری کارآمد در زمینه افزایش آگاهی از نام تجاری و خدمات شرکت  شرکت امروزه  

ارائه کمک مالی یا غیرمالی توسط »  فعالیتی در جهترا    آن  ( 9،  1983)  1میناگان  کهطوری به  ؛ دانندمی

به اهداف تجارییک سازمان  به    ، حمایت مالی،  از سوی دیگرتعریف کرده است.    «منظور دستیابی 

از یک رویداد، فعالیت یا سازمان با ت است که برای   هتعریف شد  مین پول یا منابع دیگریأ حمایت 

عنوان در ازای فضای تبلیغاتی در این رویداد یا به  معموالًامر  ئل هستند. این  شده ارزش قارویداد حمایت

شود: حمایت از های بسیاری انجام میحمایت مالی در بخش.  بخشی از تبلیغات برای این رویداد است

زیونی و رادیویی، حمایت مالی ورزشی، حمایت مالی هنری و حمایت مالی آموزشی یهای تلوبرنامه

  . (65، 2012 ،2کواسی دارتی باح، رابرت کی دزوگبنوکو و ساموئل کویسی جونیور ، آمواکوجورج کی )

می  ( 2،  0062)  3فائد  م  آمیخته ،  کندبیان  چهار  از  و  ۀلفؤبازاریابی  ترویج  و  مکان، محصول    قیمت، 

ابزاری شناخته می شود که بازاریابان برای  تبلیغات تشکیل شده است. در این میان، تبلیغات اغلب 

حمایت    ، با افزایش اهمیت  بنابراینکنند؛  برقراری ارتباط با بازارهای هدف خاص خود از آن استفاده می

 ت.  عنوان یکی از اجزای تبلیغات در آمیخته بازاریابی مطرح شده اسمالی اکنون به

ثر برای ؤترین پیوند بین تجارت و ورزش حمایت مالی بوده است که روشی مشکل سنتی، اصلیبه

موازات اجرا و از زمان انقالب صنعتی، حمایت مالی مدرن بههای ورزشی به یک برند است  ارزش   انتقال

است داشته  تبلیغات رشد چشمگیری  توسعه  نوزدهم  تاجایی  ؛و  قرن  اواخر  از  بازیکه  های  میالدی 

المپیک، مسابقات قایق با  مدرن  هایی در  تجاری مرتبط فعالیت  حامیانرانی و مسابقات فرمول یک 

از مفهوم زمینه حمایت مالی داشته از یک قرن، حمایت مالی ورزشی  اند. درحقیقت، در طی بیش 

مخاطبان مختلف تحول   و روابط عاطفی با ارتقای وجهه حامیان    های پیشرفتهاساسی خود با استراتژی 
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است کرده  موتپریسگیرمو  )   پیدا  ماگدالنا  کامپوس-،  کارلوس  و  فرانچ  ایوا    .( 2،  2019  ،1کاماچو، 

های گذاریمالی است و سهم بسیار زیادی در سرمایه  ترین بخش حمایتحمایت مالی ورزشی بزرگ

های مختلف ورزشی با تعداد  تواند بین بخشها دارد. در ورزش یک حامی مالی میها و سازمانشرکت

در یک بخش ورزشی   ،براینعالوه  . ها و درجات مختلفی از خطر درگیر باشدهوادارن متفاوت، فرصت

می  ،خاص مالی  تیمحامی  از  به حمایت  باشگاهتواند  یا  منچستر ها  فوتبال  تیم  )مانند  ورزشی  های 

(،  4اروپا ها )مانند لیگ قهرمانان (، لیگ3فدرر انفرادی )مانند بازیکن تنیس راجر(، ورزشکاران 2یونایتد 

( 6ادها )مانند المپیکمسابقات و روید  و   در آلمان(  5های ورزشی )مانند استادیوم آلیانتس آرنا مکان

بلکه از طریق    ، تنها از طریق رویدادهاهمچنین جذب عموم مردم نه.  (01،  2013  ،7)والوراون بپردازد  

شدن برای  های دیدهبندی و افزایش فرصتتقسیم  ،براینعالوه  ست.ها های مرتبط با این فعالیترسانه

هایی است که باعث توجه ویژه به حمایت مالی ورزشی حامی مالی با توجه به زمان هر رویداد از ویژگی

و، جورج بوگدان بورسیا، دراگوش لورنتیو دیاکونسکو، ماریوس باربمیهای کنستانتین رضوان )د شومی

 (.124، 2021 ،8آپستو پائولو وسیتلین پوپسکو، لئوناردو دانیل یسرین 

با توجه به افزایش ارزش حمایت مالی در ورزش، گسترش وسیع بازار این فعالیت بازاریابی در بین  

انتخاب  تیم  اد زیتمایل بسیار    و   های مختلفها و سازمانشرکت این    ،حامی مالی های ورزشی برای 

، کتی بابیاک و کوسنسلورا  ) روزترین مسائل در دنیای ورزشی تبدیل شده استحیطه به یکی از به

برادیش ال  کرده  .(6،  2006،  9چری  درک  مدرن  مالی  و  حامیان  مهم  نقش  مالی  حمایت  که  اند 

 سسات و نهادهای صنعتی و تجاری از ورزش ؤکه حمایت مالی متاجایی  ؛ها دارداستراتژیک برای شرکت 

شود. بدیهی  طور روزافزون به اهمیت آن افزوده میقرار گرفته است و به  مدنظربحثی است که همواره  

  ، در تعامل مثبت و اصولی در کنار هم قرار گیرندسرمایه، حامیان و ورزش  چرخه  که  درصورتی  ،است

های مختلف جامعه و از  شوند و تبعات آن موجب درگیرشدن بخشباعث رشد و گسترش یکدیگر می

تولید میهمه مهم باعث رشد ورزش کشور و عوامل  اشتغالتر  به  درنهایت    انجامد زایی میشود که 
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با توجه به افزایش ارزش حمایت مالی از ورزش،   .(2  ، 2017  ،، خبیری، گودرزی و جلیلی)رشیدلمیر

شرکا حمایتی    یانتخاب  قراردادهای  توسعه  و  مالی  کسب  ایمسئلهحمایت  برای  وکارهای  حیاتی 

. برای  (31  ،2015،  1ادیس و اورانیا ورروندو ، النا سارلی، اتاناسیوس کریمدوویسجان  )  ورزشی است

ورزشی   نهاد  دار  منظور بهانتخاب یک  وجود  فراوانی  معیارهای  مالی  باید  نحمایت  قرار   مدنظرد که 

یک شرکت میبا داشتن سیاست    .(11،  2003  ،2)والیزر گیرند   مالی،  را حمایت  انتخاب  روند  تواند 

  اند،نشان داده هاپژوهششود. منجر تواند به حمایت مالی موثرتری برای شرکت زیرا می ؛تسهیل کند

شود؛ بنابراین  حیاتی دیده می  یعنوان معیارشده قبلی بهتوانایی حمایت مالی در تحقق اهداف اعالم

در جایی که پوشش  .  شده قبلی شرکت مرتبط استطور خاص با اهداف اعالمگاهی به  یند انتخابافر

یند انتخاب با دقت  اای بالقوه نیز باید در فرپوشش رسانه  ،شودعنوان هدف مهم بیان میای به رسانه

هنگام انتخاب حمایت مالی باید این نکته را   (. 40،  2004،  3سون )ایوارسون و جان قرار گیرد  مدنظر

ای از حامیان مالی تجاری و غیرتجاری و شرکت است که  حامی مجموعه  4پرتفویمدنظر قرار داد که  

در ورزش، هنر و امور خیریه   و افراد )معموالً  هازمان با رویدادها، فعالیت، همهای متوالیشامل مشارکت

نیز بیان    (51،  2008)  5کارنول.  شود است( که برای برقراری ارتباط با مخاطبان مختلف استفاده می

می  مایت مالی، باید پرتفوی حاح  کردنگیری مورد نیاز برای فعالبر مدیریت و اندازهعالوه  ،کند می

های  یکی دیگر از چالش  توانرا میشرکت نیز درنظر گرفته شود. مدیریت یک پرتفوی حامی بزرگ  

اضافه تئوری مهم است که بدانیم چگونه  از لحاظ  بازاریابی در نظر گرفت.  ارتباطات  شدن  یکپارچه 

 . دهد کنندگان را تغییر میحمایت مالی جدید به پرتفوی حامی موجود، شبکه دانش مصرف

به    که عموماً   بررسی شده است6«هامسئولیت اجتماعی شرکت»اصطالح  با  بطه بین تجارت و جامعه  را

منفی آن  مان اثر  زثیر بلندمدت آن بر جامعه اشاره دارد و همأ تیشترکردن  وظیفه یک سازمان برای ب

  نیچند  رنده یدربرگ  یاجتماع   تیمسئول  مفهوم  . (2012،10،  7)اگینوس و گالوس  کاهش دهد را نیز  

