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 چکیده

 انجام شده است. یرانیورزشکاران ا گذاری صحه تیوضع لیپژوهش با هدف تحل نیاهدف: 

نفر از ورزشکارن و  29مصاحبه با  قیو از طر ادبنی داده یتئور یریپژوهش حاضر با به کارگروش شناسی: 

حاصل با  های خاب شدند. دادهانت قضاوتی صورت به که شد انجام نظران مشهور، قانونگذاران و صاحب انیمرب

 شد. لیتحل یو انتخاب یباز، محور یسه مرحله کدگذار یط Atlas.Ti فزارا منر

گذاری ورزشکاران شناسایی و به یکدیگر صحهو فرعی های اصلی در سه مرحلۀ کدگذاری، مقولهها: یافته

های تجاری، عوامل تبط با شرکت)عوامل فردی و اجتماعی، عوامل مر مرتبط شد که عبارتند از: شرایط علّی

شناختی، نهادی، )عوامل جامعه ایشرایط زمینه ای مرتبط با صنعت ورزش و عوامل مرتبط با رسانه(؛حرفه

اجتماعی، -اقدامات حاکمیتی، فرهنگیهای عمل )استراتژی اقتصادی و عوامل مرتبط با رسانه(؛-تجاری

اقتصاد  ی،اجتماع یامدهایپو پیامدها ) ری و حوزه رسانه(؛ای ورزش، مرتبط با قرارداد تجانهادهای حرفه

 ای(. در نهایت نیز پارادایم کدگذاری تشریح و نظریه نهایی شکل گرفت.رسانهی و ابیبازار ی،احرفه ی،مل

گذاری در ایران تحت تأثیر شرایط مختلفی اتفاق افتاده است که از محدودیت موجود صحهگیری: نتیجه

تواند پیامدهای نامطلوبی به دنبال داشته باشد؛ مورد انتظار فاصله دارد. این وضعیت میوضعیت مطلوب و 

تواند تا سازد و میهای عملی، امکان دستیابی به وضعیت مطلوب را فراهم میاما، استفاده از برخی استراتژی

 حدود زیادی پیامدهای مطلوبی داشته باشد.

 ادبنی داده یرزشکار مشهور، تئورو ،گذاری صحه غات،یتبل واژگان کلیدی:
 

 مدرس تهران تیورزش، دانشگاه ترب تیریمد یدکتر یدانشجو .1

 مدرس تهران ستاد مدیریت ورزشی دانشگاه تربیتا .2

 مدرس تهران تیدانشگاه ترب اریدانش .3
 kozechih@modares.ac.ir نشانی الکترونیک نویسندۀ مسئول:  *
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مهمقد
 نتری از مهم یکیبه عنوان  غاتیامروزه، تبل

