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چکیده
هدف :این پژوهش با هدف تحلیل وضعیت صحه گذاری ورزشکاران ایرانی انجام شده است.
روش شناسی :پژوهش حاضر با به کارگیری تئوری دادهبنیاد و از طریق مصاحبه با  29نفر از ورزشکارن و
مربیان مشهور ،قانونگذاران و صاحبنظران انجام شد که به صورت قضاوتی انتخاب شدند .دادههای حاصل با
نرمافزار  Atlas.Tiطی سه مرحله کدگذاری باز ،محوری و انتخابی تحلیل شد.
یافتهها :در سه مرحلۀ کدگذاری ،مقولههای اصلی و فرعی صحهگذاری ورزشکاران شناسایی و به یکدیگر
مرتبط شد که عبارتند از :شرایط علّی (عوامل فردی و اجتماعی ،عوامل مرتبط با شرکتهای تجاری ،عوامل
حرفه ای مرتبط با صنعت ورزش و عوامل مرتبط با رسانه)؛ شرایط زمینهای (عوامل جامعهشناختی ،نهادی،
تجاری-اقتصادی و عوامل مرتبط با رسانه)؛ استراتژیهای عمل (اقدامات حاکمیتی ،فرهنگی-اجتماعی،
نهادهای حرفهای ورزش ،مرتبط با قرارداد تجاری و حوزه رسانه)؛ و پیامدها (پیامدهای اجتماعی ،اقتصاد
ملی ،حرفهای ،بازاریابی و رسانه ای) .در نهایت نیز پارادایم کدگذاری تشریح و نظریه نهایی شکل گرفت.
نتیجهگیری :محدودیت موجود صحه گذاری در ایران تحت تأثیر شرایط مختلفی اتفاق افتاده است که از
وضعیت مطلوب و مورد انتظار فاصله دارد .این وضعیت میتواند پیامدهای نامطلوبی به دنبال داشته باشد؛
اما ،استفاده از برخی استراتژیهای عملی ،امکان دستیابی به وضعیت مطلوب را فراهم میسازد و میتواند تا
حدود زیادی پیامدهای مطلوبی داشته باشد.
واژگان کلیدی :تبلیغات ،صحهگذاری ،ورزشکار مشهور ،تئوری دادهبنیاد
 .1دانشجوی دکتری مدیریت ورزش ،دانشگاه تربیت مدرس تهران
 .2استاد مدیریت ورزشی دانشگاه تربیتمدرس تهران
 .3دانشیار دانشگاه تربیت مدرس تهران
*
نشانی الکترونیک نویسندۀ مسئولkozechih@modares.ac.ir :
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مقدمه
امروزه ،تبلیغات به عنوان یکی از مهمترین
اجزای آمیخته ترویج از ابزارهای آمیخته
بازاریابی شناخته میشود که نقش مهمی را در
سیاستها و استراتژیهای بازاریابی شرکتها
ایفا میکند (سلیمانی بشلی و طالبی.)1390 ،
تبلیغات همه جا وجود دارد و افراد هر روزه،
خواسته یا ناخواسته در معرض صدها پیام
تبلیغاتی قرار دارند .تعداد بسیار زیاد این
تبلیغات و شیوههای تکراری مورد استفاده ،گاهی
به حدی افراد را آزرده خاطر میسازد که در
جستجوی راهی برای خالصی از آن بر میآیند.
جلوگیری از این مسئله و افزایش جذابیت و
اثربخشی تبلیغات ،همواره یکی از چالشهای
اساسی شرکتها بوده است که آنها را وادار
ساخته تا به دنبال ایجاد و استفاده از روشهای
نوین در صنعت تبلیغات باشند .یکی از این
روشها ،استفاده از افراد مشهور در تبلیغات است
که با عنوان صحهگذاری شناخته میشود .افراد
مشهور میتوانند به عنوان سخنگو برای تبلیغ و
ترفیع محصوالت ،خدمات و ایدهها به کار گرفته
شوند (کامبیتسیس و همکاران .)2002 ،آنها
میتوانند واکنشهای مثبتی را به سمت تبلیغات
ایجاد کنند و نسبت به افراد عادی و غیرمشهور
تمایل افراد را برای خرید بیشتر کنند (بایرن و
همکاران2003 ،؛ کاربونئو و گارلند .)2005 ،
صحهگذاری در اصطالح به معنای پرداخت پول
به یک سخنگو است تا خرید محصولِ بازاریاب را
توصیه و تشویق کند (فولرتن  )2007 ،و هر
شخصی که از شناخت عمومی برخوردار باشد و
به خوبی با استفاده از این شناختِ مشتریان ،در
تبلیغات حضور پیدا کند ،صحهگذار نامیده
میشود (مککراکن  .)1989 ،افراد مشهور به
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خاطر شناخت زیادی که جامعه نسبت به آنها
دارد و نیز ویژگیهای ممتاز و قدرت ناشی از
حضور مکرر در رسانه¬ها ،اغلب از جایگاه
اجتماعی باالیی برخوردار هستند (ال ایری و
سجونگ  .)2005 ،به عقیده پرینجل ()2004
شیفتگی عمومی نسبت به افراد مشهور به خاطر
نقش آنها در جامعه  -همواره در سطح باالیی
میماند .بنابراین ،استفاده از آنها در تبلیغات روز
به روز در حال افزایش است (به نقل از اسکائیفر
و همکاران .)2010 ،در ژاپن ،حدود  70درصد از
تبلیغات تجاری تلویزیون با استفاده از افراد
مشهور انجام میشود (کیلبرن  .)1998 ،در
امریکا 20 ،درصد از کل تبلیغات موجود به
صحهگذاری افراد مشهور اختصاص دارد (شیمپ
2000 ،؛ به نقل از آموس و همکاران.)2008 ،
صحهگذاری محصول توسط فرد مشهور باعث
میشود که مشتریان قبل از خرید آن ،با فرد
مشهور همراه شوند (دانشوری و اسکوور ،
 .)2000در حقیقت ،مشتریان باور دارند که افراد
مشهور ارزشهای مهمی را با آنها شریک
میشوند و میخواهند مانند آنها باشند
(سیانفران و ژانگ  .)2006 ،تحقیقات نشان
میدهد که استفاده شرکتها از صحهگذاری و
همراهی آنها با افراد مشهور و مورد عالقه ،کشش
الزم را در مشتریان ایجاد میکند و مزایای
زیادی را برای شرکتها به دنبال دارد.
صحه¬گذاری افراد مشهور یادآوری برند و
تبلیغات را افزایش میدهد (آگراوال و کاماکورا ،
1995؛ مارتین 1996 ،؛ پرینجل2004 ،؛ سیمرز
و همکاران)2009 ،؛ وفاداری نسبت به برند را
تقویت میکند (بوش و همکاران2004 ،؛
پرینجل2004 ،؛ کاربونئو و گارلند2005 ،؛ کیم
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و همکاران)2014 ،؛ و تأثیر مثبتی بر تبلیغات
دهان به دهان میگذارد (بوش و همکاران،
.)2004
اکثر شرکتها تمایل دارند برای صحهگذاری
برند خود ،از ستارگان دنیای ورزش استفاده
کنند؛ زیرا ورزشکاران نسبت به سایر افراد
مشهور حضور بیشتری در رسانهها دارند و به
خاطر قابلیتها و عملکرد فوقالعادهشان،
جذابیت زیادی را برای مشتریان ایجاد میکنند
(روسکا2010 ،؛ دویل و همکاران .)2014 ،آنها
نه تنها در دوره فعالیت حرفهای خود ،بلکه در
زمان بازنشستگی یا حتی پس از مرگ نیز
میتوانند به عنوان صحهگذار مورد استفاده قرار
گیرند (کونستانزو و گودنایت.)2005 ،
ورزشکاران مطرح میتوانند تأثیر بسیار زیادی در
موفقیت شرکتها داشته باشند .به عنوان مثال،
دیوید بکهام (فوتبالیست مشهور) به اندازهای در
ایجاد آگاهی نسبت به برند شرکتها موثر بوده
است که در صنعت از آن با عنوان «اثر بکهام»
یاد میشود (کیت  .)2011 ،مایکل جردن،
بسکتبالیست مشهور نیز توانسته تأثیر عمیقی بر
تبلیغات بگذارد و تصویری موفق و قوی برای
خود و محصوالتی ایجاد کند که آنها را
صحهگذاری نموده است .او کفش جردن اِیر از
محصوالت نایکی را صحه¬گذاری کرد که در
اولین سال ورود به بازار ،به تنهایی بیش از 110
میلیون دالر سود ناخالص برای نایکی به همراه
داشت (آموس و همکاران.)2008 ،
ورزشکاران برجسته میتوانند ارزشهای مثبت
خود را به برند منتقل کنند .به خصوص ،در
رابطه با محصوالت ورزشی ،آنها قادرند که
قابلیتهای خود در رشته ورزشیشان را به
محصوالت منتقل کنند (یون و چوی .)2005 ،