و    یمسائل اقتصاد  فراتر از  یمسائل  بهو    است  خود  جامعه  طیمح  در  هاشرکت   رفتار  با  مرتبط  موضوع

  (. 14،  2014،  ، درزیان عزیزی و قاسمی)موجودی پردازدیها م شرکت  ان یسود و ز  ی هاصورت حساب 
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بین یک شرکت و جامعه وجود   «یک قرارداد اجتماعی »عنوان عضوی از جامعه  فرض بر این است که به

به رفتاری  با  شرکت  یک  گروه ایگونه دارد.  انتظارات  میکه  برآورده  را  مختلف  بههای  دنبال  کند، 

فوکندریکآلیس  )  مشروعیت و مجوز فعالیت در جامعه است   ،1لرتون و کیم یو جونگ، جامی ای 

اما بعد   ،کیلومتری است 42دویدن مسیر  2فعالیت اصلی ماراتن بوستون  ،مثالعنوان به (؛143، 2013

برای تحقیق و درمان بیماری سرطان    3آوری پول برای صندوق جیمی مسئولیت اجتماعی آن جمع

پذیری اجتماعی  مسئولیت  (.139،  2019  ،4رایت درام، راسل لیسی و مینت  شینباومآنجلین کلوز  ) است

 ،که اهمیت رعایت آنطوری به ؛ها شناخته شده استترین عناصر فلسفی وجودی سازمانازجمله مهم

های  پژوهشدر  کند.  نفعان خارج سازمان را برای مشروعیت بخشیدن به سازمان تقویت میرضایت ذی

  تواند ها میرعایت مسئولیت اجتماعی شرکتی از سوی سازمانکه    شده استبازاریابی عنوان    حوزۀ

سساتی که مفهوم مسئولیت اجتماعی را بپذیرند و آن را ؤمزیت رقابتی برای سازمان به حساب آید. م

ببرند کار  به    ، به  مثبت  نگرش  مشتریان،  وفاداری  ازجمله  بسیاری  و  شرکتفواید  مشتری  اعتماد   ،

ها از  دوران طالیی رشد شرکت .  (8،  2015  )شریفیان و خلیلی،  ورندآعملکرد بهتر مالی به دست می

های ناشی از دوقطبی اقتصادی و نابرابری  ها در حال پایان است و درگیریسازی و کاهش هزینهجهانی

مسئولیت اجتماعی کید کرد که  أ بیل گیتس ت   درآمد به مشکالت جدی اجتماعی تبدیل شده است.

های ها باید در جریان این تغییرات قرار بگیرند و شیوههاست. شرکتشرکت راهی برای رفع این نابرابری

ها برای دستیابی  سرعت در حال تغییر است، نوآوری شرکتجدیدی را اعمال کنند. در محیطی که به

در  .  (117،  2021  ،5جی یونگ کو، هیونمی جانگ و سانگ یول کیمبه مدیریت پایدار ضروری است ) 

ورزشیزمینه  باشگاه  ،های  دهه  ازآنجاکه  اواخر  از  ورزشی  امور   1990های  در  شرکت  به  شروع 

شده  کید  أازپیش تاهمیت مسئولیت اجتماعی بیش  بر  بشردوستانه و خدمات داوطلبانه محلی کردند،

  ؛ یابدسرعت گسترش میهای، مسئولیت اجتماعی بهای ورزشی حرفهاست. با هماهنگی مدیریت باشگاه

عنوان یک استراتژی مهم برای ایجاد رابطه همکاری دوستانه متقابل با هواداران و جامعه محلی زیرا به 

های مسئولیت اجتماعی در ورزش، انواع فعالیت  ربارۀشده دشود. با توجه به مطالعات انجامشناخته می

های آموزشی جوانان، خدمات  های خدماتی برای جامعه محلی، فعالیتهای بشردوستانه، فعالیتفعالیت
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،  1، سوزان کیم، یونگ کوک لی، جو یونگ کیم کیم ایل گوانگ  )سالمتی جوانان پیشنهاد شده است  

2016 ،2   .) 

با  در سال است.  تبدیل شده  بازاریابی  آمیختۀ  عنصری حیاتی در  به  اجتماعی  اخیر مسئولیت  های 

ای مالی  هها دامنه مسئولیت اجتماعی را فراتر از کمک ها به انجام آن، شرکتافزایش عالقه شرکت

انواع مختلف همکاری را توسعه دادهگسترش داده انواع بیاند و  از فعالیتاند. در میان  های  شماری 

کنند،  مسئولیت اجتماعی، حمایت مالی از رویدادهای ورزشی که اهداف بشردوستانه را حمایت می

دهد تا طیف وسیعی  میها امکان  های رایج است. مشارکت با رویدادهای ورزشی به سازمانیکی از روش

،  2)سونگ و لی   دست یابند  و مؤثر  و به نتایج مطلوبباشند  کنندگان را در اختیار داشته  از مصرف

ای در استراتژی  طور فزاینده. مانند حمایت مالی از رویدادها، مسئولیت اجتماعی نیز به (56،  2016

ضرورتکسب اکنون  و  دارد  مهم  نقش  مهمدر کسب  یوکار  استراتژی  و  و  )شینباوم  است    یوکارها 

بیان    (1،  2018)  3، بنجامین فایستر و جورچ کونیگ استوفر کولچیکیوویچک    (139،  2019  ،همکاران

کنند، ارزش مشارکت مسئولیت های چندملیتی که خارج از بخش ورزشی فعالیت میشرکت  ، کنندمی

  .اند برای دستیابی به اهداف تجاری و اجتماعی تشخیص داده  ها را از طریق ورزشاجتماعی شرکت

فعالیتاین میگونه  مشروعیت  سازمان  به  ذها  با  مشترکی  ارزش  و  مینیبخشد  ایجاد    کند.فعان 

به حمایت مالی از رویدادهای بزرگ ورزشی مرتبط باشد، مسئولیت اجتماعی  زمانی که    ، براینعالوه

ثیر حمایت مالی را أ تواند ترو میازاین؛  شهروند خوب بودن شرکت کمک کنددادن  تواند به نشانمی

تنها برای  بر متغیرهای مهمی مانند نگرش نسبت به حامی مالی افزایش دهد. امروزه حمایت مالی نه

، بلکه برای برآوردن انتظارات مربوط به مسئولیت اجتماعی  شودمیدستیابی به اهداف بازاریابی استفاده  

دس نیز  و  آن  با  مرتبط  اهداف  به  میتیابی  کار  بخشی  رودبه  اجتماعی  مسئولیت  کلی  سطح  در   .

که کیفیت درحالی  ؛ناپذیر از مأموریت سازمان برای رفتار اخالقی و کمک به توسعه اقتصاد استجدایی

،  یبخشد. از طریق مسئولیت اجتماع طورکلی بهبود میزندگی نیروی کار، جامعه محلی و جامعه را به

نفعان خود به موضوعات مرتبط مین منافع پایدار برای ذیأ پذیری خود و تسازمان ضمن تقویت رقابت

 نفعان با مسئولیت اجتماعی زیاد باشد، حامیان مالی احتماالً پردازد. اگر میزان تماس ذیمعه میبا جا

 شوند. مند میاز حمایت مالی مرتبط با مسئولیت اجتماعی بهره
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از    اجتماعی  استفاده  برنامهمسئولیت  ارتقادر  و  نتایج  بهبود  باعث  مالی  های  برنامه  ی های حمایت 

از نکات مهم و    یکی  پرتفوی حامی.  مدنظر قرار نگرفته استاما نکاتی در این بین    ،حمایت مالی شود

ی جدید و انتخاب  شدن حامیان مال اضافه ناهمگن که ایبر فرایند حمایت مالی است؛ پدیدهتأثیرگذار 

  ؛خواهد بودتأثیرگذار های حامیان کنندگان و سایر برنامهاثرگذاری آن بر مصرفهای جدید بر فعالیت

قرار گیرد.    مدنظرشونده با توجه به پرتفوی حامی موجود همواره باید  چگونگی انتخاب حمایتبنابراین  

 های اخیر عی در جوامع مختلف در دهههای مسئولیت اجتمافعالیتداشتن  همچنین با توجه به اهمیت

های  ها، انجام فعالیتهای غیرقانونی و غیراخالقی در بسیاری از شرکت شدن فعالیتمایانهمچنین نو  

ها  بسیاری از شرکت   مدنظرکنندگان  نظور بهبود تصویر شرکت در ذهن مصرف ممسئولیت اجتماعی به

  آیا؟  کردجا و در یک پروژه حمایت مالی دنبال  ا یکاهداف ر  اینتوان  چطور می قرار گرفته است، اما  

پیشنهاد داد؟  برای  را  مراحلی  توانمی اهداف حامیان  به  اساس  نیل  پژوهش  فاهدا  ،بر همین    این 