 ختهیآم یاز ابزارها  جیترو ختهیآم یاجزا

را در  یکه نقش مهم شود یشناخته م  یابیبازار

 ها شرکت یابیبازار های یو استراتژ ها استیس

(. 1390 ،یو طالب یبشل یمانی)سل کند یم فاای

همه جا وجود دارد و افراد هر روزه،  غاتیتبل

 امیعرض صدها پناخواسته در م ایخواسته 

 نیا ادیز اریقرار دارند. تعداد بس یغاتیتبل

 یمورد استفاده، گاه یتکرار های وهیو ش غاتیتبل

که در  سازد یافراد را آزرده خاطر م یبه حد

. ندآی یاز آن بر م یخالص یبرا یراه یجستجو

و  تیجذاب شیمسئله و افزا نیاز ا یریجلوگ

 های شاز چال یکی موارهه غات،یتبل یاثربخش

 وادار را آنها که است بوده ها شرکت یاساس

 های و استفاده از روش جادای دنبال به تا ساخته

 نیاز ا یکیباشند.  غاتیدر صنعت تبل نینو

است  غاتتبلی در مشهور افراد از استفاده ها، روش

. افراد شود یشناخته م  گذاری که با عنوان صحه

و  غیتبل یسخنگو برا نوانبه ع توانند یمشهور م

به کار گرفته  ها دهیمحصوالت، خدمات و ا عیترف

(. آنها 2002و همکاران،   سیتسیشوند )کامب

 غاتیرا به سمت تبل یمثبت های واکنش توانند یم

 رمشهوریو غ یکنند و نسبت به افراد عاد جادیا

و   رنیکنند )با شتریب دیخر یافراد را برا لیتما

 (.2005د ، و گارلن کاربونئو؛ 2003همکاران، 

پرداخت پول  یدر اصطالح به معنا گذاری صحه

را  ابیمحصولِ بازار دیسخنگو است تا خر کیبه 

( و هر 2007کند )فولرتن ،  قیو تشو هیتوص

برخوردار باشد و  یکه از شناخت عموم یشخص

در  ان،یشناختِ مشتر نیبا استفاده از ا یبه خوب

 دهنامی گذار کند، صحه دایحضور پ غاتیتبل

(. افراد مشهور به 1989،  کراکن )مک شود یم

که جامعه نسبت به آنها  یادیخاطر شناخت ز

از  یممتاز و قدرت ناش های یژگیو زیدارد و ن

 گاهجای از اغلب ها،¬حضور مکرر در رسانه

و  یریبرخوردار هستند )ال ا ییباال یاجتماع

( 2004) نجلیپر دهی(. به عق2005سجونگ ، 

به خاطر   مشهوربه افراد  نسبت یعموم یفتگیش

 ییهمواره در سطح باال -نقش آنها در جامعه 

روز  غاتیاستفاده از آنها در تبل ن،ی. بنابراماند یم

  فریاست )به نقل از اسکائ شیبه روز در حال افزا

درصد از  70(. در ژاپن، حدود 2010و همکاران، 

با استفاده از افراد  ونیزیتلو یتجار غاتیتبل

(. در 1998،  لبرنی)ک شود یجام ممشهور ان

موجود به  غاتیدرصد از کل تبل 20 کا،یامر

 مپیافراد مشهور اختصاص دارد )ش گذاری صحه

 (.2008به نقل از آموس  و همکاران،  ؛2000، 

محصول توسط فرد مشهور باعث  گذاری صحه

آن، با فرد  دیقبل از خر انیکه مشتر شود یم

اسکوور ،  و یمشهور همراه شوند )دانشور

باور دارند که افراد  انیمشتر قت،ی(. در حق2000

 کیرا با آنها شر یمهم های مشهور ارزش

مانند آنها باشند  خواهند یو م شوند یم

نشان  قاتی(. تحق2006و ژانگ ،  انفرانی)س

و  گذاری صحه از ها که استفاده شرکت دهد یم

آنها با افراد مشهور و مورد عالقه، کشش  یهمراه

 یایو مزا کند یم جادیا انیم را در مشترالز

. دارد دنبال به ها شرکت یرا برا یادیز

برند و  یادآوریافراد مشهور  گذاری¬صحه

،  کورا)آگراوال و کاما دهد یم شیرا افزا غاتیتبل

  مرزی؛ س2004 نجل،ی؛ پر1996،  نی؛ مارت1995

نسبت به برند را  ی(؛ وفادار2009و همکاران، 

؛ 2004)بوش  و همکاران،  کند یم تیتقو

  می؛ ک2005؛ کاربونئو و گارلند، 2004 نجل،یپر
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 غاتیبر تبل یمثبت ری(؛ و تأث2014و همکاران، 

)بوش و همکاران،  گذارد یدهان به دهان م

2004.)  

 گذاری صحه یدارند برا لتمای ها شرکت اکثر

ورزش استفاده  یایبرند خود، از ستارگان دن

افراد  رینسبت به سا ورزشکاران رایکنند؛ ز

 به و دارند ها در رسانه یشتریمشهور حضور ب

 شان، العاده و عملکرد فوق ها تقابلی خاطر

 کنند یم جادیا انیمشتر یرا برا یادیز تجذابی

(. آنها 2014و همکاران،   لی؛ دو2010، )روسکا

خود، بلکه در  ای حرفه تینه تنها در دوره فعال

 زیاز مرگ نپس  یحت ای یزمان بازنشستگ

 قرار استفاده مورد گذار به عنوان صحه توانند یم

(. 2005، تی)کونستانزو و گودنا رندگی

در  یادیز اریبس ریتأث توانند یورزشکاران مطرح م

باشند. به عنوان مثال،  اشتهد ها شرکت تیموفق

در  ای مشهور( به اندازه ستیبکهام )فوتبال دیوید

 بوده موثر ها نسبت به برند شرکت یآگاه جادیا

« اثر بکهام»ه در صنعت از آن با عنوان ک است

جردن،  کلی(. ما2011،  تی)ک شود یم ادی

بر  یقیعم ریتوانسته تأث زیمشهور ن ستیبسکتبال

 یبرا یموفق و قو یریبگذارد و تصو غاتیتبل

کند که آنها را  جادیا یخود و محصوالت

از   رینموده است. او کفش جردن اِ گذاری صحه

کرد که در  گذاری¬را صحه یکیحصوالت نام

 110از  شیب ییسال ورود به بازار، به تنها نیاول

به همراه  یکینا یدالر سود ناخالص برا ونیلیم

 (.2008داشت )آموس و همکاران، 

مثبت  های ارزش توانند یبرجسته م ورزشکاران

خود را به برند منتقل کنند. به خصوص، در 

آنها قادرند که  ،یرابطه با محصوالت ورزش

را به  شان یخود در رشته ورزش های تیقابل

(. 2005،  یو چو ونیمحصوالت منتقل کنند )

