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 یو خصوص یدولت يهابانک یمال یتحما ياهداف، تنگناها و دستاوردها
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 3 غالمعلی کارگر - 2ارا کشکرس  -۱∗ عارفه قنبري فیروزآبادي
شگاه عالمه طباطبائی، تهرا. 1     شکدة تربیت بدنی و علوم ورزشی، دان شجوي دکتري مدیریت ورزشی دان  ن، ایراندان

شگاه عالمه 2 شکدة تربیت بدنی و علوم ورزشی، دان شیار مدیریت ورزشی دان شیار 3طباطبائی، تهران، ایران . دان . دان
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 چکیده

ش کشور بود. از ورز یو خصوص یدولت يهابانک یمال یتحما ياهداف، تنگناها و دستاوردها ییشناسا یق،تحق ینهدف ا
 يآمار ۀامعجبود.  یکتمات یلمصاحبه و با استفاده از روش تحل یقآن از طر ياجرا یرو مس یفیک ي،کاربرد یقروش تحق

 يهادادند که در پست یلکشور تشک یو خصوص یدولت ايهبانک یورزش یمال یتبخش حما نرا مسئوال یقتحق ینا
 )یبانک خصوص 14 و یبانک دولت 5( بانک 19و... شاغل بودند، که  یغاتتبل ی،روابط عموم یابی،بازار يهامختلف در بخش

از  اتاطالع يآوروجه قرار گرفت که امکان جمعتمورد  یقشمار در تحقطور تمامبه ۀداشتند. جامع یورزش یمال یتحما
بود.  یو توسعۀ سازمان یابیبازار ی،ها شامل سه دستۀ توسعۀ اجتماعنشان داد که اهداف بانک هایافتهبانک فراهم بود.  18

ها به . بانکیریتیو مد يبازخورد ي،اهرسان یجترو ي،اقتصاد ی،شدند: قانون يبنددسته زیر ها در پنج گروهبانک يهاتنگنا
. با یانو توسعۀ سازم یابیبازار ی،اند از: اجتماعبندي شدند و عبارتکه در سه گروه دسته یابندیدست م ردهاییدستاو

 يو تالش در جهت رفع تنگناها ییشناسا یزن ها و تالش در جهت تقویتشان وبانک يدرنظر گرفتن اهداف و دستاوردها
 .شد عرصه ینبه ورود به ا یدجد یانحام یقحاضر و تشو یانموجب حفظ حام توانیشده، مییشناسا

 
 يدیکل يهاواژه

 .ورزش ی،اجتماع یتمسئول ی،مال یتتنگنا، حما ي،ارسانه یجترو
 

                                                           
   Email: arefeh_ghanbari@atu.ac.ir                             09151760279یسندة مسئول : تلفن :نو ∗ 



 1399، تابستان 2، شمارة 12رة یت ورزشی، دومدیر                                                                                     334
 

 

 مقدمه 

حق مرتبط ساختن خود  يدر ازا یآن، سازمان یاست که ط يتجار ۀتوافقنام ینوع ی،ورزش یمال یتحما

به  یلمنظور نکار را به ینا ی،مال یکند. حامارائه می ينقدیرغ یا يهاي نقدکمک ی،طرف ورزش یکبا 

برند)  نسبت به اهیآگ یش(مثل افزا یابیاهداف بازار یاسازمان)  ۀاهداف سازمان خود (مثل بهبود وجه

برند سازمان  يتواند موجب ارتقاسازمان است که می یابیبازار يبرا يابزار یمال حمایت. )1( دهدیانجام م

هاي ارتقا دهد و نگرش یحام يخصوص برابهبرند را  یرتواند تصومی یو حام یدادرو ینشود. تناسب ب

  .)2( وجود آوردبه یابیبازار ۀدر برنام یتموفق يمطلوب را نسبت به برند برا

 یشناختیتجمع یایی،را (به لحاظ جغراف یهاي زندگمؤلفهۀ است و هم یاي جهانجاذبه يدارا ورزش

شود که به ورزش موجب می یدشد ۀو عالق یجهان ۀدهد. جاذبتحت تأثیر قرار می )یفرهنگ یو اجتماع

 یا شیسازمان ورز یکشود که امر موجب می ینو هم یردقرار گ یدمعرض د ها درورزش توسط رسانه

 یغاتهاي هنگفت تبلموضوع از هزینه ینو ا یردو توجه مردم قرار گ یدورزشکار پرجاذبه در معرض د

 .)3( برداري کنندآن بهره یايو از مزا یرنداست که در کنار ورزش قرار گ یانپس به نفع حام ،کاهمی

هستند که  ها مؤسساتیدر کشور بر عهده دارند. بانک ياقتصاد ۀدر توسع یها نقش مهمبانک امروزه

و  يکشاورز ی،صنعت يصاحبان واحدها یارالزم را در اخت يهایهسرما توانندیهاي مردم ماز محل سپرده

 يهابانکداري خصوصی کامالً با بانکداري دولتی متفاوت است. بانک .)4( و اشخاص قرار دهند یبازرگان

 يگذارهیوجود دارد، سرمانها در مناطقی که منابع در آ قاًیو دق یستندن یرساندنبال خدماتبه یخصوص

وجود آمده رسانی بهبانک دولتی در اولویت اول با اصالت خدمات یول ،کنندیساختمانی و نیروي انسانی م

ها سخت است. بانک اچ اس بی بی از تور . در دنیاي ورزش، دوري از بانک)5(یی نه با اصالت درآمدزااست 

موفقیت لوئیس همیلتون، رانندة قهرمان  راگبی الینز بریتانیا و ایرلند به آفریقاي جنوبی حمایت کرد.