های ورزشی  شناسایی مراحل انتخاب طرف   -2  ؛های پرتفوی حامیشناسایی ویژگی  -1  از :  اندعبارت

حامی بر  مبتنی شرکت  -3؛  پرتفوی  اجتماعی  مسئولیت  پیشبرد  مراحل  حامیشناسایی    - 4  ؛ های 

   .های حامی مسئولیت اجتماعی شرکت یشناسایی نتایج ارتقا

 

 پژوهشروش 
شود. مرور  مند تلقی میاز نوع کیفی توصیفی است و با توجه به روش مطالعه مرور نظام  حاضر  پژوهش 

 ؤال پژوهش یک سبارۀ  است که برای یافتن، ارزیابی و ترکیب شواهد موجود در  اتبررسی ادبی،  مندنظام

، ام جما چری بالند آنجال  )  شواهد طراحی شده است  بر  مبتنیهای آموزنده و  منظور ارائه پاسخخاص به

مند کیفی  مرحله مرور نظام   10برای انجام این پژوهش از    (. پژوهشگر32،  2017  ،1و رومونا دیکسون

مراحل شود.  ها توضیح داده میکه در ادامه دربارۀ آن  استفاده کرده است  (2017)  همکاران  بالند و

 . ارائه شده است شمارۀ یکدر جدول   دوم و اول

مند است. بازه  موفقیت مرور نظامدهی از عوامل اصلی  ریزی و سازمانبرنامهریزی بررسی:  برنامه - 1

  پژوهشگرها و مراحلی که  ای از روشهمچنین تهیه پروتکل بررسی اولیه )خالصهزمانی انجام پژوهش و  

برای شناخت   پژوهشگر در این مرحله کمک شایانی به    ، یند بررسی دنبال کند(اقصد دارد در طی فر

 . (62، 2017 ،و همکاران بالند) پژوهش خود خواهد کرد
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:  گیرده اصلی همواره مدنظر قرار میلفؤدو م  ،مندبرای شروع مرور نظامنوشتن پروتکل بررسی:    - 2

 ل و پروتکل بررسی ؤا. برای طراحی س (84،  2017  ،رانو همکابالند  ال بررسی و پروتکل بررسی )ؤس

مشخص  این الف(  است:  شده  انجام  زیر  مراحل  انجام    کردنپژوهش  ب(  عالقه،  مورد  منطقه 

ال و اهداف  ؤیید نهایی سأ دامنه بررسی، د( ت  کردنمشخصها، ج(  جوهای اولیه در این حیطه وجست 

نوشتن پروتکل    ( ی  ربط و ذیتماس با اساتید    کردن معیارهای ورود و خروج، ه( پژوهش و مشخص

 .رسمی بررسی
 پژوهش  یپروتکل بررس -1جدول 

Table 1- Research Review Protocol 

 عنوان 

 (Title) 
 توضیحات 

(Description ) 

  ،زمینه موضوع

ای از  مرور خالصه

 ادبیات موجود 
(Background 

the Review Is 

a Summary of 

Existing 

Literature) 

عنوان  پرتفوی حامی و مسئولیت اجتماعی دو محور اصلی پژوهش است. حمایت مالی از دیرباز به

بازاریابی در صنایع مختلف استفاده   های مهم آن  است و یکی از زمینه  شدهیکی از ابزارهای 

حمایت مالی ورزشی است و مجموعه حامیان موجود در یک پرتفوی نقش مهمی در دستیابی  

ازجمله    ؛های بسیاری صورت گرفته استبه اهداف خواهد داشت. در حیطه حمایت مالی پژوهش

حمایت مالی ورزشی، معیارهای انتخاب حامی مالی و    ویژه بهنواع حمایت مالی و  بندی اطبقه

انتخاب، اهداف حمایت مالی، ارزیابی حمایت مالی. همچنین مفهوم  حمایت شونده، چگونگی 

ها شده است و بسیاری  ها و سازمانهای بازاریابی شرکتتازگی وارد برنامهمسئولیت اجتماعی به

  های این زمینه عمدتاً . پژوهشکنندتالش میبرای انجام این مسئولیت مهم  از نهادهای ورزشی  

ها و محورهای اصلی مسئولیت اجتماعی، مسئولیت اجتماعی در ورزش  به بررسی تعاریف، مدل

های بازاریابی است  ر برنامهب  تأثیرگذار اصلی و    فاکتورهای اند. دو زمینه این پژوهش از  پرداخته

 ی دوچندان داشته باشد. تأثیرگذارتواند زمان این دو میو بررسی و انجام هم

 پژوهش  هایالؤس

(Research 

Questions) 

 دارد؟  یی هایژگیپرتفوی حامی چه و

 براساس پرتفوی حامی چگونه انجام خواهد گرفت؟   یورزش یهاانتخاب طرف

 ست؟ یچ یحام یهاشرکت یاجتماع  تیمسئول ی هاتیمراحل انجام فعال

 به همراه دارد؟   انی حام ی را برا یج ی چه نتا یاجتماع تی مسئول یهاتیفعال

 ها روش

(Methods ) 

پژوهش:   پایان  همۀ جامعه  مقاالت،  گزارشکتب،  و  در  نامه  منتشرشده  معتبر  و  علمی  های 

 های الکترونیکی در دسترس است. پایگاه

پرتفوی حامی که پس از بررسی    و  جو: حمایت مالی، مسئولیت اجتماعی وهای جستکلیدواژه

 کامل ادبیات پژوهش تعمیم داده شده است.   

پژوهش عطف  نقطه  پژوهش:  جامعه  زمانی  نظری  محدوده  اشباع  و  اجتماعی  مسئولیت  های 

محدوده زمانی این پژوهش بازه زمانی    بنابراین   ؛ به بعد بوده است  2000حمایت مالی از سال  

 در نظر گرفته شده است. 2000-2020
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 پژوهش یپروتکل بررس -2جدول ادامة 
Table 1- Research Review Protocol 

 عنوان 

(Title) 

 توضیحات 
(Description ) 

 ها روش

(Methods ) 

وجو در  های جست، وجود کلیدواژه2020-2000معیار ورود اسناد: انتشار اسناد در بازه زمانی  

و چکیده   ارائهعنوان  اسناد:  انگلیسی. معیار خروج  زبان  به  اسناد  ارائه  نشدن اطالعات  اسناد، 

 نشدن تحلیل نهایی واضح و مناسب.های پژوهش، ارائهمرتبط با سؤال

نشدن تحلیل نهایی  های پژوهش، ارائهنشدن اطالعات مرتبط با سؤالمعیار خروج اسناد: ارائه

 واضح و مناسب.

داده تحلیل  و  پریسما   ها: تجزیه  غربالگری  نمودار  با  اسناد  انتخاب  و  غربالگری  انجام    1فرایند 

افزار  ها با استفاده از نرمشود؛ همچنین فرایند انتخاب و استخراج کدهای باز، مفاهیم و مقولهمی

 شود.  بنیاد انجام میو براساس روش نظریه داده 2020نسخه  2مکس کیو.دی.ای. 

و   ابزار معتبر کیفی  با  انتخابی  اسناد  ارزیابی کیفیت  پژوهش: در دو مرحله،  ارزیابی کیفیت 

 . شودارزیابی فرایند کدگذاری با ابزارهای کمّی انجام می

 بازه زمانی 

(Deadlines) 

در نظر گرفته  1399تا  1398شده برای انجام این پژوهش یک سال، بینیبازه زمانی پیش

 شده است. 