 شوند یشناخته م یآنها معموالً به عنوان افراد

همچون پشتکار  یمثبت یتیصشخ های یژگیکه و

خاطر، اغلب به عنوان  نیو نظم دارند. به هم

جوانان مورد توجه قرار  ینقش برا یالگو

(. 2000و همکاران،   جنی)ت رندگی یم

ورزشکاران  لیپتانس نیاز ا یغاتیتبل های سازمان

آگاه هستند و آنها را به عنوان  یگذار صحه یبرا

 ستفادها شان خدمات و محصوالت گذار صحه

 ونیلیچند م یمنظور قراردادها نیو بد کنند یم

خاطر،  نی. به اکنند یرا با آنها منعقد م یدالر

 عنوان به ها شرکت یِتجار غاتیتبل حضور در

ورزشکاران  یمنابع درآمد نیاز سودآورتر یکی

به  تی. آنها با فعالدآی یبه حساب م ای حرفه

حقوق  واگذاری و ها شرکت رانیعنوان سف

 یادیز ارینام خود، پول بس ای ریاز تصو تفادهاس

منبع  نی(. ا2011، نی)ج آورند یبه دست م

 یکه به صورت انفراد یورزشکاران یبرا یدرآمد

 کنند،¬یم تیباشگاه فعال ای میو نه در قالب ت

 یتمام دیآنها با رایدارد؛ ز یشتریب تیاهم

سفر،  ،یمرب ن،یمربوط به تمر های¬نهیهز

را خودشان پرداخت  رهیو غ قاتشرکت در مساب

 .کنند

نشان  رانیدر ا غاتیبه اشکال مختلف تبل ینگاه

 ای شکاران حرفهکه در حال حاضر، ورز دهد یم

کاالها و  یتجار غاتیدر تبل یروشن گاهیجا

موضوع در  نیا نهیشیپ یخدمات ندارند. بررس

 ،یاز انقالب اسالم شیکه پ دهد ینشان م رانیا

سرشناس( در  یو مرب ستی)فوتبال نیپرو یعل

شرکت نموده و در دهه  ای رسانه غیتبل نیچند

 کی یرا برا یغاتیتبل یناصر حجاز زین 60

به  -انجام داده است. پس از آن  یرکت ورزشش

که  یخاص دگاهیحاکم بر جامعه و د یخاطر فضا

نسبت به ورزشکاران و افراد سرشناس وجود 
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سال از حضور ورزشکاران در  نیداشت تا چند