. )6() در بریتانیا بهتر شناخته شود گروه بانکداري اسپانیایی( فرمول یک، موجب شده است که سانتاندر

کنند و هر کدام از آنها از این فعالیت هاي دولتی و خصوصی از ورزش حمایت میکدر کشورمان نیز بان

تشویق آحاد ی را رانلیاتومبمسابقات رالی نک انصار در حمایت از اهدافی دارند. اقتصاد آنالین هدف با

. همچنین آقاي )7(اعالم کرد توسعۀ ورزش همگانی و تفریحات سالم  هاي ورزشی،شهروندان به فعالیت

در برنامۀ رادیویی بازاریابی ورزشی در خصوص  احمد بهرامی، کارشناس روابط عمومی بانک کشاورزي

نخست مسئولیت ند، ورزش دار ةدو نگرش براي حمایت مالی در حوزحمایت مالی از ورزش، اعالم کردند 

آنچه تحقق . ن جواناو دوم فضاي تبلیغات و جذب مخاطب نداجتماعی و نقشی است که در قبال جامعه دار
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ن و مشتریان ایجاد شده اکه از بانک کشاورزي در میان مخاطبپیدا کرده نگرش و تصویر مثبتی است 

منظور که اصوالً به یدولت يهابانک یااست که آ ینقابل تأمل ا ۀنکت مذکوربا توجه به مطالب . )8( است

آنها کسب درآمد و  يمحور که هدف یخصوص يهادر کنار بانک توانندیم ،اندنشده یستأس ییدرآمدزا

 ولتید یا یها اعم از خصوصبانک رسدینظر مخصوص به ینشوند؟ در ا یمال یتحما ۀوارد عرص ،سود است

 يهالاز شک یکی یزن یمال یتدرآمدزا باشند که حما يهاتیفعال یقاز طر شانیمشکالت مالدنبال رفع به

 آن است.

هاي بخشی از تالش عنوانبهها ۀ شرکتلیوسبهبینیم که حمایت مالی ورزشی می معموالًما 

مند الی عالقهها به حمایت مرسد که چرا باید شرکتشود. این سؤال به ذهن میشان استفاده میبازاریابی

هاي خوبی را تواند فرصتصحیح انجام گیرد، می طوربهیک دیدگاه این است که اگر حمایت مالی  باشند؟

براي متمایز کردن بازاریابی و مزیت رقابتی فراهم کند و حمایت از یک رویداد را نشان دهد. همچنین 

دهی رابطۀ شود که توانایی کمک به شکلوسیلۀ در دسترس ارتباطی درنظر گرفته می عنوانبه

کنندگان را دارد. برندسازي هدف دیگري براي استفاده از حمایت مالی ورزشی است. با مصرف مدتیطوالن

در خصوص . )9(هاي مختلف، اهداف مشابهی براي حمایت مالی ورزشی ندارند طبیعی است که شرکت

ها از حمایت دهد سازمانمی نشانآنها اهداف حمایت مالی از ورزش تحقیقاتی انجام گرفته است که نتایج 

 برند یآگاه یششرکت و افزا یرتصو یشافزا) 9-14( اياز ورزش داراي اهداف تبلیغات و پوشش رسانه

هاي اجتماعی و حسن صورت مشارکت در فعالیت، توسعۀ اهداف اجتماعی به)11(ي جذب مشتر، )15(

حمایت از ورزش براي . ندهست )9(و دستیابی به اهداف کلی سازمان  )17(، افزایش فروش )16(نیت 

اند از: حقوق نامگذاري، شود عبارتحامیان با منافعی همراه است. منافع رایجی که به حامیان ارائه می

اي/ تبلیغات غیرمستقیم، حسن نیت (خوشنامی) براي حضور در کنار رسانی دیداري، پوشش رسانهاطالع

هاي کنندة جدید، فرصت فروشهاي تبلیغات مستقیم، دستیابی به بازار مصرفقهرمانان ورزشی، فرصت

یداد هاي ویژة براي اعضا)، نمایش محصوالت (مثل استفاده از محصول در یک روجدید (مثل پیشنهاد

دهد . در این خصوص تحقیقاتی انجام گرفته است که نتایج آنها نشان می)18(ورزشی)، مزایاي سیاسی 

 ،25()، قصد خرید بیشتر 19-24حامیان از حمایت در ورزش به منافعی مانند خلق، آگاهی و بهبود برند (

) دست 22،21و خلق و افزایش حسن نیت ( )21(، نفوذ بر روحیۀ کارکنان )21 ،22(، افزایش فروش )20

رو شوند که ۀ حمایت از ورزش با مشکالتی روبهاند. ممکن است حامیان براي ورود و فعالیت در عرصیافته
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موانع قانونی و و  )26(به عدم دستیابی به اهداف خود از حمایت مالی از ورزش  توانیماز جملۀ آنها 

 اشاره کرد. )27(ها در حمایت ورزشی مدیریتی حضور سازمان

از ورزش در جوامع  یمال یتحما ینۀدر زم یاريبس یقاتکه تحق استموضوع  ینا یانگرب مذکور مطالب

با کمبود  رکشو یورزش يهایماوقات ورزشکاران و ت یگاه. مختلف از جمله کشورمان صورت گرفته است

و حضور بهتر در  یناتتمر يخود را جهت برگزار یازهاي مورد نهزینه توانندیو نم شوندیرو مهبودجه روب

را به امر  یاديز يهایهسرما یو خصوص یدولت يهابانک ینکهبا توجه به ا روازاین کنند، ینمأمسابقات ت

دارند و  یرمس ینها در اکه بانک افیاهد ییبا شناسا توانی، مدهندیاز ورزش اختصاص م یمال یتحما

 یشترموجب جذب هرچه ب ،کنندیکسب م یقطر ینکه از ا ییدستاوردها یتو تقو ییشناسا ینهمچن

آنها موجب ورود  يرو یشپ يو حذف تنگناها ییبا شناسا یزدر ورزش شد و ن یانعنوان حامها بهبانک

 یتحما ۀها از ورود به عرصاهداف بانک ییبه شناسا یدبا ن. اما قبل از آشد یمال یتبه حما یانتر حامآسان

دارند.  ییهاچالش یاعرصه چه دستاوردها  ینورود به ا يها براپرداخت و مشخص کرد که بانک یمال

 یمال یتحما يمسئله که اهداف، تنگناها و دستاوردها ینبه ا ییحاضر با هدف پاسخگو یقتحقرو ازاین