 

پایگاه  ادبیات در دو مرحلهی  جووجستجوی ادبیات:  وجست  - 3 در  الکترونیکی معتبر و و  های 

  و   انجام شد  7کتابخانه آنالین وایلی  و  6، الزویر5، آکادمیا 4، تیلور و فرانسیس 3ریسرچ گیت   دردسترس

مالی و مسئولیت های معتبر منتشرشده در زمینه حمایت  گزارش و    ها نامهه کتب، مقاالت، پایانهم

ورزش در  ورودی،  اجتماعی  معیارهای  با  شد.  مطابق  دستی بهپژوهشگر  همچنین    بررسی  صورت 

جمع مقاالت  منابع  کرفهرست  بررسی  را  شده  پژوهش    .دآوری  اهداف  به  توجه  انتخاب  بر  ینمببا 

مالک  های ورزشی( که از سوی حامیان صورت گرفت و پرتفوی حامیان را  شوندگان )طرفحمایت

بهانتخاب خود قرار می استفاده شد که  اسنادی  از  بودنددهند،  را مالک قرار داده  این عامل    .نوعی 

در   از فهرست بررسی خارج شد.  ، با این مالک سازگار نبودند  طور خودکار اسناد فارسی که عمدتاًبه

 
1. PRISMA Flow Diagram 

2. MAXQDA 2020 

3. Researchgate.net 

4. Tandfonline.com 

5. Academia.edu 

6. Elsevier.com 

7. Onlinelibrary.wiley.com 
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استراتژی های کیفی مرور نظامپژوهش از  استفاده  به  نیازی  پیچیده  پ   یهای جستجومند  یشرفته و 

از کلیدواژه  پژوهشگرنیست و   استفاده  ها، اصطالحات شاخص کلیدی و عناوین موضوعی مرتبط  با 

به   و شواهد کرد جمعاقدام  عبارتکلیدواژه  .آوری مدارک  پژوهش  این  در  استفاده شده  ازاهای    :ند 

انتخاب حامیان م الی ورزشی، مراحل حمایت مالی ورزشی، اهداف حامیان مالی ورزشی، معیارهای 

 غیره.  ی مالی و  لیت اجتماعی در ورزش، پرتفوی حاممسئولیت اجتماعی در ورزشی، نتایج مسئو

 انتخاب تمام متن مقاله   -6و   دریافت مقاله  -5  ، هاغربالگری عناوین و چکیده - 4

نمودار غربالگری پریسما    استفاده از  آمده با دستچهارم، پنجم و ششم غربالگری مدارک به  هایگام

مرحله  ،طورکلیبه  .شدانجام   دو  شد   535  ،جووست ج  در  شناسایی  به  55که    سند  لیل  دسند 

از مجموع  تکراری  سند در مرحله غربالگری عنوان و    241مانده،  سند باقی  480بودن حذف شدند. 

رای کدگذاری نهایی سند ب  62  ،سند در مرحله ارزیابی متن کامل حذف شد و درنهایت  177چکیده و  

 . ارائه شده است( شمارۀ یک)الگوی پریسما در شکل  انتخاب شد
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 سما یپر ینمودار غربالگر -1شکل 

Figure 1- Prisma Flow Diagram 

 

  ؛ شد  ارائهبنیاد  براساس روش نظریه دادههای پژوهش  ها و یافتهدادهها:  تعیین نوع سنتز داده  - 7

بندی بر همین اساس به هریک از اسناد یک شناسه تعلق گرفت و در سه مرحله کدگذاری باز، دسته

 .های مورد نیاز استخراج شدداده ،ها مفاهیم و مقوله

ها مشخصات هرکدام از اسناد  هبرای سهولت استخراج دادها و ارزیابی کیفیت:  تخراج دادهاس  - 8

  ، در مرحله دوم  و شد  شده نیز در جداول کدگذاری ثبت  استخراج های  کدها، مفاهیم و مقوله  .شد  ثبت

توسط دو مرورگر انجام شد. ارزیابی کیفیت اسناد با استفاده از  بخش  ارزیابی کیفیت پژوهش در دو  
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این پرسشنامه شامل    (.شمارۀ دو)جدول    انجام شد  1  (کسپ)  های ارزیابی انتقادیمهارت  پرسشنامه

دو    کند. را مشخص میپژوهش    قاالت مورد استفاده در ایناعتبار و اهمیت م  ،دقت  است که  الؤس  10

سند به مرورگر سوم    ها، و در صورت مغایربودن نظرند  پرسش پاسخ داد  10مرورگر برای هر سند به  

 .  شد تعیین تکلیف شد و ارجاع 
 

 اسناد با پرسشنامه تیفیک  یابیارز -3جدول 
Table 2- Evaluate the Quality of Documents with a Questionnaire 

ف 
دی

ر
 

(
R

o
w )

 

معیار 
(Criterion)  

C1 C2 C25 C33 C48 

1 

هدف روشن و  

 مشخص
(A Clear 

Goal) 

+ + + + + 

2 

روش منطقی  و  

 مناسب 

(Rational 

and 

Appropriate 

Method) 

+ + + + + 

3 

طرح تحقیق  

 مناسب 
(Appropriat

e Research 

Plan) 

+ + + + + 

4 

  نمونهانتخاب  

 مناسب 
(Proper 

Sampling ) 

- - + + + 

5 

 ها آوری دادهجمع

(Collecting 

Data) 

+ + + + + 

       

       

 
1. Critical Appraisal Skills Programme (CASP) 
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 اسناد با پرسشنامه  تیفیک   یابیارز -4جدول ادامة 
Table 2- Evaluate the Quality of Documents with a Questionnaire 

ف 
دی

ر
 

(
R

o
w

)
 

معیار 
(Criterion)  

C1 C2 C25 C33 C48 

6 
 پذیری انعکاس

(Reflexivit) 
+ + + + + 

7 

مالحظات  

 اخالقی 

(Ethical 

Consideratio

ns) 

+ + + + + 

8 

دقت در تجزیه و  

 ها دادهتحلیل 
(Accuracy 

in Data 

Analysis) 

+ + + + + 

9 

بیان واضح  

 ها یافته

(Clear 

Expression 

of Findings ) 

+ + + + + 

10 

 ارزش تحقیق 

(The Value 

of Research ) 

+ + + + + 

 
 وضعیت سند 

(Document 

Status ) 

ارجاع به  

مرورگر  

 سوم 

(Refer 

to the 

Third 

Brows

er) 

ارجاع به  

مرورگر  

 سوم 

(Refer 

to the 

Third 

Brows

er) 

 ییدأت
(Confirmati

on ) 

 تأیید
(Confirmati

on ) 

 تأیید
(Confirmati

on ) 
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کاپا   ،دوم بخش  در   از شاخص  استفاده  با  از  شدارزیابی    1فرایند کدگذاری  استفاده  با  این شاخص   .

  688/0  با   انطباق کدگذاری برابر  ومیزان شباهت    شد ومحاسبه    20  نسخۀ  2اس.پی.اس.اس  افزار  نرم

تعیین معتبری    مقداراین مقدار،    ،(2015)  و همکاران عربپژوهش  های  راساس یافته. ببه دست آمد

 ه است.  شد

مکس   افزارهای پژوهش با استفاده از نرمتجزیه و ترکیب یافته  ها:تجزیه، تحلیل و ترکیب داده  - 9

 . دانجام ش  2020 نسخۀ کیو.دی.ای

 . استانجام پژوهش  فرایندثبت و ارائه  ،آخرین گام: نوشتن، ویرایش و انتشار  - 10

 نتایج 
مقوله با استفاده    11مفهوم و    59کد باز،   356  طورکلیبه ،این پژوهش شده برای  سند شناسایی  62از  

 .استخراج شد .مکس کیو.دی.ای افزار از نرم

  33شده برای هدف اول  سند شناسایی  شش  از  های پرتفوی حامی«:»شناسایی ویژگی  ، هدف اول 

»اندازه  ند از:  اارتشده عب»معیارهای انتخاب یک پرتفوی حامی مناسب« شناساییکد باز به دست آمد.  

»ویژگی شخصیت  پرتفوی حامی««، »حامی  یپرتفوی حامی«،  همچنین  و    تناسب«، »مدیریت یک 

 . «های مختلف« از »نتایج یک پرتفوی حامی مناسب»ایجاد و شناسایی ارتباطات«، »انتقال ویژگی
 

 پژوهش  شده برای هدف اولهای شناساییمفاهیم و مقوله -3جدول 
Table 3- Findings of the First Research Question 

 نویسنده )سال( 
(Authors (Date)) 

 مفهوم 
(Concepts) 

 مقوله 
(Category) 

Ziakas et al. (2020), Grohs (2015), 

Groza et al. (2012) 
 اندازه پرتفوی حامی 

معیارهای انتخاب  

 حامی 

Chien (2011)   شرکت حامی ویژگی  

Bibby (2011), Scheinbaum et al. 

(2019), Chien (2011) 
 تناسب 

Ziakas et al. (2020), Bibby (2011)   حامی شرکت  مدیریت  
Groza et al. (2012), Ziakas et al. 

(2020) 
انتخاب نتایج   ایجاد و شناسایی ارتباطات   

 Groza et al. (2012), Scheinbaum et al. 

