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Abstract
The aim of this study was to investigate the
role of media promotion in banks sponsoring
from sport. The research method was
applied and qualitative. Its implementation was
through interview and using thematic analysis.
Sport sponsorship authorities of the national
governmental and private banks that had sport
sponsorship were formed the population of this
research (19 banks). All of the population were
considered that it was possible to provide
to collect data from 18 banks. The results
demonstrated that media promotion is one of
the goals and achievements of banks in sport
sponsoring, which includes informational and
advertisements codes. furthermore, banks also
face media constraints in sport sponsoring,
which are Legal Advertising Limitations and
informational, and the lack of indorsement and
cooperation of officials and athletes. In order
to encourage new sponsors to join the sport
sponsorship and retain existing sponsors in this
field, following points can be taken into account:
considering the media promotion as one of the
goals and achievements of sponsors in sport
sponsoring and strengthen its and try to remove
their constraints which are related to media
promotion.

چکيده
هدف از این تحقیق بررسی نقش ترویج رسانهاي در گرایش بانکهاي کشور به
 روش تحقیق کیفی و مسیر اجراي آن از طریق مصاحبه.حمایت مالی از ورزش بود
 جامعهي این تحقیق را مسئولین حوزه.و با استفاده از روش تحلیل تماتیک بود
حمایت مالی بانکهاي دولتی و خصوصی کشور که داراي حمایت مالی ورزشی
، روابط عمومی، بانک) و در پستهاي مختلف در بخشهاي بازاریابی19( بودهاند
 جامعه بهطور تمام شمار در تحقیق. تشکیل میدادند، شاغل بودند...تبلیغات و
 نتایج. بانک فراهم بود18 موردتوجه قرار گرفت که امکان جمعآوري اطالعات از
نشان داد که ترویج رسانهاي جزي اهداف و دستاوردهاي بانکها در حمایت مالی از
 از طرفی بانکها در مسیر.ورزش است که شامل کدهاي اطالعرسانی و تبلیغ است
حمایت مالی از ورزش نیز با تنگناهاي ترویج رسانهاي مواجهاند که مشمول کدهاي
محدودیت قانونی تبلیغات و اطالعرسانی و عدم صحهگذاري و همکاري مسئولین
 میتوان با در نظر گرفتن ترویج رسانهاي بهعنوان یکی از اهداف.و ورزشکاران است
و دستاوردهاي حامیان در حمایت مالی از ورزش و تالش در جهت تقویت آن و نیز
 رابطهي حمایت مالی را،درصدد رفع تنگناهاي مرتبط با ترویج رسانهاي برآمدن
بیشازپیش تقویت کرد و نیز موجبات ورود دیگر حامیان را به این عرصه فراهم
.آورد
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مقدمه
ورزش به مقدار خیلی زیاد جامعه را تحت تأثیر خود قرار
داده است .افراد بسیاري از دیدن تصاویر ورزشی جذاب لذت
میبرند بهطوريکه این امر موردتوجه بازاریابان قرارگرفته تا از
این طریق بتوانند رابطهي بهتري را با مصرفکننده برقرار کنند.
در رابطه با مصرفکنندگان باید گفت که اکثر مصرفکنندگان به
کیفیت باالي محصول توجه بیشتري دارند بهطوريکه خرید
اول خود را با ریسک انجام میدهند و استمرار خرید آنها
بستگی به تائید آن محصول در میادین مختلف بهخصوص در
میادین ورزشی دارد .همچنین میتوان گفت هماکنون در اکثر
کشورها ،تبلیغات از طریق رشتههاي محبوب و پرطرفدار،
موردتوجه تولیدکنندگان قرارگرفته است و ضمن آنکه باگذشت
زمان ،با رشد رشتههاي ورزشی دیگر و محبوبتر شدن آنها،
میدان مناسبتري براي مدیران بازاریابی براي انجام تبلیغات با
استفاده از آنها مهیا میشود ) .(sajjadi et al; 2008زمانی که
یک سازمان ورزشی یا ورزشکار موجب جلبتوجه زیاد مخاطبین
میگردد ،مبالغ هنگفتی که صرف تبلیغات میگردد ،صرفهجویی
میشود .این امر موجب میشود تا بسیاري از سازمانها به
ورزش مرتبط شوند و همچنین به دلیل ارتباط روشن اسپانسر با
سازمان ورزشی یا ورزشکار ،اسپانسر گرفتن برخالف تبلیغاتی که
طی آن مردم روزانه با هزاران پیام تبلیغاتی بمباران میشوند،
بهدوراز هرجومرج و هیاهو باشد ( Shalbrie et al; 2015:
.)321
تبلیغات از طریق ورزش ،تصویري از محصوالت و خدماتی
را ارائه میکند که از نیازهاي اساسی افراد جامعه است .استفاده
از صحه گذاران ورزشکار در تبلیغات از طریق ورزش و نیز
همهگیر شدن ورزش و طرفداران بیشمار آن در سراسر جهان
باعث شده است محصوالت تبلیغی که از طریق صحهگذاران
ورزشکار ارائه میشوند ،داراي برند متمایزي نسبت به تبلیغات
عمومی شوند (.)Kurdlo et al; 2015
امروزه حمایت مالی 1مسابقات ورزشی ،روش تبلیغاتی
شناختهشدهاي در مسابقات مختلف ورزشی محسوب میشود و
نمانامهاي مطرح و شناختهشدهي دنیا با درک قابلیتهاي
تأثیرگذار حمایت مالی مسابقات ورزشی ،از مزایاي آشکار و
پنهان آن بهرهمند میشوند ( Soleimani Bashli & Talebi,
 .)2011: 210اگرچه حمایت مالی از ورزش به یکی از
روشهاي تبلیغاتی سودمند براي حامیان تبدیلشده است،
بااینحال ورزشکاران و تیمهاي ورزشی نیز جهت تأمین
هزینههاي مالی خود نیازمند حامیان مالی میباشند.
1. Sponsorship