 .فتگر جامان یست؟چ یرانها در ابانک

 

 ی تحقیقشناسروش

 یقآن از طر ياجرا یرو مس یفیک یقاتاز نوع تحق ياز نظر استراتژ ي،از نظر هدف کاربرد یقتحق ینروش ا

بود.  یکتمات یلو با استفاده از روش تحل ساختاریافتهیمهو به شکل ن یاسم يهاصورت گروهمصاحبه به

از تحلیل  تحلیل تماتیک عبارت است«) بیان داشته است که: 1998، به نقل از گابریوم، 1392محمدپور (

اي و دادهها و الگویابی درونبندي دادهمبتنی بر استقراي تحلیلی که در آن محقق از طریق طبقه

 ةحوز نرا مسئوال یقتحق ینا يآمار ۀجامع. )28(» یابدشناسی تحلیلی دست میاي به یک سنخدادهبرون

 يهامختلف در بخش يهار پستکه د دادندیم یلکشور تشک صیو خصو یدولت يهابانک یمال یتحما

 )یبانک خصوص 14و  یبانک دولت 5( بانک کشور 19و... شاغل بودند که  یغاتتبل ی،روابط عموم یابی،بازار

بانک  ي،بانک کشاورز ی،عبارت بودند از: بانک مل یدولت يهااز ورزش بودند. بانک یمال یتحما يدارا

شامل بانک سامان، بانک پاسارگاد،  یخصوص يهابانک و بانکپست یسپه، شرکت دولت نکتعاون، با ۀتوسع

 یران،بانک انصار، بانک تجارت، بانک رفاه کارگران، بانک صادرات ا ي،بانک شهر، بانک د یه،بانک سرما

 ین. در ادبودن ینو بانک اقتصاد نو ینبانک قوام ین،زمیرانبانک ا ي،بانک گردشگر یرانیان،بانک حکمت ا
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مورد توجه قرار  یقشمار در روند تحقطور تمامبه یقتحق ۀاستفاده نشد و کل جامع یريگز نمونها یقتحق

. نشد يحاضر به همکار یبانک خصوص یکو  یافتندحضور  یقبانک در تحق 18بانک،  19گرفتند. از تعداد 

دقیقه  30میانگین طور آوري شد و مصاحبه با هریک از مسئوالن بهاز هر بانک از یک نفر اطالعات جمع

 به طول انجامید.

به  يصورت حضورها، محقق بهداده يآورجمع يصوت و قلم و کاغذ بود. براضبط یق،تحق ینا ابزار

د و با پرسش سؤاالت از کراز ورزش داشتند، مراجعه  یمال یتکه حما یو خصوص یدولت يهابانک

 .شد ياطالعات الزم گردآور ن،مسئوال

 

 یقتحق يهایافته

روش  یککه خود ینضمن ا یکتمات یا یموضوع یلاستفاده شد. تحل یکتمات یلها از تحلداده یلتحل يبرا

عبارت است از  یکتمات یلکار رود. تحلبه یزن یگرد یلیتحل يهادر روش تواندیاست، م یلیمستقل تحل

که یهاست. زماندر داده لگویابیا در پیدر وهلۀ اول  یلنوع تحل ینها. اداده یلو تحل يعمل کدگذار

ها از داده تم یعبارت. بهیرداز آن صورت گ یموضوع یا یتم یتحما یددست آمد، باها بهاز داده ییالگو

 ياهداف، تنگناها و دستاوردها خصوصاطالعات در  يآوربعد از جمع یق،تحق یندر ا .)28( گیرندیت مأنش

ها داده يبه کدبند یکتمات یلاز ورزش کشور، با استفاده از تحل یو خصوص یدولت يهابانک یمال یتحما

 ارائه شده است.  یقتحق يهایافتهاز  یکهر یرحاصل شد. در ز ییهاتم یتو در نهاشده پرداخته 

نشان  یتسابقه، جنس یالت،سن، تحص هايیژگیدر خصوص و )1یق (جدول تحق یفیتوص يهایافته

آنها  بیشترارشد بودند و  یمدرك کارشناس يسال و دارا 40 يشونده باالافراد مصاحبه یتداد که اکثر

 شونده مرد بودند.افراد مصاحبه یشترسال سابقه داشتند و ب 5کمتر از 

آوري اطالعات هاي استنباطی تحقیق ارائه شده است. در این بخش بعد از جمعدر این بخش یافته

حاصل از مصاحبه، به کدگذاري آنها پرداخته شد. کدگذاري در سه مرحلۀ کدگذاري باز، محوري و انتخابی 

 رفت و نتایج زیر حاصل شد:صورت گ

ها از ورزش کشور که در سه مرحلۀ کدگذاري انجام گرفت، نشان بررسی اهداف حمایت مالی بانک

اهداف ورود  نیترمهم) که اهداف توسعۀ اجتماعی، اهداف بازاریابی و اهداف توسعۀ سازمانی 2داد (جدول 

 ها به حمایت مالی از ورزش است.بانک
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 قیتحق ۀجامع ياعضا شناختیجمعیت يهایژگیو یفراوان درصد و یفراوان. 1جدول 

 درصد فراوانی فراوانی هامؤلفه متغیر

 سن
 5/23 5 سال 35 تا 30
 4/29 5 سال 40تا  36

 1/47 8 سال 40 باالي

 تحصیالت
 9/5 1 پلمیدفوق

 4/29 5 کارشناسی
 8/58 10 ارشد کارشناسی

 سابقۀ کار

 3/53 8 سال 5 از کمتر
 3/33 5 سال 10 تا 5
 7/6 1 سال 15 تا 11
 7/6 1 سال 20 تا 16

 2/72 13 مرد جنسیت
 8/27 5 زن

 
 ورزش از یمال تیحما از هابانک اهداف. 2جدول 

 کدهاي انتخابی کدهاي محوري ي بازکدها
 نیازمندهاي .حمایت از گروه1
 مسئولیت اجتماعی . انجام مسئولیت اجتماعی2