آنها معموالً به عنوان افرادی شناخته میشوند
که ویژگیهای شخصیتی مثبتی همچون پشتکار
و نظم دارند .به همین خاطر ،اغلب به عنوان
الگوی نقش برای جوانان مورد توجه قرار
و همکاران.)2000 ،
میگیرند (تیجن
سازمانهای تبلیغاتی از این پتانسیل ورزشکاران
برای صحهگذاری آگاه هستند و آنها را به عنوان
صحهگذار محصوالت و خدماتشان استفاده
میکنند و بدین منظور قراردادهای چند میلیون
دالری را با آنها منعقد میکنند .به این خاطر،
حضور در تبلیغات تجاریِ شرکتها به عنوان
یکی از سودآورترین منابع درآمدی ورزشکاران
حرفهای به حساب میآید .آنها با فعالیت به
عنوان سفیران شرکتها و واگذاری حقوق
استفاده از تصویر یا نام خود ،پول بسیار زیادی
به دست میآورند (جین .)2011 ،این منبع
درآمدی برای ورزشکارانی که به صورت انفرادی
و نه در قالب تیم یا باشگاه فعالیت می¬کنند،
اهمیت بیشتری دارد؛ زیرا آنها باید تمامی
هزینه¬های مربوط به تمرین ،مربی ،سفر،
شرکت در مسابقات و غیره را خودشان پرداخت
کنند.
نگاهی به اشکال مختلف تبلیغات در ایران نشان
میدهد که در حال حاضر ،ورزشکاران حرفهای
جایگاه روشنی در تبلیغات تجاری کاالها و
خدمات ندارند .بررسی پیشینه این موضوع در
ایران نشان میدهد که پیش از انقالب اسالمی،
علی پروین (فوتبالیست و مربی سرشناس) در
چندین تبلیغ رسانهای شرکت نموده و در دهه
 60نیز ناصر حجازی تبلیغاتی را برای یک
شرکت ورزشی انجام داده است .پس از آن  -به
خاطر فضای حاکم بر جامعه و دیدگاه خاصی که
نسبت به ورزشکاران و افراد سرشناس وجود
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داشت تا چندین سال از حضور ورزشکاران در
تبلیغات اثری وجود نداشت ،تا اینکه در سال
 ،1376صحهگذاری ورزشکاران با حضور کریم
باقری در تبلیغات یک شرکت محصوالت
بهداشتی ،از سر گرفته شد و به دنبال آن
بسیاری از ورزشکاران و به ویژه فوتبالیستها
برای صحهگذاری محصوالت شرکتها مورد
استفاده قرار گرفتند (فضیلت .)1389 ،اما ،در
سال  ،1387حضور افراد برجسته در تبلیغات
توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی (به عنوان
متولی اصلی تبلیغات در کشور) به طور رسمی
ممنوع اعالم شد و حتی برخی از خبرگزاریها
(فرارو )1389 ،به نقل از سازمان تربیتبدنیِ
وقت ،از محرومیت ورزشکاران تیمهای ملی به
عنوان جریمۀ حضور در تبلیغات تجاری خبر
دادند .بعد از گذشت حدود چهار سال از این
موضوع ،در ابتدای سال  ،1391حضور
ورزشکاران و افراد سرشناس در تبلیغات
تلویزیونی ،توسط مدیرکل بازرگانی صدا و سیما
بدون مانع اعالم شد (عصر ایران .)1391 ،این در
حالی است که هنوز هم صحبتهای متناقضی
در این رابطه توسط مسئولین حوزه تبلیغات
شنیده میشود که ریسک استفاده از

صحهگذاری را باال میبرد .با وجود این بحثها و
اعالم بالمانع بودن استفاده از این روش تبلیغاتی
توسط برخی از نهادهای مسئول ،به نظر میرسد
که به خاطر ابهامات و محدودیتهای موجود در
این حوزه ،در عمل ورزشکاران ایرانی در تبلیغات
تجاری حضور ندارند .این در حالی است که در
بیلبوردهای تبلیغاتی سطح شهرها و برخی از
بستهبندیهای کاالهای موجود در فروشگاهها ،از
تصاویر ورزشکاران و هنرمندان خارجی استفاده
میشود .بنابراین ،این سؤاالت مطرح میشود که
چرا برای تبلیغات تجاری صرفنظر از داخلی یا
خارجی بودن محصوالت از ورزشکاران داخلی
استفاده نمیشود؟ یا چرا در حالی که رقابت با
کاالهای خارجی یکی از دغدغههای اصلی دولت
محسوب میشود ،شرکتهای داخلی نمیتوانند
برای این کار از صحهگذاری ورزشکاران استفاده
کنند؟ بنابراین ،ضروری به نظر میرسد که
فرآیند صحهگذاری در جامعه ایران مورد کاوش
قرار گیرد تا وضعیت موجود ،مطلوب و
راهکارهای دستیابی به آن مشخص گردد .با این
هدف ،تحقیق حاضر با استفاده از تئوری
دادهبنیاد ،صحهگذاری ورزشکاران ایرانی را برای
محصوالت و خدمات تجاری تحلیل نموده است.