حمایت مالی تهیهي مستقیم منابع ( بهطور مثال :پول،
نیروي انسانی و تجهیزات) از سوي سازمان ( حامی) براي فرد،
مسئول یا هیئت (حمایت شونده) است و حمایت شونده را قادر
به دنبال کردن فعالیتی درازاي منافعی میکند که برحسب
راهبرد تبلیغاتی حامی انتظار میرود و میتواند برحسب اهداف
بازاریابی یا رسانهاي شرکت بیان شود ( Turco, 2011: &Pup
 .)187حمایت مالی یک رابطهي برد – برد است؛ یعنی حمایت
مالی هم براي حامی مالی و هم براي طرف ورزشی منافعی را
دارد ،اما این منفعت میتواند براي دو طرف بهصورت برابر نباشد
و یا حتی گاهی براي حامی مالی خساراتی را هم در پی داشته
باشد .بهعنوانمثال وقتیکه یک حامی مالی از ورزشکاري
حمایت کند و هزینههاي وي را تأمین نماید ،وظیفهي خود را در
قبال حمایت انجام داده است اما امکان دارد این ورزشکار در
مسابقات ضعیف حاضر شود و یا موجب بروز بیاخالقیهایی
جبرانناپذیر شود که در این صورت ،این حمایت نهتنها براي
حامی مالی سودي نداشته بلکه موجب میشود افکاري منفی در
ذهن مخاطبان نسبت به آن حامی مالی نقش بندد .گاهی اوقات
نیز حامی مالی سودي بیشتر ازآنچه هزینه کرده است ،دریافت
میکند بهعنوانمثال زمانی که شرکت یا بانکی با هزینهي کمی
حامی مالی تیمی میشود و این تیم افتخارات زیادي را کسب
میکند ،این موفقیتهاي تیم ورزشی موجب خوشنامی حامی
مالی نیز میشود ،بنابراین حمایت مالی را میتوان یکی از
روشهاي تبلیغاتی شرکتها ،سازمانها ،بانکها و  ...دانست.
با توجه به اهمیت تبلیغات در ارتقاي ارزش نام و نشان
تجاري و همچنین در حفظ و وفادار ساختن مشتریان به برند
بانکها ،پرداختن به امور تبلیغاتی و صرف توجه و هزینه براي
انجام تبلیغات در بانکها یک امر ضروري است .در این میان
نحوهي تبلیغات و میزان توجه و هزینهي بانکها میتواند بهطور
مثبت و منفی در میزان گرایش اولیه و همچنین میزان
رضایتمندي و وفادار ساختن مشتریان بسیار تأثیرگذار باشد
( .)Rahimnia & Zibaei, 2014تبلیغات یکی از مسیرهاي
ارتقاي آگاهی و تداعی برند است ( .)Kafashpour, 2015با
توجه به اینکه روزبهروز رقابت میان شرکتها ،بانکها،
مؤسسات تجاري و  ...در کشورمان افزایشیافته است و آنها
سعی در جلب اعتماد و جذب مشتري دارند ،میتوانند با
بهکارگیري اصولی حمایت مالی ورزشی که زیرمجموعهاي از
بازاریابی ورزشی است ،خود را نسبت به رقبا متمایز سازند.
امروزه ما شاهد آن هستیم که برخی از بانکهاي نوپا در
کشورمان بهخوبی توانستهاند خود را از طریق ورزش به مردم