اهداف توسعۀ 
 .حمایت و توسعۀ فرهنگ ورزش1 اجتماعی

 . توسعۀ سالمت و تندرستی جامعه2
 . توسعۀ معنویات3

توسعۀ فرهنگ ورزش و 
 سالمت

 . معرفی برند1
 . حفظ و توسعۀ برند2
 . ایجاد خوشنامی3
 یابی در ذهن مشتریان. موقعیت4
 معرفی خدمات. 5

 ارتقاي برند
 

 اهداف بازاریابی
 
 
 

 . حفظ مشتریان فعلی1
 . افزایش تعداد مشتریان2
 . ترغیب مشتریان به استفاده از خدمات بانکی3
 . جلب اعتماد4

 جذب مشتري

 رسانی. اطالع1
 هاي ترویجی. تبلیغات و فعالیت2

 ايترویج رسانه
 

 ورزشی سازمانهاي . اهداف حمایتی از دارایی1
 هاي کلی سازمان. اجراي سیاست2

دستیابی به اهداف 
 استراتژیک

اهداف توسعۀ 
 سازمانی

 
 

 . افزایش درآمدهاي مستقیم بانک1
 توسعۀ اقتصادي هاي اقتصادي. افزایش همکاري2
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 یورزش یمال تیحما از هابانک اهداف کیتمات ۀنقش .1شکل 
 

ها شامل اهداف توسعۀ اجتماعی، اهداف اهداف حمایت مالی از ورزش در بانک 1شکل با توجه به 

گیرند. میاي از اهداف مرتبط را در برکه هریک از آنها زیرمجموعه استبازاریابی و اهداف توسعۀ سازمانی 

هاست و اهداف اهداف توسعۀ اقتصادي و دستیابی به اهداف استراتژیک بانک اهداف توسعۀ سازمانی شامل

اي است و در نهایت اهداف توسعۀ بازاریابی متشکل از اهداف جذب مشتري، ارتقاي برند و ترویج رسانه

ها براي رو بانکاجتماعی شامل اهداف توسعۀ فرهنگ ورزش و سالمت و مسئولیت اجتماعی است. ازاین

 دهند.مایت مالی این سه دسته هدف را مورد توجه قرار میانجام ح

ي هابانکتنگناهاي  نیترمهم) نشان داد که 3هاي کشور (جدول بررسی تنگناهاي حمایت مالی بانک

 ي و مدیریتی. ارسانهاند از: تنگناهاي قانونی، اقتصادي، بازخوردي، کشور در حمایت مالی از ورزش عبارت
 

 ورزش از یمال تیحما از هابانک يتنگناها یانتخاب يکدگذار .3جدول 
 ي انتخابیکدها ي محوريکدها ي بازکدها

 اي براي بانک. ممنوع بودن حمایت از ورزش حرفه1
 موانع قانونی . طی کردن مراحل قانونی جهت حمایت یک تیم2

 قانونی
 . قوانین برگزاري برخی از مسابقات1
 مسابقه . محدودیت در تبلیغ در زمین2
 . سانسور آرم بانک از روي لباس بازیکنان3
 . کمتر نشان دادن آرم بانک4
 هااندازي جشنهاي دولتی جهت راه. محدودیت5

محدودیت قانونی 
 رسانیتبلیغات و اطالع

 . باال بودن هزینۀ حمایت1
 بودن برنهیهز بودن حمایت براي بانک پرخرج. 2

 اقتصادي
 جهت حمایت مالی. کمبود بودجۀ بانک 1
 کمبود بودجه بانک هاي ورزشکاران. ناتوانی بانک در پرداخت تمام هزینه2
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 ورزش از یمال تیحما از هابانک يتنگناها یانتخاب يکدگذار .3جدول ادامۀ 
 ي انتخابیکدها ي محوريکدها ي بازکدها

 . عدم دستیابی به معرفی مطلوب برند1
 . عدم ارتقاي برند2
 سبب هزینه در این عرصهمواجهه با انتقاد جامعه به. 3
 . حواشی ورزش4

 موانع خوشنامی

 . عدم سودرسانی1 بازخوردي
 . عدم دریافت بازخورد سریع2
 . درنظر نگرفتن مزایا براي بانک3
 . ضعیف بودن نتایج حمایت4

عدم دستیابی به 
هاي مالی و مزیت

 سازمانی
 گذاري عدم صحه تبلیغ بانک عدم همکاري ورزشکاران در زمینۀ

عدم همکاري مسئوالن  ايعدم همکاري مسئوالن ورزشی در تهیۀ تبلیغات رسانه ايترویج رسانه
 ورزشی

 . ترافیک برندهاي تبلیغاتی در ورزش1
 . نداشتن برنامه2

ریزي و برنامه
 سازماندهی نامناسب

 مدیریتی
 . نقض تعهدات قرارداد1
 جهت عقد قرارداد در فدراسیون. نبود نیروي متخصص 2
 هاي مالی. وجود واسطه3
 . وجود بیش از یک متولی در قراردادهاي ورزشی4

عدم مدیریت حقوقی و 
 ساختاري

 مدیریت مالی نامطلوب هايگذارمتیقشفاف نبودن 

 
هاي کشور شامل تنگناهاي قانونی، تنگناهاي تنگناهاي حمایت مالی از ورزش بانک 2با توجه به شکل 

که هریک از آنها  استاي، تنگناهاي بازخوردي و تنگناهاي مدیریتی اقتصادي، تنگناهاي ترویج رسانه

مدیریتی شامل سوء اند. به این ترتیب که تنگناهاي اي از تنگناهاي مرتبط را در برگرفتهزیرمجموعه

ریزي و سازماندهی، تنگناي بازخوردي شامل مدیریت مالی، سوء مدیریت حقوقی و ساختاري، سوء برنامه

ي شامل عدم وجود ارسانههاي مالی و سازمانی و موانع خوشنامی، و تنگناي ترویج عدم دستیابی به مزیت

گذاري و همچنین عدم همکاري مسئوالن ورزشی است. تنگناي اقتصادي شامل کمبود بودجه و  صحه

ی و تبلیغات رساناطالعي قانونی در هاتیمحدودهاي زیاد و تنگناهاي قانونی شامل موانع قانونی و هزینه

 است.