(2019), Chien (2011) 
 های مختلف انتقال ویژگی 

 
1. Kappa 

2. SPSS 
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 پژوهشگر  :«پرتفوی حامی بر  مبتنیهای ورزشی شناسایی مراحل انتخاب طرف» ،هدف دوم

«،  شرکتای و نمایش »دستیابی به پوشش رسانه . دست آمد را شدهسند شناسایی 30 کد باز از  157

«، »بهبود و توسعه و شناخت از شرکت حامی»فاکتورهای مالی و تجاری«، »افزایش و بهبود آگاهی  

داران«، »تنظیم نفعان و سهامنوازی«، »ذی«، »مهمانشرکت حامیروابط داخلی و خارجی«، »تصویر  

ی برای انجام شده برای مقوله اول »اهداف عمده و اصلی حامیان مال و تعیین اهداف«، مفاهیم شناسایی

 عبارت  معیارهای انتخاب حامیان مالی«شده برای مقوله دوم »مفاهیم شناسایی  ند.بودحمایت مالی« 

»انعطافبود از:  حمایت  ند  مدت  و  زمانی  »بازه  مالی«،  حامیان  انحصار  و  »تعداد  پذیری«، 

»محبوبیت«،   چندوجهی«، های بازار هدف و طرفداران«، »موفقیت و عملکرد«، »تناسب  مالی«،»ویژگی

»مرحله اول انتخاب«، »مرحله دوم انتخاب«، »مرحله سوم   و مفاهیم»انتخاب«  و    »فاکتورهای خاص«

یند انتخاب حامیان  ابرای مقوله سوم »مراحل و فر»تمدید«  و    «یند انتخابافر  انتخاب«، »بازه زمانی

 . ند شناسایی شدمالی« 
 

 پژوهش ده برای هدف دومشهای شناساییمفاهیم و مقوله -4جدول 
Table 4- Findings of the Second Research Question 

 نویسنده )سال( 
Authors (Date)) ) 

 مفهوم 
Concepts) ) 

 مقوله 
(Category) 

Dumitru & Nichifor(2014), Berrett & Slack(2001), 

Heerden & Plessis(2003),  Salo(2011), 

Buhler(2006), Lamont & Dowell(2007), 

Karg(2007),Matlala(2011),Lee & Ross(2012), 

Abrahamsson et al(2003), Ivarsson & 

Johansson(2004), 

دستیابی به پوشش  

شرکت   نمایش  و ایرسانه

 حامی 

عمده و    اهداف 

 حامیان   اصلی 

 مالی 

Dumitru & Nichifor(2014), Buhler(2006), 

Greenhalg(2010), Miragaia et al(2017), Heerden & 

Plessis(2003), Schoop(2016), Peris(2019), 

Abrahamsson et al(2003), Douvis (2015),Sung & 

Lee(2016), Karg(2007) 

 فاکتورهای مالی و تجاری 

Salo(2011), Buhler (2006), Greenhalgh(2010), 

Dumitru & Nichifor(2014), Peris(2019), 

Schoop(2016),Matlala(2011), Ivarsson & 

Johansson(2004), Mäki & Sjöstrand(2007) 

از  افزایش و بهبود آگاهی  

 شرکت حامی 

Buhler(2006), Djaballah et al(2016), 

Matlala(2011), Chadwick & Thwaites(2005),Yong 

et al(2008), Ivarsson & Johansson(2004), Mäki & 

Sjöstrand(2007) 

بهبود و توسعه روابط  

 داخلی و خارجی 

Salo (2011), Buhler (2006), Dumitru & Nichifor 

(2014), Djaballah et al. (2016), Greenhalg (2010), 

Matlala (2011), Peris (2019), Ivarsson & 

 شرکت حامی تصویر 
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Johansson (2004), Mäki & Sjöstrand (2007), 

Douvis (2015), Karg (2007) 

Heerden & Plessis (2003), Ivarsson & Johansson 

(2004), Mäki & Sjöstrand (2007) 
 نوازی مهمان

Salo (2011), Greenhalg (2010), Matlala (2011), 

Lamont & Dowell (2007) 
 داران سهامنفعان و  ذی

Heerden & Plessis (2003), Matlala (2011), 

Chadwick & Thwaites (2005), Ivarsson & 

Johansson (2004) 

اهداف و تعیین تنظیم  

Greenhalg (2010), Greenhalgh & Greenwell 

(2013) 
 پذیری انعطاف

معیارهای انتخاب  

 حامیان مالی 
 

Greenhalg (2010), Walraven(2013), Breuer & 

Rumpf (2011), Johnston & Paulsen (2014), 

Greenhalgh & Greenwell (2013) 

حامیان    و انحصار تعداد

 مالی 
Salo (2011), Matlala (2011), Walraven (2013), 

Johnston & Paulsen (2014), Abrahamsson et al. 

(2003), Ivarsson & Johansson (2004) 

بازه زمانی و مدت حمایت  

 مالی 
Demirel & Erdogmus (2014), Greenhalg 

(2010), Schoop (2016), Greenhalgh & 

Greenwell (2013), Douvis (2015) 

های بازار هدف و  ویژگی

 طرفداران 

Salo (2011), Chadwick & Thwaites (2005), 

Abrahamsson et al. (2003), Lee & Ross (2012) 
 موفقیت و عملکرد 

Salo (2011), Chien (2011), Tsiotsou et al. 

(2014), Demirel & Erdogmus (2014), 

Greenhalgh (2010), Matlala (2011), Speed 

&Thompson (2000), Johnston & Paulsen 

(2014), Greenhalgh & Greenwell (2013), 

Abrahamsson et al. (2003), Douvis (2015) 

 تناسب چندوجهی 

Abrahamsson et al. (2003), Lee & Ross (2012)  محبوبیت 

Douvis (2015)  فاکتورهای خاص 
Berrett & Slack (2001), Dumitru & Nichifor 

(2014), Söderlind & Nilsson (2014), Peris (2019), 

Schoop (2016), Abrahamsson et al. (2003), 

Ivarsson & Johansson (2004) 

 انتخاب 

Athanasopoulou & Sarli (2015), Douvis (2015)  مرحله اول انتخاب 

مراحل و فرایند  

 انتخاب 

Chadwick & Thwaites (2005), Athanasopoulou & 

Sarli (2015), Johnston & Paulsen (2014), Douvis 

(2015) 

 مرحله دوم انتخاب 

Athanasopoulou & Sarli (2015), Douvis (2015)  مرحله سوم انتخاب 

Athanasopoulou & Sarli (2015), Douvis (2015)  ب بازه زمانی فرایند انتخا 
Athanasopoulou & Sarli (2015), Johnston & 

Paulsen (2014), Douvis (2015) 
 تمدید 
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سند   24  از  :«های حامیشناسایی مراحل پیشبرد مسئولیت اجتماعی شرکت»  ، هدف سوم

»طراحی و تدوین  ریزی« شامل مفاهیم  استخراج شد. »مرحله اول: برنامه  کد باز  93  ،شده شناسایی

ها«،  ها«، »بودجه و هزینهها و اهداف«، »پیوند با اهداف اصلی«، »هماهنگی با ارزشاستراتژی«، »انگیزه 

اجرا و توسعه« شامل مفاهیم  بود  »مدیریت سازمان« ها«، »سطوح »بسترها و زمینه. »مرحله دوم: 

های فرهنگی و اجتماعی«، »طرفداران«، »مشخصات مسئولیت  مختلف مسئولیت اجتماعی«، »تفاوت

»مرحله سوم:   رسانی« و »تناسب«، »آگاهی و اطالع  اجتماعی دارایی«، »استفاده از دارایی ورزشی«،

 .  بود»انواع ارزیابی« م ارزیابی« شامل مفهو

 
 پژوهش شده برای هدف سومهای شناساییمفاهیم و مقوله -5جدول 

Table 5- Findings of the Third Research Question 

 نویسنده )سال( 
Authors (Date)) ) 

 مفهوم 
(Concepts) 

 مقوله 
(Category) 

Breitbarth et al . (2015), Çoknaz et al. (2015), 

Cobourn & Frawley (2017) 
 مدیریت سازمان 

مرحله اول:  

 ریزی برنامه 

Hovemann & Breitbarth (2011), 

Anagnostopoulos & Shilbury (2013),Waltersa & 

Pantona (2014), Çoknaz et al. (2015), Cobourn 

& Frawley (2017) 

 بودجه و هزینه 

Miragaia et al. (2017), Cobourn & Frawley 

(2017) 
ها هماهنگی با ارزش   

Djaballah et al. (2016), Miragaia et al.(2017)  پیوند با اهداف اصلی 
Hovemann & Breitbarth (2011), Waltersa & 

Pantona (2014), Djaballah et al. (2016), 

Dowling et al. (2013), Miragaia et al. (2017), 

Çoknaz et al. (2015), Sung & Lee (2016) 

ها و اهداف انگیزه   

Waltersa & Pantona (2014), Dowling et al. 

(2013), Uhrich et al. (2013), Floter et al. (2015), 

Sung & Lee (2016), Cobourn & Frawley (2017), 

Hakala (2015) 

 طراحی و تدوین استراتژی 

Walker et al. (2013), Habitzreuter & 

Koenigstorfer (2018), Çoknaz et al. (2015), 

Scheinbaum et al. (2019), Floter et al. 