در سال  نکهیاوجود نداشت، تا  یاثر غاتیتبل

 میورزشکاران با حضور کر گذاری ، صحه1376

شرکت محصوالت  کی غاتیدر تبل یباقر

از سر گرفته شد و به دنبال آن  ،یبهداشت

 ها ستیفوتبال ژهیاز ورزشکاران و به و یاریبس

 مورد ها محصوالت شرکت گذاری صحه یبرا

(. اما، در 1389 لت،فضی) گرفتند قرار استفاده

 غاتیافراد برجسته در تبل ضور، ح1387سال 

)به عنوان  یتوسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسالم

 یدر کشور( به طور رسم غاتیتبل یاصل یمتول

 ها یاز خبرگزار یبرخ یممنوع اعالم شد و حت

 بدنیِ تی( به نقل از سازمان ترب1389)فرارو، 

به  یمل های میورزشکاران ت تیوقت، از محروم

خبر  یتجار غاتیبلحضور در ت ۀمیعنوان جر

 نیدادند. بعد از گذشت حدود چهار سال از ا

، حضور 1391سال  یداموضوع، در ابت

 غاتیورزشکاران و افراد سرشناس در تبل

 مایصدا و س یبازرگان رکلیتوسط مد ،یونیزیتلو

در  نی(. ا1391 ران،یبدون مانع اعالم شد )عصر ا

 یمتناقض های است که هنوز هم صحبت یحال

 غاتیحوزه تبل نیرابطه توسط مسئول نیدر ا

استفاده از  سکیکه ر شود یم دهیشن

 و ها بحث نی. با وجود ابرد یرا باال م ذاریگ صحه

 یغاتیروش تبل نای از استفاده بودن بالمانع اعالم

 رسد یمسئول، به نظر م یاز نهادها یتوسط برخ

موجود در  های تیکه به خاطر ابهامات و محدود

 غاتیدر تبل یرانیورزشکاران ا عملحوزه، در  نیا

در است که  یدر حال نیحضور ندارند. ا یتجار

از  یسطح شهرها و برخ یغاتیتبل یلبوردهایب

 از ها، موجود در فروشگاه یکاالها های بندی بسته

استفاده  یورزشکاران و هنرمندان خارج رتصاوی

که  شود یسؤاالت مطرح م نیا ن،ی. بنابراشود یم

 ای یلداخ از نظر صرف  یتجار غاتیلتب یچرا برا

 یبودن محصوالت  از ورزشکاران داخل یخارج

که رقابت با  یچرا در حال ای شود؟ یاستفاده نم

دولت  یاصل های از دغدغه یکی یخارج یکاالها

 توانند ینم یداخل های شرکت شود، یمحسوب م

ورزشکاران استفاده  گذاری کار از صحه نیا یبرا

که  رسد یبه نظر م یضرور ن،یکنند؟ بنابرا

مورد کاوش  رانیدر جامعه ا گذاری صحه ندیفرآ

موجود، مطلوب و  تیتا وضع ردیگ قرار

 نیبه آن مشخص گردد. با ا یابیدست یراهکارها

 یحاضر با استفاده از تئور قیهدف، تحق

 یرا برا یرانیورزشکاران ا گذاری صحه اد،بنی داده

.است ودهنم لیتحل یمحصوالت و خدمات تجار

 شناسی پژوهش روش
پژوهش، از نوع  نیراهبرد مورد استفاده در ا

 ،ییاستقرا یاست که روش  ادبنی و داده یفیک

بر اساس  هیخلق نظر برای مند و نظام یاکتشاف

 یبرا یاساس لیاز دال یکیاست.  یواقع های داده

مورد  ۀدیاست که پد نیروش، ا نیاستفاده از ا

 نیکورب ونشده باشد )استراوس  ینظر قبالً بررس

 ۀبا توجه به نبود مطالع ن،ی(؛ بنابرا1990، 

 گذاری صحه طیدر ارتباط با شرا کیآکادم

راهبرد مناسب شناخته  نیا ران،یورزشکاران در ا

 استراوس» مند پژوهش، از طرح نظام نیشد. در ا

  .استفاده شد «نکوربی و
نفر از  29پژوهش، با  نیبه منظور انجام ا

 یورزش انیمرب ،یو جهان یکیورزشکارن المپ

 احبهمص نظران، سرشناس، قانونگذاران و صاحب

 شناختی تیانجام شد که اطالعات جمع قعمی

آمده است. با توجه به روش  1آنها در جدول 

و با  ینظر رتبه صو یرگی مورد استفاده، نمونه
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 ینظر یرگی¬انجام شد. نمونه یروش قضاوت

 یرگی¬از آن که نمونه شیمعناست که ب نیبد

پژوهش  انیقبل از پژوهش مشخص شود، در جر

 شکل ها داده ۀمرحله به مرحل لِیو بر اساس تحل

(. اساس 1990 ن،ی)استراوس و کورب ردگی می

بود که افراد منتخب بتوانند به  نیانتخاب ا

در دو  ها افتهی یریو تکرارپذ هینظر یرگی شکل

که در آن  یلغو یری. تکرارپذ1بعد کمک کنند: 

مشابه  های مشابه با انتخاب مورد جینتا دیتول

 دیکه در آن تول ینظر یری. تکرارپذ2هدف بود؛ 

 های در قطب ییمتضاد با انتخاب موردها جینتا

به حد  دنیتا رس یرگی مخالف هدف بود. نمونه

معنا که تا  نیکرد؛ بد دایادامه پ یظراشباع ن

 آوری که پس از آن جمع افتیادامه  ای نقطه

در ارتباط با  یدیجد زیچ د،یجد های داده

 مناسبی گستره ها هکرد و مقول ینم دتولی ها مقوله

شده بود  دییآنها برقرار و تأ نیکرد و روابط ب دایپ

   (. 2009،  دی)و

 

 

 