 
 یورزش یمال تیحما از هابانک تنگناهاي کیتمات ۀنقش. 2شکل 
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دستاوردهاي  نیترمهم) نشان داد که 4هاي کشور از ورزش (جدول بررسی دستاوردهاي حمایت مالی بانک

) و 2اند از دستاوردهاي اجتماعی، بازاریابی و توسعۀ سازمانی. در واقع اهداف (جدول ها از حمایت مالی عبارتبانک

 ند.اها مشابهدستاوردهاي بانک

 ورزش از یمال تیحما از هابانک يدستاوردها یانتخاب يکدگذار .4جدول 
 هاي انتخابیکد کدهاي محوري کدهاي باز

 . کسب وجهۀ اجتماعی مطلوب1
 . کسب محبوبیت در جامعه2
 بانک حامی عنوانبه. شناخته شدن 3
 یتأثیر مثبت در اذهان عموم. 4
 . جایگاه مثبت بانک5

 یاجتماع یگاهکسب جا
 مطلوب

 دستاوردهاي اجتماعی

 . معرفی برند1
 . حفظ و توسعۀ برند2
 . ایجاد خوشنامی3
 . کسب مزیت رقابتی4
 . معرفی خدمات5
 . ایجاد و بهبود تصویر مثبت در ذهن مخاطب6

 برند يارتقا
 

 دستاوردهاي بازاریابی
 
 
 

 . حفظ مشتریان فعلی1
 . افزایش تعداد مشتریان2
 مندي مشتریان. دستیابی به رضایت3
 مشتریان از خدمات بانکی. استفاده 4

 يجذب مشتر

 . انجام تبلیغات1
 يارسانه یجترو ها. دیده شدن از طریق رسانه2

 . گردش مالی باالتر1
دستاوردهاي توسعۀ  يتوسعۀ اقتصاد  هاي بانکی. افزایش حساب2

 سازمانی
 . دستیابی به رضایت کارکنان1 

 کارکنان یشغل یترضا . تأثیر روانی مثبت روي کارکنان2

 
ها شامل دستاوردهاي اجتماعی، دستاوردهاي حمایت مالی از ورزش بانک 3با توجه به شکل 

از دستاوردهاي  ايکه هریک از آنها زیرمجموعه استدستاوردهاي بازاریابی و دستاوردهاي توسعۀ سازمانی 

گیرند. دستاورد توسعۀ سازمانی شامل دستاوردهاي توسعۀ اقتصادي و رضایت شغلی مرتبط را در برمی

ي و ارتقاي برند، و ارسانهکارکنان است. دستاورد بازاریابی شامل دستاوردهاي جذب مشتري، ترویج 

 جایگاه مطلوب اجتماعی است. دستاورد اجتماعی شامل دستاورد کسب
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 یورزش یمال تیحما از هابانک يدستاوردها کیتمات ۀنقش .3شکل 

 

 يریگجهیبحث و نت

سال به باال و داراي مدرك  40هاي توصیفی تحقیق حاکی از آن است که بیشتر نمونۀ تحقیق یافته

 هاپرسششوندگان از شرایط مناسبی براي پاسخگویی به مصاحبهآید نظر میبه کارشناسی ارشد بودند.

ها در این زمینه دهد که بانکجنسیت بیشتر افراد جامعۀ تحقیق مرد بود و این نشان می. برخوردار بودند

و بیشتر اي کمتر از پنج سال داشتند کنند، همچنین اغلب جامعۀ تحقیق سابقهبیشتر از مردها استفاده می

هاي خصوصی دلیل وجود تعداد بیشتر بانکهاي خصوصی بود که این امر بهقیق شامل بانکجامعۀ تح

 هاي دولتی است.نسبت به بانک

ها شامل اهداف بازاریابی، اهداف توسعۀ اجتماعی نتایج تحقیق نشان داد که اهداف حمایت مالی بانک

گفت که در هر سازمانی اعم از ورزشی  توانیمو اهداف توسعۀ سازمانی بود. در خصوص اهداف بازاریابی 

یا غیرورزشی هدف بازاریابی از اهداف اصلی توسعۀ سازمانی و ارائۀ محصوالت سازمان به جامعه است و 

ي مهم در جوامع مختلف براي ارائۀ خدمات، جذب مشتري و هاسازمانیکی از  عنوانبهها نیز بانک

هاي حمایت مالی از ورزش و توجه به آن در محتواي برنامه درآمدزایی، به مدیریت بازاریابی و اقدام به

)، ون هیردن و 1987)، آبرات و همکاران (1394سازمانی خود نیاز دارند. نتایج تحقیق پیرمحمدي (

) با یافتۀ مذکور 2002) و اسپارکس و وست گیت (2015)، سینگ و بهاتیا (2013)، کک (2003پلسیس (

ق آنها نیز بر اهداف بازاریابی در حمایت مالی از ورزش به شکل تبلیغات و همخوانی دارد، زیرا در تحقی

اي ها هدف ترویج رسانهخصوص اینکه در اهداف بازاریابی بانکي توجه ویژه شده است. بهارسانهپوشش 

مورد تأکید است. در این زمینه، بانک کشاورزي نیز یکی از اهداف ورود خود به حمایت مالی از ورزش را 

ي ارسانهبر ترویج ). از طرفی در ذیل اهداف بازاریابی، عالوه8تبلیغات و جذب مخاطب بیان کرده است (
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یکی از اهداف  عنوانبهبه اهداف جذب مشتري و ارتقاي برند هم توجه شده است. در خصوص ارتقاي برند 

تقاي برند سازمان قرار دارد ي بازاریابی هر سازمانی بر ارهاتیفعالگفت که محور  توانیمحمایت ورزشی 

 یتریواپاستاالپولو و پاپادمشود. که نتیجۀ آن موجب بهبود جایگاه اجتماعی و خوشنامی سازمان می