معرفی کرده و از جایگاه خوبی در بین آنها برخوردار گردند.
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ازآنجاکه ورزش از جایگاه خاصی در بین مردم برخوردار است،
حمایت مالی از ورزش میتواند راهی مؤثر در جهت تبلیغ
شرکتها ،بانکها و  ...باشد.
زمانی که شرکتها و سازمانها سعی در معرفی محصوالت
و خدمات تولیدي خود دارند ،باید به این موضوع نیز توجه نمایند
که اولین مرحله در استفاده از تبلیغات براي معرفی محصوالت و
خدمات تولیدي ،توانایی برقراري ارتباط مثبت ،پایدار و
قابلپذیرش کردن تبلیغات است .این مسئله با توجه کردن
شرکتها ،سازمانها و خدمات به خوشایند و لذتبخش بودن
تبلیغات ،قابل انجام است .براي این منظور ،باید از ویژگیهایی
مانند صحنههاي مهیج ورزشی در تبلیغات استفاده شود تا بتواند
توجه مشتریان را به خود جلب کند ).(Kurdlo et al; 2015
ایروین ،ساتون و مک کارتی ،)2008( 1ابراز داشتهاند که
ارتباطات اجتماعی میتواند منبع منحصربهفردي از تبلیغات
مثبت براي برخی سازمانهاي ورزشی باشد.
واضح است که رسانهها نقش بسیار مهمی در تبلیغات یک
سازمان ،شرکت ،بانک و  ...دارند .رسانه تعریفهاي زیادي در
علوم ارتباطات دارد و در تبلیغات تجاري به هر وسیله یا ابزاري
که پیام و شعار تبلیغاتی یا فروش پیام و بازاریابی را که با
تحقیقات بازاریابی تهیهشده است به مخاطبان هدف انتقال دهد
و آنان را بهعکس العمل وادارد ،رسانه میگویند .متغیرها و
تعاریف رسانه نیز با بررسیهاي بازاري به دست میآید .نکته
قابلتوجه اینکه رسانه در تبلیغات تجاري موضوعی نیست که
در علومی مانند ارتباطات ،ادبیات و زبانشناسی تعریف میشود.
گاهی شکل کاال و محصول میتواند رسانه تبلیغاتی باشد
( .)Keshkar, 2013: 275تبلیغات میتواند اطالعاتی درباره
محصول ،خدمات یا خود سازمان ورزش باشد که از طریق
رسانههاي گروهی بهطور مجانی ارائه میشود .اعتبار این
اطالعات به دلیل اینکه از خروجی رسانههاي گروهی بیرون
آمده نه از سازمان ورزش ،بسیار باالست ( Ries & Ries,
 .)2002رسانه از دیدگاه حامیان کشور ،ابزاري است که میتواند
با جامعه ،رقبا ،مراکز قدرت و دیگر محیطهاي تأثیرگذار ارتباط
برقرار کند و بهتر میتواند فرصتهاي کسب شهرت را فراهم
سازد .به نظر میرسد حامیان عالوه بر اعتقادي که به
قابلیتهاي رسانهاي دارند ،وضعیت رسانهاي کشور را
رضایتبخش نمیدانند .بخشهاي تلویزیونی قابلیت دسترسی به
میلیونها بیننده را که بازي را تماشا میکنند ،دارد و حامیان از
این طریق در تالشاند تا آگاهی مخاطبان را نسبت به حامی