 کنندگان پژوهششناختی مشارکتاطالعات جمعیت .1جدول 

 میانگین سنی فراوانی درصدی فراوانی تخصص

 31/28 ± 92/2 83/44 *13 ورزشکار شاغل

 50/37 ± 88/2 79/13 4 ورزشکار بازنشسته

 75/40 ± 80/8 79/13 4 بی و داورمر

 16/51 ± 53/5 24/17 5 قانونگذار

 66/48 ± 65/13 35/10 3 شناس و حقوقدانجامعه

 55/37 ± 12/11 00/100 29 کل

 کننده زن و بقیه مرد بودند.سه نفر از ورزشکاران مشارکت *  

 
بنیاد، روایی بیشتر بر در پژوهش به روش داده

روایی درونی( تأکید دارد تا ها )روی صحت داده

رود. در معنایی که در مطالعات کمّی به کار می

شوندگان این پژوهش، با ارائه بازخورد به مصاحبه

ها در مسیر پژوهش به طوری که  و قراردادن آن

ها تأثیر نگذارد، برای  بر نحوه پاسخگوئی آن

افزایش روایی درونی اقدام شد. پس از انجام هر 

وی بدست آمده تا آن مرحله ارائه مصاحبه، الگ

شونده نظرات خود را نسبت به شد و مصاحبهمی

کرد. این کار پس از مصاحبه انجام الگو مطرح می

فرض و شد تا مصاحبه خالی از هرگونه پیشمی

گیری باشد. به عالوه، برای افزایش قابلیت جهت

ها از منابع مختلف و در دورۀ ها، دادهاعتماد یافته

آوری شد؛ ضمناً، تمامی ماه( جمع 13نی )طوال

مراحل با همکاری یک دستیار آشنا به روش 

 بنیاد بررسی و انجام شد.داده

-با توجه به استفاده از روش پژوهش داده

ها در سه مرحلۀ کدگذاری باز، بنیاد، تحلیل داده

نرم  6محوری و انتخابی و با استفاده از نسخۀ 

تا در نهایت پارادایمی انجام شد  Atlas.Ti افزار

منطقی شکل گرفت. در این مراحل که به صورت 

های انجام شده پیوسته دنبال شدند، مصاحبه

سازی، به صورت خط به خط تحلیل پس از پیاده

و کدگذاری شدند. در ابتدا، به هر مفهوم موجود 
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در مصاحبه یک برچسب الصاق شد و بر اساس 

ی باز و خام ها و ابعاد هر مفهوم، کدهاویژگی

پدیدار شد. در ادامه و در مرحلۀ کدگذاری 

-محوری، مقولۀ اصلی این پژوهش یعنی صحه

گذاری، محور اکتشاف قرار گرفت و سپس 

های دیگر به طور نظری به آن ارتباط داده مقوله

( 2004) 1ها بر اساس مدل بوهمشد. این مقوله

تعیین شدند که شامل شرایط علّی )شرایط 

گر ای و مداخلهپدیده(، شرایط زمینهگیری شکل

های عمل )شرایط بسترساز پدیده(، استراتژی

)اقدامات کنترل و مدیریت پدیده( و پیامدها 

ها( بودند )شکل )نتایج به کار بستن استراتژی

(. کدگذاری انتخابی نیز با استفاده از انتخاب 1

مفاهیم و موضوعاتی دنبال شد که در استخراج 

رسیدند. پژوهش مؤثر به نظر میمضمون اصلی 

سازی و پاالیش این مرحله با هدف یکپارچه

ها برای پدیدار شدن نظریه انجام شد. در داده

ها به این مرحله سعی شد که انتخاب مقوله

ای صورت پذیرد که مقولۀ اصلی، عمده گونه

مفاهیم پدید آمده در مراحل قبل را پوشش 

 دهد.

                                                      
1
- Bohm 
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 گذاری ورزشکاران ایرانپارادایم کدگذاری محوری صحه .1شکل 

 های پژوهش یافته

کنندگان در نتیجۀ تحلیل نظرات مشارکت

پژوهش، چهار مقوله به عنوان شرایط علّی برای 

گذاری ورزشکاران ایرانی وضعیت موجود صحه

شناسایی شد که عبارتند از: الف( عوامل فردی و 

های شرکت اجتماعی؛ ب( عوامل مرتبط با

ای مرتبط با صنعت تجاری؛ ج( عوامل حرفه

 .(2جدول ورزش؛ و د( عوامل مرتبط با رسانه )

 
 گذاری ورزشکاران ایرانیشرایط علّی حاکم بر وضعیت موجود صحه .2جدول 

. عوامل فردی 1

 و اجتماعی

ی، سن معموالً باالی مربیان های ورزشمیلی شخصی ورزشکار به تبلیغات، ترس ورزشکاران از تقابل با سازمانبی

ای در بین مربیان و ورزشکاران، حضور ورزشکاران به عنوان مانع برای تبلیغ بسیاری از کاالها، نبود تفکر حرفه

های سیاسی و جناحی به عنوان مانع، قدمت دیرینۀ جامعۀ ایران، حجاب، ضرورت تبلیغ ورزشکاران در فعالیت

 گذاری.عی برای صحهمنع شر نبودهای فرهنگی، در بخش

. عوامل مرتبط 2

های با شرکت

 تجاری

ها، کنندهانگیزه در تبلیغ فقدانهای سازمانی، ها، اولویت تفکرات فردی بر استراتژیاولویت سود برای شرکت

 ها در اعمال فشار بر مسئولین.توانایی شرکت فقدان

-. عوامل حرفه3

ای مرتبط با 

 صنعت ورزش

گذاری وسط ورزشکاران، وجود تقاضا از سوی ورزشکاران برای شرکت در تبلیغات، صحهگذاری تضرورت صحه

به عنوان عامل برای ایجاد رقابت و رشد اقتصادی، جذابیت رشته ورزشی به عنوان عامل جذب تبلیغات، 

ن حمایت ها و مقررات شفاف و قوانیگذاری، فقدان رویهنامه اخالقی برای مشارکت در صحهضرورت ایجاد نظام