 الیم یانحام يبرا یباارزش یاراز اهداف بس را برند یآگاه یششرکت و افزا یرتصو یشافزایز ) ن2004(

در خصوص هدف جذب مشتري در  و از این لحاظ نتیجه تحقیق آنها با یافته اخیر همسوست. انددانسته

نتیجۀ حمایت مالی باید متذکر شد که این هدف از اهداف مهم و محوري هر سازمانی است که آمادة ارائۀ 

جتماعی ها نیز با جذب مشتري موجب ارتقاي جایگاه اقتصادي و اشک بانکمحصوالت به جامعه است و بی

و از آنجا که ورزش مورد توجه مردم است و بینندة بسیاري در جامعۀ ملی و جهانی دارد،  ندشویمخود 

طور همراهی آنها با ورزش موجب پس همراهی حامیان با ورزش موجب دیده شدن بیشتر حامیان و همین

تایج تحقیق آبرات و همکاران شود. این یافته با نگرایش مردم به سمت آنها و استفاده از محصوالتشان می

 ترین اهداف حامیان در ورزش، جذب مشتري است.) همسوست. آنها نیز نشان دادند که از مهم1987(

منظور ورود به حمایت مالی از ورزش گویاي ها بهعنوان یکی از اهداف بانکانتخاب توسعۀ اجتماعی به

عه الزم است تا نشان دهند که به فکر ورزش و ها براي یافتن جایگاهی مطلوب در جامآن است که بانک

توانند بدون استفاده از تبلیغات تکراري و پرهزینه، ذهنیت سالمت عموم جامعه هستند و از این طریق می

) نیز با یافتۀ مذکور 2007مثبتی را نسبت به خود در مخاطبان ایجاد کنند. نتایج تحقیق مکی و سستراند (

نیز نشان دادند که از اهداف مهم حامیان مالی در ورزش توسعۀ اهداف  همسوست، زیرا این محققان

ویژه اینکه از اهداف جنبی ي اجتماعی و حسن نیت است. بههاتیفعالمشارکت در  صورتبهاجتماعی 

توسعۀ اجتماعی، مسئولیت اجتماعی و توسعۀ فرهنگ ورزش و سالمت از طریق حمایت در ورزش است. 

عنوان یک عامل سالمت همراهند و که با ورزش به دهندیماز ورزش، حامیان نشان  با انجام حمایت مالی

و با کمک به رفع مشکالت  دهندیمبه این ترتیب حس مسئولیت اجتماعی خودشان را به جامعه نشان 

. بانک انصار و بانک کشاورزي کنندیمدر دعوت و جذب مردم به ورزش کمک  هاسازمانمالی ورزش، به 

 ).7،  8اند (راي ورود به حمایت مالی از ورزش اهداف توسعۀ اجتماعی را مدنظر قرار دادهنیز ب

هدف توسعۀ سازمانی که خود متشکل از اهداف فرعی توسعۀ اقتصادي و دستیابی به اهداف استراتژیک 

علت ي حامی ورزش است. توسعۀ اقتصادي از اهداف محوري و هابانکسازمان است نیز از اهداف محوري 

ها با ها براي توسعۀ اقتصادي امري مسلم است. اما اینکه بانکگمان تالش بانکو بی هاستبانکوجودي 

ة قدرت دهندنشانی توسعۀ اقتصادي هستند، قابل تأمل است. این امر در پورود به عرصۀ حمایت از ورزش 



 1399، تابستان 2، شمارة 12رة یت ورزشی، دومدیر                                                                                     344
 

 

هاي مخاطبان ورزش که اندیشه تواند بر نگرش وانکارناپذیر ورزش و البته همراهی با ورزش است که می

ها هستند، اثرگذار باشد و موجبات گرایش آنها را به همان افراد جامعه یا به تعبیري دیگر مشتریان بانک

طور مستقیم در اهداف ها فراهم سازد. این هدف در تحقیقات مشابه بهي اقتصادي بانکهاتیفعالسمت 

) از این 2003حامیان مالی ورزشی گزارش نشده است، اما نتایج تحقیق آبراهامسون، فرسگرن و لندگرن (

ارکان  ، و افزایش فروش ازاندداشتهنظر که حامیان ورزش بر افزایش فروش در اهداف حمایت خود تأکید 

ها از ورود به گفت با نتیجۀ تحقیق حاضر همسوست. هدف دیگر بانک توانیمتوسعۀ اقتصادي است، 

حمایت ورزشی، دستیابی به اهداف استراتژیک بانک است که این امر هم مانند هدف توسعۀ اقتصادي، از 

وجود صتی را بهها فرو حمایت از ورزش براي بانک هاستبانکخصوص اهداف محوري هر سازمان به

تا بتوانند اهداف استراتژیک خود را محقق سازند. در این خصوص نتایج تحقیق سینگ و بهاتیا  آوردیم

از طریق حمایت مالی در پی دستیابی به اهداف کلی سازمان  هاسازمان) از این نظر که نشان دادند 2015(

 ، همسویی وجود دارد. اندبودهخود 

ها شامل دستاوردهاي اجتماعی، ان داد که دستاوردهاي حمایت مالی بانکهمچنین نتایج تحقیق نش

. نکتۀ جالب توجه در این یافته این است که اندبودهدستاوردهاي بازاریابی و دستاوردهاي توسعۀ سازمانی 

فت گ توانیمها از ورود به حمایت مالی از ورزش است. در واقع ها مطابق با اهداف بانکدستاوردهاي بانک

ها اهداف آنها را ها با اثربخشی همراه بوده است، چون دستاوردهاي بانکحمایت مالی از ورزش براي بانک

. این یافته با نتایج تحقیق جولگی و همکاران اندشده نائلها به اهداف خود پوشش داده است و بانک

)، آموکو و همکاران 2009( یسو الکساندر یسیوتسوت)، 2003)، دلفین (2012)، تنویر و شهید (1999(