محصوالت و خدمات ،مارک و نشان افزایش دهند و موقعیت و
جایگاه خود را در بین رقباي حضور یافته در عرصههاي حمایتی
و دیگر رقبا ارتقا دهند .مسئوالن ورزشی باید براي افزایش
سطح کیفیت مسابقات و اماکن ورزشی تالش کنند تا سطح
مخاطبان ،تماشاچیان و طرفداران تیمها و حضور رسانه را در
میدانهاي ورزشی افزایش دهند .در ضمن تالش براي احداث
شبکهي تلویزیونی ورزش موجب افزایش حضور حامیان میشود
و توجه به رعایت حق پخش تلویزیونی نیز در تقویت سازمانها،
تیمها و باشگاههاي ورزشی نقش مؤثري خواهد داشت ( Benar,
.)2012
احسانی ،ابودردا و اقبالی ( )1387به این نتیجه دست یافتند
که شرکتها در حمایت از ورزش بانوان به اهداف خود (افزایش
فروش کاال و خدمات ،ایجاد تصویر مناسب از شرکت در اذهان
عمومی ،رقابت با سایر شرکتها و گسترش میزان فروش)
نمیرسند .نتایج تحقیق بنار و همکاران ( )1391نشان داد که
اهداف حمایت ورزشی در چهار عامل ،اهداف ارتباطی– محیطی،
اهداف رسانهاي – تبلیغات ،اهداف بازاریابی و اهداف کلی
شرکت طبقهبندي شدند .سید عامري و همکاران ( )1393بیان
داشتند که موانع حضور سازمانها در حمایت مالی به این دالیل
است :عدم بهرهگیري از مزایاي معافیتهاي مالیاتی ناشی از
تبلیغات ورزشی؛ نبود اماکن و امکانات مناسب تبلیغاتی در محل
رویدادهاي ورزشی؛ عدم وجود استانداردهاي مالی و کاري؛
انتقال ضعیف پیام تجاري شرکت؛ وقتگیر بودن؛ عدم اطمینان
حامیان در سرمایهگذاري در صنعت ورزش به دلیل مشخص
نبودن آینده سرمایهگذاري و عدم بهرهگیري از مدیران
متخصص ورزشی .پیرمحمدي ( )1394به این نتیجه دستیافت
که اهداف بازاریابی ،اهداف کلی ،اهداف رسانهاي -تبلیغاتی و
اهداف ارتباطی -محیطی به ترتیب مهمترین اهداف حامیان
مالی است .میرزایی ،مهدي پور و ازمشا ( )1394به این نتیجه
دست یافتند که عوامل جذب حامیان مالی در ورزش حرفهاي
استان فارس ایران عبارتاند از «اقتصادي -بازاریابی»،
«رسانهاي» و «قانونی و حقوقی» و درنهایت «تیمهاي ورزشی
و ورزشکاران» .آبرات ،کالیتون و پیت )1987( 2بیان داشتند که
مهمترین دالیل حمایت مالی از ورزش شامل پوشش رسانهاي
بالقوه ،ارتقاء تصویر شرکت و پتانسیل تماشاگران بهعنوان
مشتریان است .اسپارکس و وست گیت )2002( 3دریافتند که
حامیان ،از روشهاي بازاریابی مستقیم و ارتباطی استفاده
میکردند که از هدفهاي شرکت در زمینههاي فروش ،تبلیغات،