روششناسی پژوهش
راهبرد مورد استفاده در این پژوهش ،از نوع
کیفی و دادهبنیاد است که روشی استقرایی،
اکتشافی و نظاممند برای خلق نظریه بر اساس
دادههای واقعی است .یکی از دالیل اساسی برای
استفاده از این روش ،این است که پدیدۀ مورد
نظر قبالً بررسی نشده باشد (استراوس و کوربین
)1990 ،؛ بنابراین ،با توجه به نبود مطالعۀ
آکادمیک در ارتباط با شرایط صحهگذاری

ورزشکاران در ایران ،این راهبرد مناسب شناخته
شد .در این پژوهش ،از طرح نظاممند «استراوس
و کوربین» استفاده شد .
به منظور انجام این پژوهش ،با  29نفر از
ورزشکارن المپیکی و جهانی ،مربیان ورزشی
سرشناس ،قانونگذاران و صاحبنظران ،مصاحبه
عمیق انجام شد که اطالعات جمعیتشناختی
آنها در جدول  1آمده است .با توجه به روش
مورد استفاده ،نمونهگیری به صورت نظری و با
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روش قضاوتی انجام شد .نمونه¬گیری نظری
بدین معناست که بیش از آن که نمونه¬گیری
قبل از پژوهش مشخص شود ،در جریان پژوهش
و بر اساس تحلیلِ مرحله به مرحلۀ دادهها شکل
میگیرد (استراوس و کوربین .)1990 ،اساس
انتخاب این بود که افراد منتخب بتوانند به
شکلگیری نظریه و تکرارپذیری یافتهها در دو
بعد کمک کنند .1 :تکرارپذیری لغوی که در آن
تولید نتایج مشابه با انتخاب موردهای مشابه
هدف بود؛  .2تکرارپذیری نظری که در آن تولید

نتایج متضاد با انتخاب موردهایی در قطبهای
مخالف هدف بود .نمونهگیری تا رسیدن به حد
اشباع نظری ادامه پیدا کرد؛ بدین معنا که تا
نقطهای ادامه یافت که پس از آن جمعآوری
دادههای جدید ،چیز جدیدی در ارتباط با
مقولهها تولید نمیکرد و مقولهها گستره مناسبی
پیدا کرد و روابط بین آنها برقرار و تأیید شده بود
(وید .)2009 ،

جدول  .1اطالعات جمعیتشناختی مشارکتکنندگان پژوهش
تخصص

فراوانی

فراوانی درصدی

میانگین سنی

ورزشکار شاغل
ورزشکار بازنشسته
مربی و داور
قانونگذار
جامعهشناس و حقوقدان
کل

*13
4
4
5
3
29

44/83
13/79
13/79
17/24
10/35
100/00

28/31 ± 2/92
37/50 ± 2/88
40/75 ± 8/80
51/16 ± 5/53
48/66 ± 13/65
37/55 ± 11/12

* سه نفر از ورزشکاران مشارکتکننده زن و بقیه مرد بودند.

در پژوهش به روش دادهبنیاد ،روایی بیشتر بر
روی صحت دادهها (روایی درونی) تأکید دارد تا
معنایی که در مطالعات کمّی به کار میرود .در
این پژوهش ،با ارائه بازخورد به مصاحبهشوندگان
و قراردادن آنها در مسیر پژوهش به طوری که
بر نحوه پاسخگوئی آنها تأثیر نگذارد ،برای
افزایش روایی درونی اقدام شد .پس از انجام هر
مصاحبه ،الگوی بدست آمده تا آن مرحله ارائه
میشد و مصاحبهشونده نظرات خود را نسبت به
الگو مطرح میکرد .این کار پس از مصاحبه انجام
میشد تا مصاحبه خالی از هرگونه پیشفرض و
جهتگیری باشد .به عالوه ،برای افزایش قابلیت

اعتماد یافتهها ،دادهها از منابع مختلف و در دورۀ
طوالنی ( 13ماه) جمعآوری شد؛ ضمناً ،تمامی
مراحل با همکاری یک دستیار آشنا به روش
دادهبنیاد بررسی و انجام شد.
با توجه به استفاده از روش پژوهش داده-
بنیاد ،تحلیل دادهها در سه مرحلۀ کدگذاری باز،
محوری و انتخابی و با استفاده از نسخۀ  6نرم
افزار  Atlas.Tiانجام شد تا در نهایت پارادایمی
منطقی شکل گرفت .در این مراحل که به صورت
پیوسته دنبال شدند ،مصاحبههای انجام شده
پس از پیادهسازی ،به صورت خط به خط تحلیل
و کدگذاری شدند .در ابتدا ،به هر مفهوم موجود
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در مصاحبه یک برچسب الصاق شد و بر اساس
ویژگیها و ابعاد هر مفهوم ،کدهای باز و خام
پدیدار شد .در ادامه و در مرحلۀ کدگذاری
محوری ،مقولۀ اصلی این پژوهش یعنی صحه-
گذاری ،محور اکتشاف قرار گرفت و سپس
مقولههای دیگر به طور نظری به آن ارتباط داده
شد .این مقولهها بر اساس مدل بوهم)2004( 1
تعیین شدند که شامل شرایط علّی (شرایط
شکلگیری پدیده) ،شرایط زمینهای و مداخلهگر
(شرایط بسترساز پدیده) ،استراتژیهای عمل
(اقدامات کنترل و مدیریت پدیده) و پیامدها
(نتایج به کار بستن استراتژیها) بودند (شکل
 .)1کدگذاری انتخابی نیز با استفاده از انتخاب
مفاهیم و موضوعاتی دنبال شد که در استخراج
مضمون اصلی پژوهش مؤثر به نظر میرسیدند.
این مرحله با هدف یکپارچهسازی و پاالیش
دادهها برای پدیدار شدن نظریه انجام شد .در
این مرحله سعی شد که انتخاب مقولهها به
گونهای صورت پذیرد که مقولۀ اصلی ،عمده
مفاهیم پدید آمده در مراحل قبل را پوشش
دهد.

1

- Bohm
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هادی باقری ،هاشم کوزهچیان ...

عوامل زمینهای و مداخلهگر
 عوامل نهادی
 عوامل جامعهشناختی
 عوامل مرتبط با رسانه
 عوامل تجاری -اقتصادی
استراتژیهای
عمل

پیامدها

شرایط علّی

 اقدامات

 پیامدهای اجتماعی
 پیامدهای اقتصاد

حاکمیتی
 اقدامات

ملی
 پیامدهای حرفهای

فرهنگی-

پدیده محوری
صحهگذاری

 اقدامات

 پیامدهای بازاریابی
برای شرکتهای

نهادهای حرفه-

تبلیغکننده

ای

 عوامل مرتبط با
رسانه

 اقدامات مرتبط

 پیامدهای مرتبط با

 عوامل مرتبط با
شرکتهای تجاری
 عوامل حرفهای
مرتبط با صنعت
ورزش

اجتماعی

ورزش

 عوامل فردی و
اجتماعی

قرارداد تجاری
کدگذاری محوری صحهگذاری ورزشکاران ایران
شکل  .1باپارادایم
 اقدامات حوزه

رسانه

یافتههای پژوهش

رسانه

در نتیجۀ تحلیل نظرات مشارکتکنندگان
پژوهش ،چهار مقوله به عنوان شرایط علّی برای
وضعیت موجود صحهگذاری ورزشکاران ایرانی
شناسایی شد که عبارتند از :الف) عوامل فردی و

اجتماعی؛ ب) عوامل مرتبط با شرکتهای
تجاری؛ ج) عوامل حرفهای مرتبط با صنعت
ورزش؛ و د) عوامل مرتبط با رسانه (جدول .)2

ورزشکاران ایرانی
عواملگذاری
جدول  .2شرایط علّی حاکم بر وضعیت موجود صحه
سیاسی-
های ورزشی ،سن معموالً باالی مربیان
بیمیلی شخصی ورزشکار به تبلیغات ،ترس ورزشکاران از تقابل با سازمان
اقتصادی
 .1عوامل فردی
و اجتماعی
 .2عوامل مرتبط
با شرکتهای
تجاری
 .3عوامل حرفه-
ای مرتبط با
صنعت ورزش

به عنوان مانع برای تبلیغ بسیاری از کاالها ،نبود تفکر حرفهای در بین مربیان و ورزشکاران ،حضور ورزشکاران
در فعالیت های سیاسی و جناحی به عنوان مانع ،قدمت دیرینۀ جامعۀ ایران ،حجاب ،ضرورت تبلیغ ورزشکاران
در بخشهای فرهنگی ،نبود منع شرعی برای صحهگذاری.
اولویت سود برای شرکتها ،اولویت تفکرات فردی بر استراتژیهای سازمانی ،فقدان انگیزه در تبلیغکنندهها،
فقدان توانایی شرکتها در اعمال فشار بر مسئولین.