) که بر دستاوردهاي بازاریابی، دستاوردهاي اجتماعی 2016) و زاهاریا (2014)، گروز و رسینجر (2012(

و دستاوردهاي توسعۀ سازمانی حامیان در قالب بهبود تصویر شرکت، مسئولیت اجتماعی، افزایش قصد 

زش براي گروه بانکداري اسپانیا نیز داراي دستاورد اند، همسوست. حمایت بانک از ورخرید و... اشاره داشته

 ).6بازاریابی بوده است (

، ايها به پنج دسته تنگناهاي قانونی، اقتصادي، ترویج رسانهنتایج تحقیق نشان داد که تنگناهاي بانک

د و هاي قانونی براي وروشوند. تنگناي قانونی شامل موانع و محدودیتبازخوردي و مدیریتی تقسیم می

خصوص تبلیغات حامیان در عرصۀ ورزش است، شاید بتوان گفت در ایران بیش از کشورهاي دیگر به

هایی در امر حمایت ي قانونی موجب ایجاد چالشهاتیمحدودرو کشورهاي غربی مورد توجه است، ازاین

ي قانونی براي هاتیمحدودي نیز مشمول قوانین و ارسانه. در این زمینه، از آنجا که ترویج دشویمورزشی 
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ي حامی ورزش تبدیل شده هابانکترویج و تبلیغ حامیان است، این موضوع نیز به چالشی جدي براي 

هاي قانونی بر نوع استفاده از رسانه براي امور ترویجی ایجاد محدودیت کرده است. است. در واقع چالش

ها براي تخصیص به امور حمایت ورزشی ۀ بانکهاي زیاد حمایت ورزشی و نیز کمبود بودجاز طرفی هزینه

چالشی جدي  هاسازمانطور قطع کمبود بودجۀ ي حامی است. بههابانکدهندة چالش اقتصادي براي شکل

ي دولتی که با اهداف درآمدزایی هاسازمانشود و این امر در خصوص براي حمایت آنها از ورزش قلمداد می

ي هابانکي دولتی بیش از هابانکگفت  توانیمدر این خصوص و  ابدییم، شدت اندنشدهتأسیس 

ي درآمدمحور را بیش هاتیفعالي خصوصی امکان ورود به هابانک، زیرا اندمواجهخصوصی با این چالش 

ي دولتی هابانکمراتب از ي خصوصی بههابانکي خبري، درآمد هاگزارشي دولتی دارند و طبق هابانکاز 

ها مورد توجه ي مهم در حمایت ورزشی بانکهاچالشیکی از  عنوانبههاي مدیریتی نیز بیشتر است. تنگنا

دهد، که نتایج تحقیق نشان می طورآنحاصل مدیریت کارامد است و  هاسازمانشک موفقیت است. بی

مؤثر،  ي و سازماندهیزیربرنامهبرداري از آن با مشکالت ها براي ورود به عرصۀ حمایت ورزش و بهرهبانک

. این یافته با نتایج تحقیق سید باقري و اندمواجهمشکالت ساختاري و قانونی و مدیریت نامطلوب مالی 

به حوزة  هاسازمان) همسوست، زیرا آنها نیز دریافتند که عوامل مدیریتی از موانع ورود 1392همکاران (

و عدم دستیابی به مزیت  اندازدیمها را به خطر حمایت مالی از ورزش است. عواملی که خوشنامی بانک

ها با حمایت از ورزش ها بود. در واقع بانکي بازخوردي مورد تأکید بانکهاچالشمالی و سازمانی در قالب 

و عوامل مختلفی در این راه آنها را با  شوندینم نائلي مالی و سازمانی هاتیمزی به خوشنامی و راحتبه

این یافته  داشته باشند. ايهاي ویژهریزيها براي این امر برنامهکه نیاز است بانک سازندیمچالش مواجه 

) که عدم دستیابی به اهداف خود از حمایت مالی از ورزش را 1387با نتایج تحقیق احسانی و همکاران (

 همسوست.از مشکالت ورود و فعالیت در عرصۀ حمایت از ورزش مطرح کرده بودند، 

و هر کدام از آنها براي خود اهداف و  پردازندیمها به حمایت مالی از ورزش ي از بانکامروزه بسیار

حمایت مالی از ورزش مشکالتی را دربر دارد، اما موجب  هرچنددالیلی از ورود به این عرصه دارند. 

اف با درنظر گرفتن اهد توانیمرو ، ازاینشودیمدستیابی حامیان به منافع و دستاوردهایی نیز 

ها در زمینۀ حمایت مالی از ورزش و همچنین شناسایی و تقویت دستاوردهایی که از شدة بانکشناسایی

حامیان به سمت ورزش شد و نیز  عنوانبهها ، موجب جذب هرچه بیشتر بانککنندیماین طریق کسب 

حامیان حاضر و شده و تالش در جهت حذف تنگناها موجب حفظ با مدنظر قرار دادن تنگناهاي شناسایی

 تسهیل ورود دیگر حامیان به این عرصه شد.



 1399، تابستان 2، شمارة 12رة یت ورزشی، دومدیر                                                                                     346
 

 

 منابع و مآخذ
1. Smith A. Sports marketing fields (in Persian): Toop; 2013. 
2. Hutabarat P, Gayatri G. The influence of sponsor-event congruence in sponsorship of music 

festivals. The South East Asian Journal of Management. 2014. 
3. Shalbery D, Kowak S, Westerbak H. marketing strategy (in persian). 2nd ed. Tehran: 

Hatami; 2015. 321 p. 
4. Bank (in persian). [Available from: http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-

index.php?page=%d8%a8%d8%a7%d9%86%da%a9&SSOReturnPage=Check&Rand=0. 
5. Bank privatization and its comparison with government banking 2017 (in persian). 

[Available from: http://afarineshdaily.ir/afarinesh/News.aspx?NID=47652. 
6. Play on [Available from: https://www.economist.com/finance-and-

economics/2009/05/28/play-on. 
7. Car racing competitions were held with Ansar bank sponsorship (in persian) [Available 

from: http://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-
%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-5/207246-%D8%A8%D8%A7. 