1. Irwin, Sutton & McCarthy

2. Abratt, Clayton & Pitt
3. Sparks & Westgate
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بهصورت گروههاي اسمی و به شکل نیمه ساختاریافته و با
استفاده از روش تحلیل تماتیک 4بود .جامعه آماري این تحقیق را
مسئولین حوزه حمایت مالی بانکهاي دولتی و خصوصی کشور
تشکیل میدادند که در پستهاي مختلف در بخشهاي
بازاریابی ،روابط عمومی ،تبلیغات و ...شاغل بودند که  19بانک
کشور ،داراي حمایت مالی از ورزش بودند .بانکهاي دولتی
عبارت بودند از :بانک ملی ،بانک کشاورزي ،بانک توسعه تعاون،
بانک سپه ،شرکت دولتی پستبانک و بانکهاي خصوصی
شامل بانک سامان ،بانک پاسارگاد ،بانک سرمایه ،بانک شهر،
بانک دي ،بانک انصار ،بانک تجارت ،بانک رفاه کارگران ،بانک
صادرات ایران ،بانک حکمت ایرانیان ،بانک گردشگري ،بانک
ایرانزمین ،بانک قوامین و بانک اقتصاد نوین بودند .در این
تحقیق از نمونهگیري استفاده نشد و کل جامعه تحقیق بهطور
تمام شمار درروند تحقیق موردتوجه قرار گرفتند .از تعداد 19
بانک 18 ،بانک در تحقیق حضور یافتند و یک بانک خصوصی
حاضر به همکاري نشد .ابزار این تحقیق ،ضبطصوت و قلم و
کاغذ بود .براي جمعآوري دادهها ،محقق بهصورت حضوري به
بانکهایی که حمایت مالی از ورزش داشتند ،مراجعه نمود و با
پرسش سؤاالت از مسئولین ،اطالعات الزم گردآوري گردید.

مشارکت اجتماعی و آگاهی و تصویر برند پشتیبانی کند .ون
هیردن و دو پلسیس )2003( 1به این نتیجه دست یافتند که
حامیان مالی ورزش محلی به شدت روي اهداف پوشش
رسانهاي تمرکز میکنند .کک )2013( 2بیان داشت که در آلبانی،
شرکتها به خاطر نمایش رسانهاي حمایت میکنند و اهداف
آنها از حمایت مالی از ورزش افزایش فروش ،افزایش آگاهی
مردم از برندشان و عادت کردن به آن است .سینگ و بهاتیا3
( )2015بیان داشتند که مهمترین اهداف حمایت مالی که
مشخصشدهاند ،متعلق به سه دسته ،یعنی پوشش رسانهاي،
اهداف مربوط به محصول/خدمات/برند و اهداف کلی شرکت
میباشند.
گاهی اوقات ورزشکاران و تیمهاي ورزشی کشور با کمبود
بودجه مواجه میشوند و نمیتوانند هزینههاي موردنیاز خود را
جهت برگزاري تمرینات و حضور بهتر در مسابقات تأمین نمایند،
لذا با توجه به اینکه اکثر شرکتها و بانکها در پی معرفی و
تبلیغ خود هستند ،به این منظور ما در این تحقیق به بررسی
نقش ترویج رسانهاي در حمایت مالی بانکهاي دولتی و
خصوصی پرداختهایم تا با مدنظر قرار دادن خواستههاي آنها و
تالش در جهت رفع مشکالتشان در این عرصه بتوانیم بستري
مناسب جهت حمایت مالی حامیان و سرمایهگذاري آنها در
محیطهاي ورزشی فراهم نماییم و باعث حفظ و جذب هر چه
بیشتر بانکها بهعنوان حامیان به سمت ورزش شده و گامی در
جهت بهبود وضعیت اقتصادي ورزش کشور برداریم.

یافتههای پژوهش
در این بخش به بیان یافتههاي توصیفی و یافتههاي کیفی
تحقیق پرداختهشده است.
ابتدا به توصیف ویژگیهاي جمعیت شناختی نمونههاي
آماري برحسب سن ،تحصیالت ،سابقه ،جنسیت و در ادامه به
توصیف جامعه تحقیق برحسب نوع بانک پرداختهشده است.
همانطورکه از جدول شماره یک مشهود است ،اکثریت
افراد مصاحبهشونده باالي  40سال سن داشتند.

روششناسی پژوهش
روش این تحقیق ازنظر هدف کاربردي ،ازنظر استراتژي از
نوع تحقیقات کیفی و مسیر اجراي آن از طریق مصاحبه

جدول  -1فراوانی ،درصد فراوانی و درصد فراوانی تجمعی نمونههاي تحقیق برحسب سن
سن

فراوانی

درصد فراوانی

درصد فراوانی تجمعی

سال  35تا 30

4

23/5

23/5

 36تا  40سال

5

29/4

52/9

سال  40باالي

8

47/1

100

کل

17

100

جدول شماره دو نشان میدهد که بیشتر افراد
مصاحبهشونده ،داراي مدرک کارشناسیارشد بودند.
1. Van Heerden & Du Plessis
2. Koc
3. Singh & Bhatia