اقتصادی
سیاسی-
برای شرکت در عوامل
گذاری
تبلیغات ،صحه
ورزشکاران
مرتبط با
ضرورت صحهگذاری ت وسط ورزشکاران ،وجود تقاضا از سویعوامل
ورزشی به عنوان عامل جذب تبلیغات،
به عنوان عامل برای ایجاد رقابت و رشد اقتصادی ،جذابیت
رشته رسانه
فرهنگ و
ضرورت ایجاد نظامنامه اخالقی برای مشارکت در صحهگذاری ،فقدان رویهها و مقررات شفاف و قوانین حمایت

عوامل مرتبط با فرهنگ
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از حقوق مالکیت معنوی ،فقدان ثبات عملکردی ورزشکاران به عنوان بازدارنده.
 .4عوامل مرتبط
با رسانه

پوشش اندک رویدادهای ورزشی ،توجه مفرط رسانه به برخی از افراد و رشتهها و غفلت از برخی دیگر ،نبودن
ورزشکاران زن در تبلیغات کاالها ،ضرورت توجه به وضعیت نامطلوب کنونی ،عدم پخش تلویزیونی مسابقات
زنان ،پخش غیرحرفهای مسابقات مانع شناخت تمامی گروههای درگیر در ورزش.

بر اساس نتایج حاصل از تحلیل مصاحبه-
ها ،چهار مقوله به عنوان شرایط زمینهای و
مداخلهگر در وضعیت موجود صحهگذاری
ورزشکاران ایرانی شناسایی شد که عبارتند از:

الف) عوامل جامعهشناختی ؛ ب) عوامل نهادی؛
ج) عوامل تجاری -اقتصادی؛ و د) عوامل مرتبط
با رسانه (جدول .)3

جدول  .3شرایط زمینهای صحهگذاری ورزشکاران ایرانی
 .1عوامل
جامعه-
شناختی

مناسب بودن تبلیغات وسایل ورزشی از طرف ورزشکاران ،وجهه ورزشکار به عنوان عامل تأثیرگذار هم بر تبلیغکننده
و هم بر مصرفکننده ،اسطورهسازی و اسطورهپرستی در ایران به عنوان عامل زمینهساز ،وجود منع نشر اخبار منفی
در مورد افراد به عنوان آموزۀ دینی ،منع فرهنگی در جامعه برای تبلیغات ورزشکاران ،وجود دیوارهای نامرئی برای
پیشرفت زنان در جامعه ،معضل رانتهای ارتباطاتی ،بیاطالعی ورزشکاران از حقوق خود به عنوان مانع ،ناشناخته
بودن سایر فعاالن ورزشی مانند داوران ،زنان ورزشکار به عنوان الگوهای مثبت سایر زنان جامعه ،تغییر ارزشهای
ورزشکاران در گذر زمان.

 .2عوامل
نهادی

برخورد سلیقهای نهادهای تصمیمگیرنده ،عدم توجه به شایستهساالری در انتخاب تصمیمگیرندگان سطح کالن
ورزش ،فدا کردن ورزش به خاطر برخی مصالح عمومی ،تأثیر رویدادهای مقطعی منفی بر تصویب قوانین کامالً
بازدارنده ،وجود منع و محدودیتهای قانونی برای تبلیغات ورزشکاران ،وجود نهادهای چندگانه برای صدور مجوز
تبلیغات ،فساد اداری و فعالیتهای داللی ،تحریم مانعی برای ورود برندهای خارجی و تبلیغات ورزشکاران ،امنیتی
کردن امور ،همراستا نبودن برخی منافع ذینفعان صحهگذاری با منافع دولت ،نبود امنیت قانونی و اجتماعی برای
سرمایهگذاری شرکتها به عنوان بازدارنده ،ضعف برنامههای عملیاتی نظارتی ،صحهگذاری به عنوان اولویتهای رده
پایین ورزش بانوان ،نبود آزادی مطلق تبلیغات ورزشکاران در سایر کشورها.

 .3عوامل
تجاری
اقتصادی

ضعف رقابت بین کسب و کارها ،غیرحرفهای بودن تبلیغات ،رویدادهای منفی به عنوان عامل بازدارنده برای تبلیغات
از سوی ورزشکاران (کالهبرداریها) ،عدم پرداخت مطالبات تبلیغاتی ورزشکاران از سوی شرکتها ،هزینۀ باالی
مطالبهشده از طرف ورزشکاران برای شرکت در تبلیغات ،بیثباتی در نظام باشگاههای ایران به عنوان بازدارنده صحه-
گذاری تیمی ،رایج بودن تبلیغات ورزشکاران در سطح جهان.

 .4عوامل
مرتبط با
رسانه

نوع رسانه به عنوان عامل تأثیرگذار ،تصمیمات پدرساالرانۀ رسانه ملی در قبال شرکتها ،انحصاری بودن صدا و سیما،
عدم تعهد مدیران صدا و سیما در پایبندی به اجرای کامل قوانین ،ماهیت حکومتی صدا و سیما

استراتژیهای عمل ،تحلیل
در
مصاحبههای مشارکتکنندگان نشان داد که
بهبود وضعیت موجود صحهگذاری ورزشکاران
ایرانی نیازمند ساز و کارهایی است که میتوان
آنها را در قالب پنج مقوله زیر دستهبندی کرد:

الف) اقدامات حاکمیتی؛ ب) اقدامات نهادهای
حرفهای ورزش؛ ج) اقدامات فرهنگی-اجتماعی؛
د) اقدامات مرتبط با قرارداد تجاری؛ و هـ)
اقدامات حوزه رسانه (جدول .)4
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جدول  .4استراتژیهای مورد نیاز برای دستیابی به وضعیت مطلوب صحهگذاری ورزشکاران ایرانی

 .1اقدامات
حاکمیتی

اصالح و شفافسازی قوانین و مقررات ،پذیرش ریسکها از سوی مسئولین ،پذیرش نقش ارشادی و نه دستوری از
سوی وزارت ورزش و جوانان (دولت) ،اصالح نهادهای اقتصادی ،اصالح تشکیالت تصمیمگیرنده ،تصویب فرآیند
تعیین شایستگی تبلیغکنندهها و کاالهای آنها ،نیاز به ارائه راهحل حکومتی برای مسأله حجاب و تبلیغات،
واگذاری مسئولیت به شرکت تبلیغکننده و فرجامخواهی قانون از آن ،همکاری بین فراکسیونهای فرهنگی،
ورزشی و اجتماعی مجلس ،استفاده نکردن از افراد برجسته در جنگهای روانی برای مخاطبان ملی ،تعیین
چارچوب حقوقی مناسب برای فعالیتهای تبلیغاتی ورزشکاران ،افزایش تصاعدی مالیات برای قراردادهای تبلیغاتی
بزرگتر ،ایجاد رقابت سالم ،توجه به استراتژیهای سایر بخشهای جامعه.

 .2اقدامات
نهادهای
حرفهای
ورزش

رایزنی اتحادیههای ورزشکاران ،داوران و مربیان ،نیاز به الگوی بومی صحهگذاری ورزشکاران ،آزادی عمل داوران
ورزشی برای شرکت در تبلیغات ،شرکت ورزشکاران در تبلیغات کاالهای ساخت داخل ،ایجاد تفکر حرفهای در
ورزشکاران و دستاندرکاران ورزش به عنوان پیشنیاز ،اصالح فرهنگ حرفهایگری با مکانیسمهای رسمی ،افزایش
جذابیت لیگهای رشتههای مختلف برای پوشش رسانهای بهتر ،اعزام تیمهای زنان به رقابتهای خارجی بیشتر،
ایجاد لیگهای منظم و باکیفیت در بخش بانوان.