8. Attitude of Keshavarzi bank for sponsorship in sports (in persian). [Available from: 
http://radiovarzesh.ir/NewsDetails/?m=084131&n=143677. 

9. Singh G, Bhatia A. Important objectives and important considerations in objective setting 
for sport sponsorship by Indian companies. International Journal of Management, 
Accounting & Economics. 2015;2(7):646-55. 

10. M P. The sponsors' goals from Qom Saba cultural-sporty Club. First National Conference 
on Sport Marketing2015. 

11. Abratt R, Clayton BC, Pitt LF. Corporate objectives in sports sponsorship. International 
Journal of Advertising. 1987;6(4):299-312. 

12. Sparks R, Westgate M. Broad-based and targeted sponsorship strategies in Canadian 
women's ice hockey. International Journal of Sports Marketing and Sponsorship. 
2002;4(1):48-73. 

13. Van Heerden CH, Du Plessis P. The objectives set by South African sponsors for sport: 
research section. Ecquid Novi. 2003;24(1):20-36. 

14. Koc M. Sport Sponsorship as a Promotional Tool: Special Focus in Albania Business-to-
Business (B2B) Perspective. Creative and Knowledge Society. 2013;3(2):28-38. 

15. Apostolopoulou A, Papadimitriou D. " Welcome Home": Motivations and Objectives of 
the 2004 Grand National Olympic Sponsors. Sport Marketing Quarterly. 2004;13(4). 

16. Mäki D, Sjöstrand N. Sport sponsorship as a marketing communication tool: a case study 
of two B2B companies. 2007. 

17. Abrahamsson J-T, Forsgren T, Lundgren H. Sport sponsorship as a marketing 
communication tool: Lulea University of Technology; 2003. 

18. Smith AC. Introduction to sport marketing: Routledge; 2012. 
19. Javalgi RG, Traylor MB, Gross AC, Lampman E. Awareness of sponsorship and corporate 

image: An empirical investigation. Journal of advertising. 1994;23(4):47-58. 

http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%d8%a8%d8%a7%d9%86%da%a9&SSOReturnPage=Check&Rand=0
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%d8%a8%d8%a7%d9%86%da%a9&SSOReturnPage=Check&Rand=0
http://afarineshdaily.ir/afarinesh/News.aspx?NID=47652
https://www.economist.com/finance-and-economics/2009/05/28/play-on
https://www.economist.com/finance-and-economics/2009/05/28/play-on
http://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-5/207246-%D8%A8%D8%A7
http://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-5/207246-%D8%A8%D8%A7
http://radiovarzesh.ir/NewsDetails/?m=084131&n=143677


 347                             از ورزش کشور یو خصوص یدولت يهابانک یمال یتحما ياهداف، تنگناها و دستاوردها 
 

 

20. Tanvir A, Shahid M. Impact of sports sponsorship on brand image and purchase intention. 
Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business. 2012;4(2):659-67. 

21. Dolphin RR. Sponsorship: perspectives on its strategic role. Corporate Communications: 
An International Journal. 2003;8(3):173-86. 

22. Amoako GK, Dartey-Baah K, Dzogbenuku RK, Junior SK. The effect of sponsorship on 
marketing communication performance: A case study of Airtel Ghana. African Journal of 
Marketing Management. 2012;4(2):65-79. 

23. Grohs R, Reisinger H. Sponsorship effects on brand image: The role of exposure and 
activity involvement. Journal of Business Research. 2014;67(5):1018-25. 

24. Zaharia N, Biscaia R, Gray D, Stotlar D. No more “good” intentions: Purchase behaviors 
in sponsorship. Journal of Sport Management. 2016;30(2):162-75. 

25. Tsiotsou R, Alexandris K. Delineating the outcomes of sponsorship: sponsor image, word 
of mouth, and purchase intentions. International Journal of Retail & Distribution 
Management. 2009;37(4):358-69. 

26. Ehsani M, Darda ZA, Eghbali M. Investigating the causes of lack of sponsors sponsorship 
from the women professional sport in Isfahan (In persian). Journal of motor science and 
sport. 2008:9. 

27. bagheri MS. Identification and Prioritization Private companies Sponsorship Barriers from 
Kerman Province Championship Sport [MSc] (In Persian): Bahonar University of Kerman; 
2013. 

28. Mohammadpour A. Anti-procedure qualitative research method 2 (in Persian). Tehran: 
Jame'e shenasan; 2013. 



    Sport Management, Vol.12, No. 2, Summer 2020 
    

 

2 

Goals, Constraints and Achievements of Sponsorship of 
Governmental and Private Banks in Iran 

 
Arefeh Ghanbari Firoozabadi*1 - Sara Keshkar2 - Gholamali 

Kargar3 
1. PhD Student of Sport Management, Faculty of Physical Education 
and Sport Sciences, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran 2,3. 

Associate Professor of Sport Management, Faculty of Physical 
Education and Sport Sciences, Allameh Tabataba’i University, Tehran, 

Iran 
(Received:2017/10/17 ; Accepted:2018/06/20) 

 
 

Abstract 
The aim of this study was to identify goals, constraints and achievements of 
sponsorship of governmental and private banks for sport in Iran. The 
research method was applied and qualitative. It was conducted through 
interviews using thematic analysis. The statistical population consisted of 
authorities of sport sponsorship departments of Iran governmental and 
private banks who worked at different positions in marketing, public 
relations, advertising … 19 banks (5 governmental banks and 14 private 
banks) had sport sponsorship. The population was selected by census method 
and the data were collected from 18 banks. The results demonstrated that the 
goals were categorized into 3 groups: social development, marketing and 
organizational development. Constraints were categorized into 5 groups: 
legal, economic, media promotion, feedback and management. Banks 
attained some achievements which were categorized into 3 groups: social, 
marketing and organizational development. In order to encourage new 
sponsors to enter this arena and retain existing sponsors, following points 
can be taken into account: considering the goals and achievements of banks, 
strengthening them, identifying their constraints and trying to eliminate 
them. 
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