(2015),Mamo et al. (2019), Sung & Lee(2016) 

رسانی آگاهی و اطالع  مرحله دوم: اجرا و   

 توسعه 
Uhrich et al. (2013), Scheinbaum et al. (2019), 

Sung & Lee (2016), Demirel (2019) 
 تناسب 
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 شده برای هدف سوم پژوهشهای شناسایی مفاهیم و مقوله -5جدول دامۀ ا

Table 5- Findings of the Third Research Question 

 نویسنده )سال( 

Authors (Date) ) 

 مفهوم 

(Concepts) 

 مقوله 

(Category) 
Filo (2007), Djaballah et al. (2016), Dowling et 

al. (2013),Walters (2009), Demirel (2019) 
 استفاده از دارایی ورزشی 

مرحله دوم: اجرا و  

 توسعه 

Djaballah et al. (2016), Scheinbaum et al. 

(2019), Plewa et al. (2016) 

مشخصات مسئولیت  

 اجتماعی دارایی ورزشی 
Hovemann & Breitbarth (2011), Filo (2007), 

Walker et al, (2013), Mamo et al. (2019), 

Melovic et al. (2019), Hakala (2015) 

 طرفداران 

Breitbarth et al. (2015), Anagnostopoulos & 

Shilbury (2013), Hakala (2015) 

های فرهنگی و  تفاوت 

 اجتماعی 

Waltersa & Pantona (2014), Djaballah et al. 

(2016), Hakala (2015) 

سطوح مختلف مسئولیت  

 اجتماعی 
Hovemann & Breitbarth (2011), Scheinbaum et 

al. (2019), Robertson et al. (2018), Hakala 

(2015) 

ها بسترها و زمینه   

Çoknaz et al. (2015)  ارزیابی   انواع  
مرحله سوم:  

 ارزیابی 

 

  73  پژوهشگر  :«های حامیمسئولیت اجتماعی شرکت  یشناسایی نتایج ارتقا » ، چهارمهدف 

 «، »ارائه تصویر مثبت شرکت حامی«، »تقویت تصویر  شرکت حامی  »انتقال تصویرمفهوم    چهارکد باز،  

«،  شرکت حامیهای مختلف تصویر  بر جنبه تأثیرگذار  برای مقوله »  »ایجاد تصویر« و    «از شرکت حامی

مصرأ »ت مفهوم    پنج نگرش  بر  »ت  ثیر  قصد خرید«،  »افزایش  به حامی«،  نسبت  بر درک  أ کننده  ثیر 

وفاداری«مصرف و  آگاهی  »افزایش  مقوله»آموزش«،    و  کننده«،  نگرش تأثیرگذار  »  برای  و  رفتار  بر 

ثیر بر حمایت أ خلی«، »افزایش درآمد مالی«، »ت »اعتبار«، »بهبود روابط دامفهوم    هفتکننده« و  مصرف

مقوله   برای»ارزیابی عملکرد«  و    مالی«، »مزیت رقابتی«، »دستیابی به اهداف اجتماعی و اقتصادی«

 د. وربه دست آ  شدهسند شناسایی 21از بر سازمان« تأثیرگذار »
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 پژوهش  شده برای هدف چهارمهای شناساییمفاهیم و مقوله -6جدول 
Table 6- Findings of The Fourth Research Question 

 نویسنده )سال( 

(Authors (Date)) 

 مفهوم 
(Concepts) 

 مقوله 

(Category) 

Scheinbaum et al. (2019), Scheinbauma & 

Lacey (2015), Chien (2011) 
 انتقال تصویر 

بر تصویر    تأثیرگذار 

 شرکت حامی 

Walker et al. (2013), Scheinbauma & Lacey 

(2015), Filo (2007), Mamo et al. (2019) 
شرکت حامی   تقویت تصویر   

Walker et al. l(2013), Mamo et al. (2019), 

Miragaia et al.  (2017), Ibrahim & Almarshed 

(2014), Mamo et al. (2019) 

شرکت حامی   ارائه تصویر   

Çoknaz et al. (2015)  ایجاد تصویر 

Walker et al. (2013), Filo (2007), Mamo et al. 

(2019), Kulczycki et al. (2018), Habitzreuter & 

Koenigstorfer (2018), Mamo et al. (2019), 

Melovic et al. (2019) 

نگرش  ثیر بر  أ ت 

کننده نسبت به  مصرف 

 حامی 
بر رفتار و  تأثیرگذار  

 کننده نگرش مصرف 

Miragaia et al. (2017), Ibrahim & Almarshed 

(2014), Demirel (2019) 
 افزایش قصد خرید 

Mamo et al. (2019), Mamo et al. (2019), 

Ibrahim & Almarshed (2014) 
کننده تاثیر بر درک مصرف   

Çoknaz et al. (2015), Walters (2009)  افزایش اگاهی و وفاداری 

Uhrich et al. (2013), Melovic et al. (2019)  آموزش 
Dowling et al. (2013), Miragaia et al. (2017), 

Kulczycki et al.  (2018), Habitzreuter & 

Koenigstorfer (2018), Hovemann & Breitbarth 

(2011), Uhrich et al. (2013), Ibrahim & 

Almarshed (2014), Melovic et al. (2019) 

 اعتبار 

 بر سازمان تأثیرگذار  

Miragaia et al. (2017), Hovemann & Breitbarth 

(2011), Bason & Anagnostopoulos (2015), 

Walters (2009) 

 بهبود روابط داخلی 

Scheinbauma & Lacey (2015), Scheinbaum et 

al. (2019) 
 ثیر بر حمایت مالی أ ت 

Walker et al. (2013), Filo (2007), Dowling et 

al. (2013), Habitzreuter & Koenigstorfer 

(2018), Hovemann & Breitbarth (2011), 

Walters (2009) 

مالی مد  آ افزایش در   

Ibrahim & Almarshed (2014), Walters (2009)  ایجاد مزیت رقابتی 

Kulczycki et al. (2018), Miragaia et al. (2017) 
  دستیابی به اهداف 

 اجتماعی و اقتصادی 

Breitbarth et al. (2015)  ارزیابی عملکرد 
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اتمام   از  باز،  پس  کدهای  مقولهشناسایی  استخراج  و  پژوهشمفاهیم  اهداف  با  متناسب  تیم    ، های 

جامع  پژوهشی و  نظری  اشباع  به  رسیدن  از  اطمینان  مقوله برای  و  مفاهیم  باز،  کدهای  های  بودن 

نهایی  شده شناسایی به مدل  دادال  ؤسه س  ، برای دستیابی  قرار  این سه سؤال  را مدنظر  بررسی  .  با 

آمده  دستهای بهاهداف و دادهادبیات پژوهش،  رفت و برگشتی بین اعضای تیم پژوهش، چندین باره

 . شده است ذکر ها ال ؤس هفتشماره  در جدول  شد. اییدشده تباع نظری و مدل نهایی ارائهاش
 

  شدهیبررس هایالؤعناصر و س -7جدول 

Table 7- Elements and Questions Reviewed 

 ردیف 

(Row) 

 شدهعنصر بررسی

(Element Checked) 

 سوال 

(Question) 

1 
 بودن اهداف جامع

(Comprehensive Goals ) 

شده پژوهش برای دستیابی به مدل  آیا اهداف چهارگانه تعیین

 نهایی کافی است؟ 
(Are The Four Research Objectives Set 

Sufficient to Achieve the Final Model?) 

2 
 دقت کدگذاری 

(Accuracy of Coding ) 

 ای وجود دارد؟ نشدهآیا مفهوم یا مقوله شناسایی
(Is There an Unidentified Concept or 

Category? ) 

3 

 بررسی ارتباط موارد 
(Check the Relationship 

of Cases) 

 شده وجود دارد؟ آیا ارتباط منطقی بین موارد شناسایی
(Is There a Logical Connection between the 

Identified Items?) 
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در این مدل انتخاب    است.  ارائه شده  شمارۀ دوشکل    ردست آمد که  ه دسپس مدل نهایی پژوهش ب 

از مسئولیت   حامیان براساس پرتفوی حامی در راستای پیشبرد مسئولیت اجتماعی و نتایج حاصل 

 . اجتماعی بیان شده است

 

 

 تیمسئول شبردیپ یدر راستا یحام یبراساس پرتفو یورزش یهاانتخاب طرف  یمدل مفهوم -2شکل 

 ی اجتماع

Figure 2- Conceptual Model of Selecting Sports Parties Based on the Sponsor 

Portfolio in to Promote Social Responsibility 

 

های حمایت مالی خود  حامیان مالی انتخاب  شود،مالحظه میشماره دو    که در شکل  براساس این مدل

را با توجه به معیارهای انتخابی در جهت پرتفوی حامی مناسب و متوازن و در راستای دستیابی به  

انتخاب حامیان مالی و توجه آن به پرتفوی حامی باید    . دهندمیر پرتفوی حامی انجام  نتایج مناسب د

  ، اولین مرحله در انتخاب حمایت مالی  .مالی انجام گیرد  ند و مراحل انتخاب حمایتایارچوب فرهدر چ