4. Thematic analysis
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جدول  -2فراوانی ،درصد فراوانی و درصد فراوانی تجمعی نمونههاي تحقیق برحسب میزان تحصیالت
فراوانی

درصد فراوانی

درصد فراوانی تجمعی

ميزان تحصيالت
فوقدیپلم

1

5/9

5/9

کارشناسی

5

29/4

35/3

کارشناسی ارشد

10

58/8

94/1

دکتري

1

5/9

100

کل

17

100

جدول شماره سه نشان میدهد که بیشتر افراد
مصاحبهشونده کمتر از پنج سال سابقه داشتند.
جدول  -3فراوانی ،درصد فراوانی و درصد فراوانی تجمعی نمونههاي تحقیق برحسب سابقه
سابقه
کمتر از  5سال
 5تا  10سال
 11تا  15سال
 16تا  20سال
کل

درصد فراوانی
53/3
33/3
6/7
6/7
100

فراوانی
8
5
1
1
15

درصد فراوانی تجمعی
53/3
86/7
93/3
100

با توجه به جدول شماره چهار مشاهده میشود که بیشتر
افراد مصاحبهشونده مرد بودند.
جدول  -4فراوانی ،درصد فراوانی و درصد فراوانی تجمعی نمونههاي تحقیق برحسب جنسیت
جنسيت
مرد
زن
کل

فراوانی
13
5
18

درصد فراوانی
72/2
27/8
100

توصيف جامعه تحقيق برحسب نوع بانک
ازآنجاکه تعداد بانکهاي دولتی نسبت به بانکهاي
خصوصی کمتر بود ،لذا اکثریت مصاحبهشوندگان متعلق به

درصد فراوانی تجمعی
72/2
100

بانکهاي خصوصی بودهاند .با توجه به جدول شماره پنج،
بانکهاي دولتی  %27/8و بانکهاي خصوصی  %72/2جامعه
تحقیق را تشکیل دادند.

جدول  -5فراوانی ،درصد فراوانی و درصد فراوانی تجمعی نمونههاي تحقیق برحسب نوع بانک
نوع بانک
دولتی
خصوصی
کل

فراوانی
5
13
18

درصد فراوانی
27/8
72/2
100

درصد فراوانی تجمعی
27/8
100
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یا موضوعی از آن صورت گیرد .به عبارتی تمها از داده نشات
میگیرند ( .)Mohammadpour,2013: 66در این تحقیق ،بعد
از جمعآوري اطالعات ،با استفاده از تحلیل تماتیک به کدبندي
دادهها پرداخته و درنهایت تمهایی حاصل شد .یافتههاي تحقیق
در زیر ارائهشده است.
بر اساس جدول شماره شش بانکها از حمایت مالی از
ورزش داراي اهداف ترویج رسانهاي هستند.

یافتههای کيفی تحقيق
براي تحلیل دادهها از تحلیل تماتیک استفادهشده است .تحلیل
موضوعی یا تماتیک ضمن اینکه خود یک روش مستقل
تحلیلی است ،میتواند در روشهاي تحلیلی دیگر نیز به کار رود.
تحلیل تماتیک عبارت است از عمل کدگذاري و تحلیل دادهها.
این نوع تحلیل در وهلهي اول به دنبال الگو یابی در دادهها
است .زمانی که الگویی از دادهها به دست آمد ،باید حمایت تمی

جدول  -6اهداف ترویج رسانهاي بانکها از حمایت مالی ورزشی
کدهای باز
 .1پخش تصاویر ورزشی در مطبوعات
 .2دیده شدن از طریق صداوسیما
 .1تبلیغات
 .2تکمیل کمپین تبلیغاتی

کدهای محوری

کدهای انتخابی

اطالعرسانی
ترویج رسانهاي
تبلیغ

جدول شماره هفت نشان میدهد که بانکها در راستاي
اهدافشان به دستاوردهاي ترویج رسانهاي نیز دستیافتهاند.
جدول  -7دستاوردهاي ترویج رسانهاي بانکها از حمایت مالی ورزشی
کدهای باز
 .1دیده شدن از طریق رسانه
 .2دیده شدن توسط مردم
 .1فراهم شدن زمینه تبلیغات
 .2انجام تبلیغات
 .3تبلیغ از طریق پوشیدن لباس آرم حامی توسط طرفدار ورزشی