 .3اقدامات
فرهنگی-
اجتماعی

نقش گفتمان مذهبی در ایجاد پیشنیازهای زمینهای ،ترویج فرهنگ ورزشی ،نیاز به ایجاد تعادل بین منافع
ورزشکار و تبلیغکننده با منافع جامعه ،توجه به تفاوتهای جامعه ایران با سایر جوامع ،الگوسازی مثبت ،ایجاد
همراستایی بین تبلیغات و ارزشهای فرهنگی داخلی ،جلوگیری از ایجاد حس بیاعتمادی ،ایجاد سازمان مردمنهاد
برای رصد کردن آگهیها در جهت حفظ منافع مردم ،تبدیل نکردن ورزشکاران به نمادهای مذهبی ،استفاده از
شبکههای اجتماعی ،اصالح نهادهای فرهنگی ،پذیرش پخش مسابقات بانوان در جامعه.

 .4اقدامات
مرتبط با
قرارداد
تجاری

تجانس بین محصول و صحهگذار ،توجه به ویژگیهای ورزشکاران برای انتقال مفاهیم قوی ،پایبندی تبلیغکننده و
ورزشکار به تعهدات خود ،تعیین حدود مسئولیت ورزشکار در فعالیتهای تبلیغاتی ،شفافسازی عملیات مالی،
استفاده از تحقیقات بازاریابی در انتخاب ورزشکاران مبلّغ ،طراحی مکانیسمی برای گزینش ورزشکاران صحهگذار
توسط شرکتها ،تعیین بندهای اخالقی در قراردادهای تبلیغاتی ورزشکاران ،اعتقاد واقعی ورزشکاران به کیفیت
کاالی ورزشی (نقش بازی نکردن).

 .5اقدامات
حوزۀ رسانه

پخش تبلیغات کاالهای داخلی از سوی رسانهها ،توجه به منافع رسانه ،توجه رسانهها به ورزش بانوان ،ایجاد رسانه-
های مستقل از دولت ،آزادی عمل بیشتر شرکتهای تبلیغاتی در تهیۀ تیزرهای تبلیغی ،امکان تبلیغ زنان در
مجالت تخصصی.

تحلیل مصاحبههای انجام شده نشان داد که
وضعیت موجود صحهگذاری ورزشکاران در ایران،
و دستیابی به وضعیت مطلوب آن نتایج و
پیامدهایی را به دنبال خواهد داشت که میتوان
آنها را در  5مقوله دستهبندی کرد :الف)

پیامدهای اجتماعی؛ ب) پیامدهای اقتصاد ملی؛
ج) پیامدهای حرفهای (مرتبط با ورزش)؛ د)
پیامدهای بازاریابی برای شرکتها؛ و ه)
پیامدهای مرتبط با رسانه (جدول .)5

جدول  .5پیامدها و نتایج وضعیت موجود و مطلوب صحهگذاری ورزشکاران ایرانی
 .1پیامدهای
اجتماعی

احتمال آسیب کودکان در نتیجۀ تبلیغ کاالهای ناسالم ،امکان ترویج فرهنگ غلط در جامعه ،امکان جلوگیری از
معضالت اجتماعی ،گسترش اخالقمداری در بین ورزشکاران.

 .2پیامدهای
اقتصاد ملی

نقش ورزشکاران در تبلیغات کاالهای داخلی و ارتقاء اقتصاد داخلی ،ایجاد پتانسیل تبلیغ کاالهای ایرانی در سایر
کشورها (به ویژه حوزۀ خلیج فارس و آسیا) ،افزایش درآمدهای دولت ،رفع خألهای قانونی.

 .3پیامدهای

تبلیغات به عنوان منبع درآمد ورزشکار و باشگاه ،تأثیر دوطرفۀ ورزشکار و برند روی هم ،ارتقای جایگاه اجتماعی
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ورزش به عنوان یک حرفه ،نقض حقوق ورزشکاران با تصویب و اجرای آییننامههای ناقص.

 .4پیامدهای
بازاریابی برای
شرکتها

اثربخشی بیشتر تبلیغات ورزشکاران ،کمک به افزایش یادآوری محصوالت ،افزایش شهرت برند ،کمک به بازاریابان
در تدوین استراتژیهای جایگاهسازی در بازار ،ایجاد تمایز در محصوالت ،کمک به برندسازی شرکتها ،بازگشت
سرمایه در درازمدت ،فعالسازی بخش بازاریابی شرکتها ،امکان در حاشیه قرار گرفتن برند شرکت یا محصول،
احتمال تخریب چهرۀ برند شرکت.

 .5پیامدهای
مرتبط با
رسانه

منتفع شدن رسانه ،امکان خدشهدار شدن وجهه رسانه ،احتمال در سایه قرار گرفتن رسانه ،رواج تبلیغات پنهان
در رسانههای الکترونیکی به عنوان پیامد ممنوعیت.

بحث و نتیجهگیری
صنعتی شدن ورزش یکـی از رویـدادهای مهـم
قرن گذشته به شمار می رود .پیتـز ،فیلـدینگ و
میللر ،)1994( 1اجزای صنعت ورزش را بر اساس
اساس نوع محصول مرتبط با آنها به سـه دسـته
تقسیم کـرده انـد کـه شـامل عملکـرد ورزشـی،
تولیدات ورزشی و بخش ترویجـی ورزش اسـت.
در این مدل ،صحهگذاری از اجزای اساسی بخش
ترویجی ورزش محسوب مـیشـود کـه نیازمنـد
توجه درخور است (به نقل از پیتـز و اسـتوتالر،2
 .)2002تحلیــل دیــدگاه مشــارکتکننــدگان
پژوهش در ارتباط با موضوع صحهگذاری ،منـتج
به مدلی کیفی شد که عوامل آن در ادامه بحـث
میشود:
چنانچه در نتایج بیان شـد عوامـل علّـی شـامل
چهار مقوله بود :الف) عوامل فـردی و اجتمـاعی:
بخشی از عواملی که صحهگذاری را تحـت تـأثیر
قرار میدهد به خود ورزشکاران و نیـز برخـی از
عوامل اجتماعی بر میگردد که نقـش مهمـی در
فعالیتهای آنها دارند .عوامل فردی موردِ اشـارۀ
مشارکتکنندگان ،مانند بیمیلـی ،تـرس و سـن