 پدیده محوری

گذاری صحه  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

-سیاسی عوامل

 اقتصادی
 

 

 

 

 

 

 

 با مرتبط عوامل

رسانه و فرهنگ  

 

 

 

 

 

 

 

 شرایط علّی

 و  فردی عوامل

 اجتماعی

 مرتبط با  عوامل

 های تجاریشرکت

 ای ل حرفهعوام

مرتبط با صنعت 

 ورزش

 با مرتبط عوامل 

 رسانه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

اقتصادی-سیاسی عوامل  

 

 

 

 

 

 

 

 فرهنگ با مرتبط عوامل

گرای و مداخلهعوامل زمینه  

 عوامل نهادی 

 شناختیجامعه عوامل 

 رسانه با مرتبط عوامل 

 اقتصادی -تجاری عوامل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

های استراتژی

 عمل

  اقدامات

 حاکمیتی

 اقدامات 

-فرهنگی

 اجتماعی

  اقدامات

-نهادهای حرفه

 ای

  اقدامات مرتبط

 با قرارداد تجاری

 حوزه  اقدامات

 رسانه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پیامدها

 اجتماعی پیامدهای 

 اقتصاد پیامدهای 

 ملی

 ایحرفه پیامدهای 

 ورزش

 بازاریابی  پیامدهای

های شرکت برای

 کنندهتبلیغ

 با رتبطم پیامدهای 

 رسانه
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 ثبات عملکردی ورزشکاران به عنوان بازدارنده. فقداناز حقوق مالکیت معنوی، 

. عوامل مرتبط 4

 با رسانه

ها و غفلت از برخی دیگر، نبودن پوشش اندک رویدادهای ورزشی، توجه مفرط رسانه به برخی از افراد و رشته

طلوب کنونی، عدم پخش تلویزیونی مسابقات ورزشکاران زن در تبلیغات کاالها، ضرورت توجه به وضعیت نام

 های درگیر در ورزش.ای مسابقات مانع شناخت تمامی گروهزنان، پخش غیرحرفه

 

-بر اساس نتایج حاصل از تحلیل مصاحبه

ای و ها، چهار مقوله به عنوان شرایط زمینه

گذاری گر در وضعیت موجود صحهمداخله

رتند از: ورزشکاران ایرانی شناسایی شد که عبا

شناختی ؛ ب( عوامل نهادی؛ الف( عوامل جامعه

اقتصادی؛ و د( عوامل مرتبط  -ج( عوامل تجاری

 (.3جدول با رسانه )

 
 گذاری ورزشکاران ایرانیای صحهشرایط زمینه .3جدول 

. عوامل 1

-جامعه

 شناختی

 کنندهغیعامل تأثیرگذار هم بر تبل وجهه ورزشکار به عنوان، از طرف ورزشکاران ورزشیتبلیغات وسایل  بودنمناسب 

 یمنع نشر اخبار منف وجودساز، نهیبه عنوان عامل زم رانیدر ا پرستیو اسطوره سازیاسطوره، کنندهو هم بر مصرف

 یبرا ینامرئ یوارهاید وجود، فرهنگی در جامعه برای تبلیغات ورزشکاران منعی، نید ۀدر مورد افراد به عنوان آموز

ناشناخته ، ورزشکاران از حقوق خود به عنوان مانع اطالعییبی، ارتباطات هایرانت معضل، در جامعهزنان  شرفتیپ

 هایارزش رییتغ، زنان جامعه ریمثبت سا یورزشکار به عنوان الگوها زنان، بودن سایر فعاالن ورزشی مانند داوران

 .ورزشکاران در گذر زمان

. عوامل 2

 نهادی

سطح کالن  رندگانگیمیدر انتخاب تصم ساالریستهیتوجه به شا عدمگیرنده، تصمیم ینهادها ایبرخورد سلیقه

تأثیر رویدادهای مقطعی منفی بر تصویب قوانین کامالً ی، مصالح عموم یفدا کردن ورزش به خاطر برخ، ورزش

ه برای صدور مجوز نهادهای چندگان وجودورزشکاران،  تبلیغات برای قانونی هایمنع و محدودیت وجود، بازدارنده

 یتیامن، مانعی برای ورود برندهای خارجی و تبلیغات ورزشکاران تحریم، های داللیاداری و فعالیت فساد، تبلیغات

 یبرا یو اجتماع یقانون تیامن نبود، با منافع دولت گذاریصحه نفعانیمنافع ذ ینبودن برخ همراستا، کردن امور

رده  هایتیبه عنوان اولو گذاریصحهی، نظارت یاتیعمل هایبرنامه ضعفزدارنده، با عنوان به هاشرکت گذاریهیسرما