کدهای محوری

کدهای انتخابی

اطالعرسانی
ترویج رسانهاي
تبلیغ

جدول شماره هشت نشان میدهد بانکها در عرصه
حمایت مالی از ورزش با تنگناهایی مواجهاند.
جدول  -8تنگناهاي ترویج رسانهاي بانکها از حمایت مالی ورزشی
کدهای باز
 .1قوانین برگزاري برخی از مسابقات
 .2محدودیت در تبلیغ در زمین مسابقه
 .3سانسور آرم بانک از روي لباس بازیکنان
 .4کمتر نشان دادن آرم بانک
 .5محدودیتهاي دولتی جهت راهاندازي جشنها
 1عدم همکاري مسئولین ورزشی در تهیه تبلیغات رسانهاي
 .2عدم همکاري ورزشکاران در تبلیغ بانک

کدهای محوری

کدهای انتخابی

محدودیتهاي قانونی
تبلیغات و اطالعرسانی
ترویج رسانهاي
عدم صحهگذاري و همکاري
مسئولین و ورزشکاران
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شکل  -1اهداف ترویج رسانهاي بانکها از حمایت مالی ورزشی

شکل شماره یک نقشه تماتیک اهداف ترویج رسانهاي
حمایت مالی بانکها از ورزش کشور را نشان میدهد که
مجموعهاي از اهداف اطالعرسانی و تبلیغ را شامل میشود.

شکل  -2دستاوردهاي ترویج رسانه اي بانکها از حمایت مالی ورزشی

شکل شماره دو دستاوردهاي ترویج رسانهاي بانکها در
حمایت مالی از ورزش را در قالب نقشه تماتیک نمایش میدهد
که این دستاوردها شامل دستاوردهاي اطالعرسانی و تبلیغ است.

بانکها علیرغم دستاوردهاي ترویج رسانهاي که در حمایت
مالی ورزشی کسب میکنند ،با تنگناهاي ترویج رسانهاي نیز
مواجهاند.

شکل  -3تنگناهاي ترویج رسانه اي بانکها از حمایت مالی ورزشی
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شکل شماره سه ،تنگناهاي ترویج رسانهاي بانکها را در قالب
نقشه تماتیک نشان میدهد که شامل تنگناهاي محدودیتهاي
قانونی تبلیغات و اطالعرسانی و تنگناهاي عدم صحهگذاري و
همکاري مسئولین و ورزشکاران است.
بحث و نتيجهگيری
حمایت مالی از ورزش یکی از موضوعاتی است که همواره
موردتوجه محققان بوده و تحقیقات زیادي در این عرصه
انجامشده است که اکثر آنها در رابطه با حمایت مالی شرکتها
از ورزش است .در کشور ما ،چند سالی است که حمایت مالی از
ورزش ،توجه بانکهاي دولتی و خصوصی را نیز به خود جلب
کرده است.
با توجه به یافتههاي توصیفی جامعه تحقیق ،به نظر میآید
مصاحبهشوندگان از شرایط مناسبی براي پاسخگویی به سؤاالت
برخوردار بودهاند.
نتایج حاصل از تحلیل دادههاي کیفی تحقیق نشان داد که
بانکها داراي اهداف ،تنگناها و دستاوردهاي ترویج رسانهاي
هستند .اهداف و دستاوردهاي ترویج رسانهاي شامل کدهاي
اطالعرسانی و تبلیغ و تنگناهاي ترویج رسانهاي شامل عدم
صحهگذاري و همکاري مسئولین و ورزشکاران و محدودیتهاي
قانونی تبلیغات و اطالعرسانی است .در رابطه با اهداف ترویج
رسانهاي میتوان گفت که بانکها جهت معرفی بیشتر خود،
بازاریابی و جذب مشتري نیاز به فعالیتهاي ترویج رسانهاي
دارند و این مهم را در اهداف حمایت مالی ورزشی خود
جايدادهاند .با این کار بانکها میتوانند خودشان را بیشتر به
جامعه نشان داده و از این طریق به تبلیغ خود بپردازند و با تبلیغ
بانک ،پویایی خود را نشان دهند .نتایج حاصل از اهداف ترویج
رسانهاي با نتایج تحقیقات بنار و همکاران ( ،)1391پیر محمدي
( ،)1394آبرات ،کالیتون و پیت ( ،)1987اسپارکس و وست گیت
( ،)2002هیردن و پلسیس ( ،)2003کک ( )2013و سینگ و
بهاتیا ( )2015همخوانی دارد؛ زیرا در تحقیق آنها نیز بر اهداف
ترویج رسانهاي در حمایت مالی از ورزش به شکل تبلیغات و
پوشش رسانهاي توجه ویژه شده است .همچنین نتایج تحقیق
نشان داد که بانکها از حمایت مالی ورزشی به دستاوردهاي
ترویج رسانهاي نائل میشوند که این دستاوردها شامل
دستاوردهاي اطالعرسانی و تبلیغ است .نکته جالبتوجه در این
یافته این است که دستاوردهاي ترویج رسانهاي بانکها همراستا
با اهداف ترویج رسانهاي آنهاست .درواقع میتوان گفت حمایت
مالی از ورزش براي بانکها با اثربخشی همراه بوده است چون