1. Pitts, Fielding & Miller
2. Pitts & Stotlar

آنها همگی در نقـش مـانع در راه صـحهگـذاری
عمل میکنند .از سوی دیگر ،عوامل اجتماعی نام
برده شده ،هم میتوانند تأثیر مثبت و هـم تـأثیر
منفی بر فرآیند صحهگـذاری داشـته باشـند؛ در
این میان ،حجاب و نبود تفکر حرفهای میتوانـد
در نقش مانع ،ضرورت تبلیغ فرهنگی و نبود منع
شرعی در نقش تسـهیلکننـده و پیشـینۀ غنـی
جامعۀ ایران نیـز در هـر دو نقـش رـاهر شـوند.
تطبیق دادن عوامل تسهیلکننده با موانـع مـی-
تواند به حل این معضل کمک کند.
ب) عوامل مرتبط با شرکتهای تجاری :در بـازار
رقابت ،شرکتها ناگزیرند خـود و کاالهایشـان را
به مشتریان معرفی نمایند تا مشتریان بدانند که
آنها چه چیزی برای عرضه دارند .در میان گروه-
های ذینفع از صحهگذاری مـیتـوان گفـت کـه
بیشترین منفعت به شرکتها میرسد که کاالهـا
یا خدمات خود را از این طریق تبلیغ میکنند؛ با
این حال ،دستهای از عوامل در ارتباط با شرکت-
هــا وجــود دارد کــه بــر فرآینــد صــحهگــذاریِ
ورزشکاران تأثیر منفـی مـیگـذارد .ایـن عوامـل
موجب شده است که صحهگذاری در کشور ایران
محدودیتهایی را داشته باشد و نتواند به شـکل
حرفهایِ رایـج در سراسـر دنیـا انجـام شـود .در
صـورتی کـه تـالش شـرکتهـای تجـاری بـرای
استفاده از صحهگذاری ورزشکاران که به صـورت
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پراکنده و در برهههایی از زمان اتفـاق مـیافتـد،
انسجامیافته و هدفمند دنبال شود ،امکان بهبـود
وضعیت موجود افزایش خواهد یافت.
ج) عوامــل حرفــهای مــرتبط بــا صــنعت ورزش:
تحلیل دیدگاه مشارکتکنندگان پـژوهش نشـان
داد که دستهای از عوامل در ورزش ایران وجـود
دارد که به عنوان الزامـات حرفـهای و یـا موانـع
حرفهای صحهگذاری محسوب مـیشـوند و ایـن
فرآیند را تحت تأثیر قرار میدهند .بـود یـا نبـود
این عوامل به فرآیند حرفـهای شـدن ورزش نیـز
میتواند کمک کند؛ جذب شـرکتهـای تبلیـغ-
کننده تا حدود زیادی به پوشش خبری باشگاهها
و لیگها بستگی دارد؛ تبلیغکنندهها میخواهند
با ورزشکاران یا تیمهایی مرتبط شوند کـه دارای
عملکرد باثبات هستند و لیگهای آنها جـذاب و
از پوشــش رســانهای خــوبی برخــوردار باشــد تــا
مخاطبان بیشتری را جلب کنند .باشگاه ،لیگ یا
ورزشکاری که بتواند بیشترین پوشـش رسـانهای
را جذب کند ،احتمال بیشـتری وجـود دارد کـه
برای استفاده در یک آگهی تجاری انتخاب شود.
در این صورت تقاضای صحهگـذاری ورزشـکاران
میتوانـد پاسـخ داده شـود و بـا رقابـت و رشـد
اقتصادی همراه شود.
د) عوامل مرتبط بـا رسـانه :در تعـاریف مختلـفِ
تبلیغات ،همواره از غیرشخصی بودن آن نام برده
1
شــده اســت .بــه عنــوان مثــال ،پــوو و تورگــو
( )2001تبلیغــات را نــوعی ارتبــاط و معرفــی
غیرشخصــی محصــول یــا خــدمت از طریــق
حاملهای مختلف تعریف میکننـد؛ بـدین معنـا
که تبلیغات توسط فروشنده به طـور مسـتقیم و
در مالقات با خریدار صورت نمـیگیـرد ،بلکـه از

1. Pope & Turco

طریق شخص ثالث و به وسیله رسانههای تبلیغی
نظیر رادیو و تلویزیون انجام میشـود؛ بنـابراین،
پیوند خاصی بین صـحهگـذاری بـه عنـوان یـک
روش تبلیغاتی و رسـانه وجـود دارد .بـه اعتقـاد
مشــارکتکننــدگان ،بخــش مهمــی از وضــعیت
موجود صحهگذاری ،از عوامل مربـوط بـه رسـانه
نشأت میگیرد.
شرایط زمینهای و مداخلهگری که در ارتباط
با وضعیت موجود صحهگذاری ورزشکاران ایـران
در این پژوهش شناسایی شد شامل چهار مقولـه
بود :الف) عوامل جامعهشناختی :فرآینـد صـحه-
گذاری ورزشکاران در بستری اجتماعی در حـال
وقوع است که در برگیرندۀ مجموعهای از نظامها،
رونــدها و فرآیندهاســـت .در مطالعــۀ حاضـــر،
عوامـلجامعــهشــناختی متعــددی در ارتبــاط بــا
پدیدۀ صحهگذاری شناسـایی شـد .ایـن عوامـل
شرایطی را ایجاد میکند که بهبود آنها اقدامات و
راهبردهای خاص خود را الزم دارد و خارج از آن
هر گونه راهبردی ممکن است پیامدی نـامطلوب
در پی داشته باشد .برخی از ارزشهای اجتماعی،
موانعی را ایجاد میکند که تفکر و عملِ جامعه را
در اســتفاده از نــوع خاصــی از تبلیغــات هــدایت
میکند؛ بـا ایـن حـال ،عـواملی ماننـد مناسـب
دانستن صحهگـذاری ورزشـکاران بـرای وسـایل
ورزشی و اسطورهسازی و اسطورهپرسـتی مـردم
ایران میتوانـد نقـش عوامـل منفـی را خنثـی و
زمینۀ بهبود وضعیت موجود را فراهم کند.
ب) عوامل نهـادی :هـر پدیـده در حـال وقـوعی
نمیتوانـد خـارج از قـانون ،سیاسـت و مـدیریت
کالن یک جامعه رخ بدهد .این شرایط را میتوان
تحت عنـوان عوامـل نهـادی دسـتهبنـدی کـرد.
تحلیل دیدگاه مشـارکتکننـدگان بـه اسـتخراج
عوامل نهادی انجامید که تأثیری منفی بر فرآیند
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صــحهگــذاری دارنــد و زمینــهســاز بخشــی از
محدودیت موجود هستند؛ تحمیل محدودیت بـر
رفتارهای صنفی ،امکان بیاعتمادی افـراد فعـال
در حرفه و تقابل پنهان بـا سـاختارهای موجـود
(مثل گریـز از قـانون) را مـیتوانـد ایجـاد کنـد.
همچنین ،وجود نهادهای چندگانۀ تصمیمگیـری
در ساختار حکومت ،نبـود امنیـت قـانونی بـرای
استفاده از صحهگـذاری ورزشـکاران ،بـه همـراه
وجود قوانین دسـت و پـاگیر شـرایطی را ایجـاد
میکند که انگیزۀ الزم را از سرمایهگذار میگیرد
و او را وادار بـه اسـتفاده از روشهـای جــایگزین
میکند .به اعتقاد کارانانی ،)2010( 1این عوامـل
از دالیــل اساســی عــدم موفقیــت در کشــورهای
درحال توسعه هستند.
ج) عوامل تجاری -اقتصادی :در دنیای پیشـرفته
امروز ،تبلیغات و تجارت پیوندی ناگسسـتنی بـا
یکــدیگر دارنــد .رشــد فعالیــتهــای تجــاری و
اقتصادی شرکتها در گرو سرعت و توانایی آنهـا
در جلب مشتریان است .تبلیغات این امکان را به
شرکتها میدهد که توجه مردم را بـه محصـول
یا فعالیت تجاری جلـب کننـد .امـا ،دسـتهای از
عوامل اقتصادی و تجاری در کشور ایـران وجـود
دارد که زمینهساز وضعیت کنونی و مبهم صحه-
گذاری ورزشکاران به عنـوان یکـی از روشهـای
تبلیغاتی شده است.
د) عوامل مرتبط با رسانه :چنانچه پـیش از ایـن
بیان شد ،رسـانه یکـی از اجـزای مهـم تبلیغـات
محسوب میشود؛ بنابراین ،شـرایط و مسـائل آن
میتواند وضعیتهای متفـاوتی را بـرای آن رقـم
بزند .نتایج این پژوهش نشان میدهـد کـه پـنج
مقولۀ فرعیِ مرتبط با رسانه ،شرایطی را به وجود