 .کشورها ریورزشکاران در سا غاتیمطلق تبل یآزاد نبود ،ورزش بانوان نییپا

. عوامل 3

تجاری 

 اقتصادی

ه برای تبلیغات منفی به عنوان عامل بازدارند رویدادهای، بودن تبلیغات ایحرفهغیر، ضعف رقابت بین کسب و کارها

باالی  ۀهزینها، پرداخت مطالبات تبلیغاتی ورزشکاران از سوی شرکت عدم، (هااز سوی ورزشکاران )کالهبرداری

-به عنوان بازدارنده صحه رانیا هایدر نظام باشگاه ثباتییب ،غاتیشرکت در تبل برای ورزشکاران طرف از شدهمطالبه

 .کاران در سطح جهانبودن تبلیغات ورزش رایجی، میت گذاری

. عوامل 4

مرتبط با 

 رسانه

، مایبودن صدا و س یانحصارها، در قبال شرکت یرسانه مل ۀپدرساالران ماتیتصم، نوع رسانه به عنوان عامل تأثیرگذار

 مایصدا و س یحکومت تیماه، نیکامل قوان یبه اجرا یبندیدر پا مایصدا و س رانیتعهد مد عدم

 

 
تحلیل ، ملهای عاستراتژی در

کنندگان نشان داد که های مشارکت مصاحبه

گذاری ورزشکاران بهبود وضعیت موجود صحه

توان ایرانی نیازمند ساز و کارهایی است که می

بندی کرد: آنها را در قالب پنج مقوله زیر دسته

الف( اقدامات حاکمیتی؛ ب( اقدامات نهادهای 

 اجتماعی؛-ای ورزش؛ ج( اقدامات فرهنگیحرفه

د( اقدامات مرتبط با قرارداد تجاری؛ و هـ( 

 (.4جدول اقدامات حوزه رسانه )
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 گذاری ورزشکاران ایرانیهای مورد نیاز برای دستیابی به وضعیت مطلوب صحهاستراتژی .4جدول 

. اقدامات 1

 حاکمیتی

ادی و نه دستوری از پذیرش نقش ارشمسئولین،  سوی از هاپذیرش ریسکمقررات،  و قوانین سازیاصالح و شفاف

 ندیفرآ تصویب، رندهگیمیتصم التیتشک اصالح، نهادهای اقتصادی اصالح)دولت(،  سوی وزارت ورزش و جوانان

تبلیغات،  و حجاب مسأله برای حکومتی حلبه ارائه راه نیاز، آنها یو کاالها هاکنندهغیتبل یستگیشا نییتع

 فرهنگی، هایبین فراکسیون همکاری، قانون از آن خواهیامو فرج کنندهغیبه شرکت تبل تیمسئول یواگذار

 تعیینی، مخاطبان مل یبرا یروان هاینکردن از افراد برجسته در جنگ استفادهمجلس،  اجتماعی و ورزشی

 یغاتیتبل یقراردادها یبرا اتیمال یتصاعد شیافزاورزشکاران،  تبلیغاتی هایچارچوب حقوقی مناسب برای فعالیت

 جامعه.  هایبخش سایر هایبه استراتژی توجه، رقابت سالم ایجاد تر،بزرگ

اقدامات . 2

نهادهای 

ای حرفه

 ورزش

عمل داوران  آزادیورزشکاران،  گذاریبه الگوی بومی صحه نیاز، انیورزشکاران، داوران و مرب هایهیاتحاد یزنیرا

در  ایتفکر حرفه جادیا، های ساخت داخلورزشکاران در تبلیغات کاال شرکت، شرکت در تبلیغات یورزشی برا

 شیافزای، رسم هایسمیبا مکان گریایفرهنگ حرفه اصالح، ازینشپی عنوان به ورزش اندرکارانورزشکاران و دست

، شتریب یخارج هایزنان به رقابت هایمیت اعزام ،بهتر ایپوشش رسانه یمختلف برا هایرشته هایگیل تیجذاب

 .در بخش بانوان تیفیم و باکمنظ هایگیل جادیا

اقدامات . 3

-فرهنگی

 اجتماعی

به ایجاد تعادل بین منافع  نیازی، فرهنگ ورزش جیتروای، نهیزم یازهانیشیپ جادیدر ا ینقش گفتمان مذهب

 ایجاد، مثبت یالگوساز، جوامع ریبا سا رانیجامعه ا هایبه تفاوت توجه، با منافع جامعه کنندهغیورزشکار و تبل

 نهادسازمان مردم جادیااعتمادی، یحس ب جادیاز ا یریجلوگداخلی،  فرهنگی هایمراستایی بین تبلیغات و ارزشه

از  استفادهی، مذهب ینکردن ورزشکاران به نمادها لیتبد، در جهت حفظ منافع مردم هایرصد کردن آگه برای