دستاوردهاي ترویج رسانهاي بانکها ،اهداف ترویج رسانهاي
آنها را پوشش داده است .از طرفی نتایج تحقیق نشان داد که
باوجود اهداف و دستاوردهاي ترویج رسانهاي ،بانکها در مسیر
حمایت مالی ورزشی با تنگناهاي ترویج رسانهاي نیز
مواجهاند .تنگناهاي ترویج رسانهاي بانکها شامل تنگناهاي
محدودیتهاي قانونی تبلیغات و اطالعرسانی و عدم
صحهگذاري و همکاري مسئولین و ورزشکاران است .از آنجا که
قوانین تبلیغات در ایران بر اساس ارزشهاي اعتقادي و انسانی
وضعشده است ،لذا استفاده از تبلیغات با محدودیتهاي بسیاري
همراه است .با توجه به اینکه ترویج رسانهاي نیز مشمول قوانین
و محدودیتهاي قانونی براي ترویج و تبلیغ حامیان است ،این
موضوع نیز تبدیل به چالشی جدي براي بانکهاي حامی ورزش
شده است .نظر به اینکه در خصوص تنگناهاي حامیان در
عرصهي حمایت مالی از ورزش تحقیقی یافت نشد امکان
مقایسه این نتیجه با نتایج تحقیقات مشابه وجود ندارد .در باب
این تنگناها به مسئولین حمایت مالی بانک پیشنهاد میشود ،در
زمان عقد قرارداد میزان و نحوه همکاري ورزشکاران و مسئولین
ورزشی در تبلیغ بانک را مشخص نمایند و در مفاد قراردادهاي
حمایت خود با سازمانهاي ورزشی به درج شعار و آرم بانک در
تمام فعالیتهاي قابلمشاهده رسانهاي ورزشکاران اقدام کنند
همچنین به آنها پیشنهاد میشود حقوق رسانه را رعایت نموده
و اقدامات الزم جهت نمایش آرمشان از طریق رسانه را انجام
دهند .از طرفی الزم است بانکها نشستهایی را با ورزشکاران
براي حضور عموم طرفداران و رسانهها در قالب روز رسانهاي
تعیین کنند و در آن مشخص شود که میزبان ،بانک مربوطه
است و لوگو و آرم بانک در تمام موارد اطالعرسانی شود.
امروزه بسیاري از بانکها به حمایت مالی از ورزش
میپردازند و هرکدام از آنها براي خود اهداف و دالیلی از ورود
به این عرصه دارند .هرچند حمایت مالی از ورزش مشکالتی را
دربر دارد اما موجب دستیابی حامیان به منافع و دستاوردهایی نیز
میگردد ،لذا میتوان با در نظر گرفتن اهداف ترویج رسانهاي
بانکها درزمینهي حمایت مالی از ورزش و همچنین تقویت
دستاوردهاي ترویج رسانهاي که از این طریق کسب میکنند
باعث جذب هر چه بیشتر بانکها بهعنوان حامیان به سمت
ورزش شد و نیز با مدنظر قرار دادن تنگناهاي ترویج رسانهاي و
تالش در جهت حذف آنها باعث حفظ حامیان حاضر و تسهیل
ورود دیگر حامیان به این عرصه گردید.
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