1. Karnani

آورده که صحهگـذاری ورزشـکاران در پـارهای از
مواقع امکانپذیر و در شرایطی دیگر با محدودیت
روبر است.
بر اساس نتایج پـژوهش ،دسـتیابی بـه وضـعیت
مطلــوب صــحهگــذاری نیازمنــد بــه کــارگیری
استراتژیهایی است که در پنج مقولـه مـیتـوان
آنها را دستهبندی کرد :الف) اقدامات حـاکمیتی:
حکومت نظامی است که تحت آن یک کشور یـا
یـک اجتمــاع اداره مــیشــود .نهادهــای اساســی
موجود در حکومت -شامل قوه مقننه ،قوه مجریه
و قوه قضاییه -نقش مهمـی در سیاسـتگـذاری،
اجرا و نظـارت بـر فعالیـتهـای مختلـف دارنـد.
صــحهگــذاری ورزشــکاران نیــز از ایــن موضــوع
مستثنی نیسـت .بـه اعتقـاد مشـارکتکننـدگان
پژوهش ،بهبود وضعیت موجـود صـحهگـذاری و
رسیدن بـه وضـعیت مطلـوب نمـیتوانـد بـدون
اقدامات حکومتی صورت گیرد؛ بـه اعتقـاد آنهـا
بیشتر در حوزۀ قانونگـذاری و نظـارت نیـاز بـه
اتخاذ سیاستهای حاکمیتی است.
ب) اقدامات نهادهای حرفـهای ورزش :دسـتیابی
به اهداف حوزۀ صحهگذاری ،بدون اقدامات افراد،
ســازمانهــا و اتحادیــههــای حرفــهای ورزش
امکانپذیر نیست .این اقدامات مواردی را در مورد
اتخاذ و اجرای تصمیم های زیربنـایی و پیگیـری
حقوق حرفه در سایر بخشهـا در بـر مـیگیـرد؛
راهبردهای این بخش ،اقداماتی است کـه انتظـار
میرود برای رسیدن به وضـعیت مطلـوب حرفـه
انجام شود.
ج) اقــدامات فرهنگــی-اجتمــاعی :دســتیابی بــه
وضعیت مطلوب صحهگذاری نیازمند اقداماتی در
راستای توسعه فرهنگی و اجتمـاعی اسـت .ایـن
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ساز و کارها میتواننـد بـا ایجـاد تحـول و خلـق
ارزشها ،روابط اخالقی و هنجارهای متناسب بـا
جامعۀ ایران ،زمینههای الزم را برای این پدیـده
فراهم سازند.
د) اقدامات مرتبط با قـرارداد تجـاری :بخشـی از
ســاز و کارهــای رســیدن بــه وضــعیت مطلــوب
صحهگذاری ،به طرفین اصلی قـرارداد تجـاری -
یعنی صحهگذار و شرکت تبلیـغکننـده -مربـوط
مــیشــود کــه انجــام امــور مشخصــی را متعهــد
میشوند .در نظر گرفتن این امور در زمان انعقاد
قرارداد یا پیش از آن ،کمک میکند که طرفین،
ضمن انتخابی بهتر به ورـایف و مسـئولیتهـای
خود در قبال یکدیگر و جامعه نیز آگاه باشند.
ه) اقدامات حوزه رسانه :نتایج پژوهش حـاکی از
آن اســت کــه بهبــود وضــعیت صــحهگــذاری
ورزشـکاران ،نیازمنـد سـاز و کارهـای بنیــادی و
عملیاتی در حوزۀ رسانه است .این سـاز و کارهـا
میتواند شرایطی را فراهم کند که توجه بیشتری
بــه بخــش ورزش صــورت گیــرد و ورزشــکاران،
مؤسسات تجاری و شرکتهـای تبلیغـاتی آزادی
عمل بیشتری برای تبلیغات داشته باشند.
بر اساس نتـایج ایـن پـژوهش ،صـحهگـذاری
ورزشکاران ایرانی در وضعیت موجـود و مطلـوب
آن میتواند پیامدهای پنجگانۀ زیر را بـه دنبـال
داشته باشد :الف) پیامدهای اجتمـاعی :تبلیغـات
تجاری و صحهگذاری به عنوان یکی از روشهای
آن ،جزء جدانشدنی زندگی بشری امروز به شمار
میرود .این پدیده مانند هر امر اجتمـاعی دیگـر
می تواند کارکردهـا یـا عـوارض مثبـت و منفـی
خــاص خــود را بــه دنبــال داشــته باشــد .رواج
کاالهای ناسالم و الگوهای غلط از جمله نتـایجی
است که با ایجاد فرآیند تعیین شایستگی کاالهـا
از طریق تطابق آن با قانون تبلیغات کشور قابـل

رفع است .از سوی دیگر ،استفاده از افراد مشهور
در تبلیغات فرهنگی-اجتماعی موضوعی است که
در اکثر کشورها برای رفع معضـالت و مشـکالت
اجتماعی همچـون سـیگار و مـواد مخـدر مـورد
اســتفاده قــرار مــیگیــرد .شــید 1و همکــارانش
( )2011نیــز افــزایش آگــاهی مــردم و کــاهش
رفتارهای خطرآفـرین در بـین افـراد نابـالغ را از
پیامدهای صحهگذاری در امـور اجتمـاعی مـی-
دانند.
ب) پیامــدهای اقتصــاد ملـی :بــر اســاس نتــایج،
صحهگذاری ورزشکاران با پتانسیلهایی که دارد،
میتواند دستیابی به اهداف اقتصاد کـالن ماننـد
رواج کاالهای داخلی و صادرات به سایر کشـورها
را میسر سازد و از ایـن رهگـذر موجـب توسـعۀ
اقتصادی کشور گردد؛
ج) پیامـــدهای حرفـــهای مـــرتبط بـــا ورزش:
صحهگذاری ورزشکاران کمک میکند که ورزش
به عنوان یک شغل فرآیند حرفهای شدن را بهتر
طی کند و به رشـد و توسـعۀ الزم دسـت یابـد؛
بدین ترتیب ،سازمانها و افراد درگیـر در ورزش
مـیتواننـد از مزایـای ایـن رخـداد سـود ببرنـد؛
همچنــان کــه باشــگاههــای ورزشــی همچــون
منچستریونایتد ،منچسترسیتی و رئال مادریـد از
این موضوع سود زیادی میبرنـد و درصـد قابـل
توجهی از قراردادهای صحهگذاری ورزشکارانشان
به آنها میرسد .عالوه بر این ،مشاهده ورزشکاران
در تبلیغــات تلویزیــونی و بیلبــوردی مــیتوانــد
گرایشات مثبت در جامعه به سمت حرفۀ ورزش
ایجاد کند.
د) پیامـــدهای بازاریـ ـابی بـــرای شـــرکتهـــا:
صحهگذاری ورزشـکاران مـیتوانـد آثـار مثبـت