استتعیی مالی  اهداف حمایت  تنظیم  و  انتخاب    .ن  حامیان  دوم  مرحله  انتخاب    و   کنند میدر  این 

. مرحله شودمیشده براساس اهداف حمایت مالی توسط حامیان مالی انجام براساس معیارهای تعیین

 قرارداد حمایت مالی است.   ییند انتخاب مذاکرات و امضاافر، سوم

 ارزیابی
Evaluation 

 مرحله سوم
Third 

Stage 

 

 مرحله دوم

Second 

Stage 

 

 مرحله اول
First 

Stage 

 پرتفوی حامی
Sponsor's 

Portfolio 

 انتخاب
Selection 

 

پیشبرد مسئولیت 

 اجتماعی

Promoting SR 

نتایج مسئولیت 

 اجتماعی

SR Results 
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های  ریزی برنامههای برنامه حمایت مالی، حامیان مالی اقدام به برنامهپس از انتخاب با توجه به ویژگی

خواهند   اجتماعی  برنامهکردمسئولیت  برنامه.  مرحله  در سه  اجتماعی  مسئولیت  و های  اجرا  ریزی، 

های مسئولیت اجتماعی بررسی آمده از برنامهدستیج بهنتا  ،. در گام آخرگیردمی توسعه، ارزیابی انجام  

در   پژوهشگر،شده توسط های مسئولیت اجتماعی شناسایی. همچنین نتایج  فعالیتشودمیو ارزیابی 

کنندگان و    های مسئولیت اجتماعی بر سه بخش سازمانی، مصرفبندی شد. فعالیتسه دسته طبقه 

کننده هر برنامه و فعالیت ارزیابی و ارائه بازخورد به آن نجاکه تکمیلآاز  اثرگذار است.  شرکت  تصویر

نتایج آن،  انتظار می  ،است اجتماعی و بررسی  برنامه مسئولیت  انتخاب و  انجام مراحل  رود که پس 

ای مالی و مسئولیت اجتماعی انجام گیرد و بازخوردهای الزم برای بهبود و ارتق ارزیابی برنامه حمایت 

 .شودها ارائه فعالیت گونهینا
 

 گیریبحث و نتیجه 
کند که توجه به پرتفوی حامی در دستیابی به بیان میپژوهشگر  ،2مدل شکل   نتایج حاصل براساس

های پرتفوی حامی یعنی  است. انتخاب حمایت مالی باید با توجه به ویژگی  تأثیرگذار  نتایج عالی بسیار  

آن،   مدیریت  نحوه  حامی،  پرتفوی  با  اندازه  حامیتناسب  نتایج   شخصیت  به  بتوان  تا  گیرد  صورت 

های  پرتفوی حامی مناسب و متوازن یعنی ایجاد ارتباطات جدید برای حامیان و همچنین انتقال ویژگی

( 146،  2011)  1، تی.بنیتا کورنول و راوی پاپوچینپی مونیکا    مختلف در پرتفوی حامی دست یافت.

 یشتر سب در پرتفوی حامی به درک ثبات و شفافیت بکه حمایت مالی مرتبط و منا  ند کنکید میأ ت

، ممکن  دارایی ورزشی در پرتفوی حامی  شده از حامی وخواهد شد. تناسب درکمنجر  حمایت مالی  

تصویر   با  پرتفوی حامی  به  ورود مورد جدید  با  توسط حامیشده  ارائه است  قبل  نباشد.    ،از  سازگار 

  کردند،  بیان    هاآن   .همسوست  (153،  2019ان )و همکار شینباومهای  آمده با پژوهشدستهای بهیافته

از   با سایر حامیان مالی  تناسب  پرتفوی حامی،  انتخاب حمایت    بر  تأثیرگذار  مهم و    تورهایکفادر 

که تعداد و انحصار حمایت مالی یکی از معیارهای حامیان   الزم استذکر این نکته  البته ؛استشونده 

زیرا    ؛کننده مهم بوده استمالی برای انتخاب است. تراکم و تعداد حامیان مالی همواره برای حمایت

با افزایش  ، به عبارت دیگر  ؛یابدبازدهی اهداف حمایت مالی با هر افزایش در تعداد حامیان کاهش می

کند. همچنین تعداد حامیان موجود  کننده کاهش پیدا میها توسط مصرفآن  تعداد حامیان شناسایی

 
1. Chien, Cornowell & Pappu 
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حامیان   داست و در بسیاری از موارد افزایش تعداتأثیرگذار  در پرتفوی حامی بر تصویر حمایت مالی  

   سازگار و متناسب موجب تقویت و بهبود ارزش تجاری خواهد شد.

از شناسایی ویژگی انتخابی خود و با توجه به ان در قالب فرهای پرتفوی حامی، حامیاپس  یندهای 

-می. انتخاب در سه مرحله اصلی انجام  کردهای ورزشی خواهند  پرتفوی خود اقدام به انتخاب طرف

اول  :گیرد اهداف حمایت مالی است  ،مرحله  این مرحله  .تعیین و تنظیم  و    ،در  نتایج  حامیان مالی 

. کنندمیمالی را با توجه به پرتفوی خود مشخص و تنظیم    وردهای نهایی و مدنظر خود از حمایتادست

طور استراتژیک و تاکتیکی استفاده کند و باید اهدافی را  کننده باید از حمایت مالی بهشرکت حمایت

که هم بازاریابی گسترده و    کند باید اهدافی را تنظیم    ؛ همچنینمنطبق با این رویکردها تعیین کند

(  75،  2011)  2متالال   .(2005،330،  1و دیویس   چادویکهم اهداف ارتباطات بازاریابی را منعکس کند )

درنتیجه بهتر است   ؛باشد مرتبط تعیین اهداف باید با شیوه مدیریت و نحوه ارزیابی   هکند ککید میأ ت

اولویت و  سازگار  هماهنگ،  باشداهداف  شناسایی  . دار  پژوهش  اهداف  این  در  یافتهشده    های با 

 همسوست.(  79،  2011)  4سالو  و  (34،  2004)  ایوارسون و جانسون  ،(273،  2006)  3بلر   هایپژوهش

های ورزشی مناسب بررسی  در مرحله دوم با استفاده از معیارهای انتخابی برخاسته از اهداف خود طرف

اقدام  های ورزشی خود  حامیان مالی با توجه به اهداف خود به انتخاب طرفو انتخاب خواهند شد.  

درواقع کرد  راه  ،خواهند  با  متناسب  مالی  معیارهایحامیان  خود  اهداف  به  دستیابی  برای های  را  ی 

. با داشتن سیاست  کنندمیبراساس آن انتخاب    گیرند و در نظر میهای ورزشی مشخص  انتخاب طرف

ی موثرتری تواند حمایت مالزیرا می   ؛ تواند روند انتخاب را تسهیل کندحمایت مالی، یک شرکت می

باشد    ایبر داشته  جانسون،  )شرکت  و  شنا  .(41،  2004ایوارسون  انتخابی  با  ساییمعیارهای  شده 

،  2015)  و همکاران  دیویس   (،4،  2013)  گرینالگ  (،138،  2010)  5گرینالگ های  های پژوهشیافته

الکساندریس و تی. تینا کورنولتسیوتسورودوال. اچ  )،  (9 ،  7لی و راس)  ،(314،  2014  ،6، کوستاس 

برای عقد قرارداد و    دو طرف مرحله سوم شامل مذاکرات و بررسی شرایط    همسوست.    (161،2012

های ورزشی  طرفهای حامی و  شده در شرکتو مشخص   ربطذیای  آن است که توسط واحده  یامضا
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آوری اطالعات، تهیه و ارائه سه مرحله جمع   (556  ،2015)  1آتاناسوپولو و سارلی صورت خواهد گرفت.  

یند اعنوان مراحل و فرآن را به   یپیشنهاد یا دریافت و ارزیابی آن، مذاکرات و توسعه قرارداد و امضا

ها  ها، غربالگری ایدهاولین مرحله از این روند به تولید ایده ،. درواقعاندانتخاب حمایت مالی بیان کرده

. مرحله دوم شامل توسعه مشخصات  شودمنجر می اف مختلف برای یک قرارداد حمایت  و ارزیابی اهد

قرار است ارائه شود(. شود که  میپیشنهاد جدید است )محتوای پیشنهاد حمایت مالی شامل آنچه  

جانسون سرانجام مرحله سوم شامل مذاکرات در حیطه مشخصات پیشنهادشده و امضای قرارداد است.  