1. Shead
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زیادی بر فعالیتهای بازاریابی شرکتها بگذارد و
مبادله با بازارهای هدف را تسـهیل کنـد .نتـایج
برخـــی از پژوهشـــگران پیامـــدهای مثبـــت
صحهگذاری را نشـان مـیدهـد کـه از تبلیغـات
دهان به دهان تا افزایش فروش و بازگشت مثبت
سرمایه را در بر میگیـرد (آگـراوال و کامـاکورا،
1995؛ مارتین1996 ،؛ پرینجل2004 ،؛ بـوش و
همکــاران2004 ،؛ کــاربونئو و گارلنــد2005 ،؛
سیمرز و همکاران2009 ،؛ روسکا2010 ،؛ دویل
و همکاران2014 ،؛ کیم و همکـاران .)2014 ،از
سوی دیگر ،برخی از نتایج منفی مانند در سـایه
قرار گرفتن محصول و یا خدشهدار شـدن چهـرۀ
برنــد شــرکت نیــز مــیتوانــد از پیامــدهای
صحهگذاری باشد که نتایج ختـری )2006( 1آن
را تأیید میکند .به نظر مـیرسـد بـه کـارگیری
اقدامات بیـان شـده در حـوزۀ قـرارداد تجـاری،
بتواند به افزایش اثربخشی و کاهش اثرات منفـی
صحهگذاری کمک کند.
ه) پیامدهای مرتبط با رسـانه :رسـانه بـه عنـوان
واســطهای کــه تبلیغــات از طریــق آن صــورت
میگیرد ،از پیامدها و نتایج مثبت آن بهـرهمنـد
میشود .منتفـع شـدن رسـانه بـه لحـا جلـب
مخاطبان ،افزایش درآمد و ارتقای سـطح کیفـی
خود بخشی از این پیامدها هستند؛ با این حـال،
رسانه نیـز همچـون شـرکتهـای تبلیـغکننـده
نمیتواند از پیامدهای منفی صحهگذاری مصـون
بماند و نیاز بـه اقـدامات حسـابشـده دارد .بـر
اساس نتایج ،محدودیت موجود صحهگـذاری در
کشور باعث سلب منافع ذکر شده از رسانه شـده
و رواج تبلیغات پنهان با استفاده از افراد مشـهور
در رسانههـای الکترونیکـی را بـه دنبـال داشـته

1. Khatri

است؛ بنابراین ،به نظر میرسد که با به کارگیری
استراتژیهای عملی ذکر شده در حـوزۀ رسـانه،
بتـــوان وضـــعیت مطلـــوبی را بـــرای رســـانه و
صحهگذاری از طریق آن ایجاد نمود.
به طورکلی ،بر اساس عوامل اسـتخراج شـده در
ایــن پــژوهش مــیتــوان نتیجــه گرفــت کــه
صحهگذاری ورزشکاران نه تنها در توسعۀ حوزه-
های مختلـف جامعـه تأثیرگـذار اسـت ،بلکـه از
عوامــل مختلــف آن تــأثیر مــیپــذیرد .بنــابراین،
هرگونه اقدامی که خارج از چهـارچوب و قواعـد
خاص این جامعـه صـورت بگیـرد ،نمـیتوانـد از
موفقیت و اثربخشـی الزم برخـوردار باشـد .حـل
مسئلۀ صـحهگـذاری ورزشـکاران ،نیازمنـد طـی
کردن فرآیندهای تصـمیمگیـری طاقـتفرسـا و
طوالنی است که در دست گروههای ناهمگونی از
ذینفعان قـرار دارد .عـالوه بـر ایـن ،پیچیـدگی
حکومت ،مسائل جامعهشناختی و مدیریت باعث
شـده کـه ورزش و صـنایع مـرتبط بـا آن (مثـل
تبلیغات) نتوانند همگـام بـا رونـدهای حرفـهای
جهانی به پیش رونـد .بایـد دانسـت کـه دولـت،
رسانهها ،کـارگزاران ،تبلیـغکننـدگان ،لیـگهـا،
باشگاهها و ورزشـکاران قسـمتی از یـک پیمـان
تجاری هستند که در آن هر کدام از شرکاء بایـد
فعالیتها و عالیق دیگران را ترویج و ارتقا دهنـد
تا با کمک به تحقق اهداف سایر شرکاء ،خود نیز
از این موضوع سود ببرند .در این میان ،به خاطر
وابستگی بیش از حد سیسـتمهـای موجـود بـه
دولت ،حل مسئلۀ صحهگذاری نیز ،نیازمند اقدام
اساسی از سوی دولت و نهادهای حاکم است که
جز با اعتمادسـازی و همکـاریهـای چندجانبـه
امکانپذیر نخواهد بود .تأکید بـر شـفافسـازی،
تعهد و سـازگار بـودن بـا آنچـه مـردم و جامعـۀ
حرفهای انتظار دارند ،میتواند وضـعیت مطلـوبی
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برای صـحهگـذاری ورزشـکاران ایجـاد کنـد و از
پیامدهای منفی صحهگذاری جلوگیری نماید.
پژوهش حاضر گام آغازین را بـرای حـل مسـئلۀ
صحهگـذاری در ایـران برداشـته و عـواملی را در
قالب مدلی زمینهای شناسـایی کـرده اسـت کـه
توجه به آنها ،میتواند در دسـتیابی بـه وضـعیت
مطلوب مؤثر باشـد .بـا ایـن حـال ،بـا توجـه بـه
استفاده از رویکـرد تئـوری دادهبنیـاد ،پیشـنهاد
میشود که برای اعتباربخشـی نهـایی و افـزایش
قابلیت تعمیم این یافتهها ،سایر پژوهشـگران بـا
استفاده از راهبردهای کمّی ،بـه طـرح و آزمـون
فرضیههایی بر مبنای مدل اکتشافی این پژوهش

بپردازنــد .بــه عــالوه ،پــژوهش حاضــر ،پدیــدۀ
صـــحهگـــذاری را از دیـــدگاه ورزشـــکاران و
صاحبنظرانی تحلیل نموده کـه خـود در ایجـاد
بستر و فرآیند صحهگـذاری نقـش دارنـد؛ بـدین
خاطر ،ممکن است برخـی از ابعـاد ایـن مسـئله
ناشناخته باقی مانـده باشـد؛ بنـابراین ،پیشـنهاد
میشود که پژوهشگران آتی ،نگرش مشتریان یـا
مخاطبانی را مـورد مطالعـه قـرار دهنـد کـه در
معرض اینگونه پیامهای تبلیغاتی قرار میگیرند.
انجــام چنــین پــژوهشهــایی مــیتوانــد بــه
تصمیمگیرندگان در حل مسئله صـحهگـذاری و
بهبود وضعیت ورزش حرفهای کمک نماید.
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Abstract
Objective: This study aimed to analyze the endorsement of Iranian athletes.
Methodology: This study was administered by using a grounded theory approach.
Interviews (n=29) were conducted with famous athletes and coaches, legislators,
and experts that selected by judgment sampling. Data were analyzed according to
the open, axial and selective coding by using of Atlas.Ti software.
Results: through the three coding phase, categories and sub-categories of athletes
endorsement were identified and related to each other as follows: Causal conditions
(individual and social factors, business-related factors, professional factors of sports
industry, and media-related factors); Intervening and context condition (sociological
factors, institutional factors, economic and trade-related factors, and media-related
factors); Action strategies (governance actions, socio-cultural actions, sports
organizations’ actions, commercial contract-related actions, media-related actions);
and Consequences (social, national economy, professional, marketing and media
consequences). Finally, coding paradigm described and theory was created.
Conclusion: Current limitations of Iranian athletes’ endorsement have occurred
under various situation. It is far from desired situation that may have undesirable
consequences. However, it can be achieved desired situations by using practical
strategies that may lead to considerable outcomes.
Keywords: Advertising, Endorsement, Famous athlete, Grounded theory.
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