ها  د که مدیران در مرحله انتخاب حمایت مالی، مجموعه انتخابنکنبیان می ( 28، 2014و پائولسن )

از میان آن ت را در اخ انتخاب نهایی خود را  ختلف خاص ها با توجه به عوامل میار دارند که مدیران 

ی  تأثیرگذارشرکت مانند بخش صنعت، موقعیت جغرافیایی، اندازه شرکت و قدرت بازار که توانایی  

،  2015)  و همکاران  دیویس دهند.  ارزیابی پیشنهادهای حمایت مالی دارد، انجام میبر  توجهی    درخور

یند قرارداد حمایت مالی بر بازه زمانی  اافراد دخیل در فر  داند که اندازه سازمان و تعدابیان کرده(  30

 . ماه متغیر است پنجهفته تا  سههستند و این بازه زمانی از  تأثیرگذار انجام و انتخاب آن 

فر امتداد  حامیادر  پرتفوی  براساس  انتخاب  فعالیت  ،یند  میادغام  اجتماعی  مسئولیت  تواند های 

های مسئولیت  مراحل پیشبرد برنامه ،  بر همین اساس  ؛اثرگذاری دوچندانی بر حمایت مالی داشته باشد

  ، آمدهدستبه  هایقرار گیرد. براساس یافته  مدنظرتواند  های مالی نیز میاجتماعی در قالب حمایت

های  ریزی برای برنامهمرحله اول برنامه :مسئولیت اجتماعی ورزشی در سه مرحله انجام خواهد گرفت

به   توجه  با  که  است  اجتماعی  تدوین   فاکتورهایمسئولیت  و  طراحی  سازمان،  مدیریتی  نقش 

انگیزهاستراتژی  براساس  ارزش   ، هاها  با  آن  پیوند  و  هماهنگی  و  همچنین اهداف  و  اهداف  و  ها 

مده در  آدستهای بهیافته  .های آن صورت خواهد گرفتها و هزینهرفتن مباحث مالی، بودجهگدرنظر

دیانا  های  های پژوهشریزی با یافتهبرنامه  و  این پژوهش برای مرحله اول پیشبرد مسئولیت اجتماعی

راتنراگایام ونسا  و  فریرا  ژائو  هاکاال (7،  2017)  2،  والزل، بریتبارتتیم  (  36،  2015)  3،  استفان   ،

ایکرن  ون  فرانک  و  آناگنوستوپولوس  کونیگ  ،  (259،  2015)  4کریستوس  جورگ  اوریچ،  سباستین 

، 2013)  6رابینسون و ماروین واشنگتن لی  متیو داولینگ،    و   (5،  2014)  5استوفر و آندریا گروپل کالین 
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عه با توجه به سطوح مختلف مسئولیت اجتماعی، بسترها  مرحله دوم اجرا و توس  همخوانی دارد.  (287

رسانی،  های فرهنگی و اجتماعی، نحوه آگاهی و اطالعهای انجام مسئولیت اجتماعی، تفاوتو زمینه 

کردن های ورزشی و مشخصهای گروه هدف و طرفداران، چگونگی استفاده از بخششناسایی ویژگی

انجام اجتماعی  توسط  مسئولیت  درنظرطرفشده  ورزشی،  و  گرهای  حامی  بین  تناسب  فتن 

جاناتان رابرتسون، راشل ایمی، مطالعات    یهاافتهیموارد با    نیا  .شونده صورت خواهد گرفتحمایت

توماس فلوتر، مارتین بنکنشتاین و سباستین    ،( 68،  2016لی و سونگ )  ،( 9،  2019)  1هانس وستربیک

پنتون  (، 5،  2016)  2اوریچ و  و  833،  2014) 3والترز  واکر(  گیبسون، متیو  کاپالنیدو، هدر  کیکی   ،

کوتزی ویلی  و  گلدنهویس  سو  تاپا،  مرحلههمسوست.    ( 88،  2013)  4بریجس  آخرین  ارزیابی    ،در 

  هاها انجام خواهد گرفت. در ارزیابی قوتهای مسئولیت اجتماعی با توجه به ماهیت این برنامهبرنامه

  و   های هدف شده، اثرگذاری آن بر گروهبرنامه، میزان دستیابی برنامه به اهداف مشخص  های و ضعف

مین اساس بازخوردها و  ارزیابی عوامل اجرایی برنامه مسئولیت اجتماعی مشخص خواهد شد که بر ه

دلشاد چوکناز،  مسئولیت اجتماعی ارائه خواهد شد،  تغییرات الزم در راستای بهبود و تقویت برنامه  

بعد   ، اند کرده ان یب باره  نیدر ا (32، 2016) 5اوغور سونمزوغلو، یشیر اسکیچی اوغلو و منصور پهلیوان

روند    نیا  انیاست و در پا  عانفنیذ  تیرضا  یابینظارت بر اجراکنندگان و ارز  یشامل فاکتورها  یابیارز

 ت یمسئول  ی هابرنامه  ی ابی. با ارزخواهد شددر دو عنوان از منظر شرکت و از نظر گروه هدف بحث قرار  

 استفاده قرار خواهد   یندهآ  یهاو در برنامهشود  می  ییمرتبط شناسا  ی ازهایمناطق مدنظر و ن  ،یاجتماع 

 شد. 

های  ی آن بر ویژگیتأثیرگذارهای حمایت مالی شاهد  های اجتماعی در قالب برنامهبا انجام مسئولیت

درآمد،    شامل  سازمانی  افزایش  داخلی،  روابط  بهبود  رقابتی،  مزیت  ایجاد  سازمان،  اعتبار  افزایش 

یند  امسئولیت اجتماعی بر فرثیر  أ دستیابی به اهداف اجتماعی و اقتصادی، ارزیابی عملکردی سازمان، ت

های مسئولیت اجتماعی  ، بهبود و ارتقا، انتقال تصویر از برنامهحامیی بر تصویر  تأثیرگذار،  حمایت مالی

ی آن بر رفتارها و  تأثیرگذارهمچنین    و  به حمایت مالی و حامی، ایجاد تصویر جدید برای حامیان

مصرفنگرش بودهای  خواهیم  انجاممسئول  ، درواقع  . کنندگان  اجتماعی  نگرش  یت  ایجاد  باعث  شده 

کنندگان، شناسایی مشتریان جدید و افزایش قصد خرید مطلوب و مثبت به حامی از سمت مصرف
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ثیر مثبت  أ حامی و محصوالتش، ت    دربارۀ محصوالت، افزایش اعتماد، تعهد، وفاداری و آگاهی مشتریان  

اانجام مسئولیت   دربارۀکنندگان  بر آموزش مصرف  پژوهش    جتماعی خواهد شد.های    با   حاضرنتایج 

بوبان ملوویچ،  ،  (13،  2019)  1یوسف مامو، جیمز جعفری دی و دیمون پی.اس اندرو  مطالعات  هاییافته

 3باسون، (7، 2019) 2سونجیکا روجیک، جولیا اسمولوویچ، برانیسالو زدنکا و دودیک ومایکل گرگوس

لیسی،  (224،  2015) و  المرشد ،  (3،  2015)  4شینباوم  و  همکاران  واکر،  (10،  2014)  5ابراهیم    و 

 همسوست. (91، 2009) 6رز والتو   (88، 2013)

پایان می بیان کرد که  در  انتخاب توان  برای  به آن  اهمیت حمایت مالی و توجه فراوان  به  توجه  با 

ای منسجم و یکپارچه در راستای دستیابی به اهداف مدنظر و براساس از برنامه،  شوندهحامیان و حمایت

های حمایت مالی  ریزی برنامهتر است هنگام برنامهمعیارهای انتخابی مناسب و کارآمد استفاده شود. به

، اندازه پرتفوی حامی و مدیریت آن  حامیفاکتورهای تناسب با پرتفوی حامی، شخصیت  با  همواره  

های حمایت مالی و  های مسئولیت اجتماعی در قالب برنامهقرار گیرد. همچنین انجام برنامه  دنظرم

هایی  فعالیت  خواهد بود؛ البته انجام چنینتأثیرگذار  د مزیت رقابتی  خارج از آن بر اعتبار سازمانی و ایجا

های  برنامه ،شودمدیران پیشنهاد می .شده انجام گیردهای مشخص و ازقبل تنظیمباید در قالب برنامه

ارزیابی برنامه تنظیم  ، و  ریزی، تعیین نحوه اجرا و توسعهمسئولیت اجتماعی را در سه مرحله برنامه

های حمایت مالی را  ر برنامهبولیت اجتماعی  ئمس هایاثر  شود،پیشنهاد میبه مدیران  همچنین  کنند؛  

بررسی   و  ت کنندردیابی  بررسی  زیرا  نتاأ ؛  و  اجتماعی  مسئولیت  بخشثیرات  بر  آن  مختلف  یج  های 

های مسئولیت اجتماعی، نحوه اجرا تواند بر تنظیم و ارائه مجدد برنامهکنندگان میسازمانی و مصرف

 باشد.  تأثیرگذار و توسعه آن 
 

 تشکر و قدردانی 
 اریم. ز، سپاسگانداز تمام افرادی که در تهیه و تنظیم این پژوهش نویسندگان را یاری نموده
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