 .انوان در جامعهپخش مسابقات ب پذیرش، نهادهای فرهنگی اصالحاجتماعی،  هایشبکه

. اقدامات 4

مرتبط با 

قرارداد 

 تجاری

و  کنندهغیتبل پایبندیی، قو میانتقال مفاه یورزشکاران برا هاییژگیبه و توجهگذار، محصول و صحه نیتجانس ب

ی، مال اتیعمل سازیشفافتبلیغاتی،  هایحدود مسئولیت ورزشکار در فعالیت تعیین، ورزشکار به تعهدات خود

 گذارورزشکاران صحه نشیگز یبرا یسمیمکان یطراح، در انتخاب ورزشکاران مبلّغ یابیبازار قاتیاز تحق هاستفاد

 تیفیورزشکاران به ک یواقع اعتقاد، ورزشکاران یغاتیتبل یراردادهاقدر  یاخالق یبندها نییتعها، شرکت توسط

 .نکردن( ی)نقش باز یورزش یکاال

. اقدامات 5

 حوزۀ رسانه

-رسانه جادیابانوان،  ورزش به هاتوجه رسانه، توجه به منافع رسانهها، غات کاالهای داخلی از سوی رسانهپخش تبلی

زنان در  غیتبل امکانی، غیتبل یزرهایت یۀدر ته یغاتیتبل هایشرکت شتریعمل ب یآزاد، مستقل از دولت های

 ی.مجالت تخصص
 

های انجام شده نشان داد که تحلیل مصاحبه

گذاری ورزشکاران در ایران، موجود صحهوضعیت 

و دستیابی به وضعیت مطلوب آن نتایج و 

توان پیامدهایی را به دنبال خواهد داشت که می

بندی کرد: الف( مقوله دسته 5آنها را در 

ی؛ اقتصاد مل یامدهای؛ ب( پیاجتماع یامدهایپ

؛ د( )مرتبط با ورزش( یاحرفه یامدهایپج( 

ها؛ و ه( شرکت یبرا یابیبازار یامدهایپ

 (.5جدول ) مرتبط با رسانه یامدهایپ

 
 گذاری ورزشکاران ایرانیپیامدها و نتایج وضعیت موجود و مطلوب صحه. 5جدول 

 یامدهایپ. 1

 یاجتماع

از  یریجلوگ امکان، فرهنگ غلط در جامعه جیترو امکان، ناسالم یکاالها غیتبل ۀجیکودکان در نت بیاحتمال آس

 .ورزشکاران نیدر ب مداریاخالق گسترشی، اعمعضالت اجتم

 یامدها. پی2

 یاقتصاد مل

 ریدر سا یرانیا یکاالها غیتبل لیپتانس جادیا، نقش ورزشکاران در تبلیغات کاالهای داخلی و ارتقاء اقتصاد داخلی

 ی.قانون هایخأل رفع، دولت یدرآمدها شیافزا، (ایفارس و آس جیخل ۀحوز ژهیکشورها )به و

 یاجتماع گاهیجا یارتقا، هم یورزشکار و برند رو ۀدوطرف ریتأث، تبلیغات به عنوان منبع درآمد ورزشکار و باشگاه یامدهایپ. 3
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 .ناقص هاینامهنییآ یو اجرا بیحقوق ورزشکاران با تصو نقض، حرفه کیورزش به عنوان  یاحرفه

 یامدهایپ. 4

ی برای ابیبازار

 هاشرکت

 ابانیبه بازار کمک، شهرت برند شیافزا، محصوالت یادآوری شیبه افزا کمک، ورزشکاران تبلیغات شتریاثربخشی ب

 بازگشتها، شرکت یبه برندساز کمک، در محصوالت زیتما جادیا، در بازار سازیگاهیجا هاییاستراتژ نیدر تدو

، محصول ایبرند شرکت  قرار گرفتن هیدر حاش امکانها، شرکت یابیبخش بازار سازیفعال، در درازمدت هیسرما

 .برند شرکت ۀچهر بیتخر احتمال

 یامدهایپ. 5

مرتبط با 

 رسانه

پنهان  غاتیرواج تبل ،قرار گرفتن رسانه هیدر سا احتمالرسانه،  وجهه شدن دارخدشه امکان، منتفع شدن رسانه

 .تیممنوع امدیبه عنوان پ یکیالکترون هایدر رسانه

 

 گیری نتیجه وبحث 

ورزش یکـی از رویـدادهای مهـم     صنعتی شدن 

پیتـز، فیلـدینگ و   رود.  قرن گذشته به شمار می

اساس  (، اجزای صنعت ورزش را بر1994 ) 1میللر

مرتبط با آنها به سـه دسـته    محصولاساس نوع 

انـد کـه شـامل عملکـرد ورزشـی،       تقسیم کـرده 

. اسـت  ورزش بخش ترویجـی تولیدات ورزشی و 

ی بخش گذاری از اجزای اساسدر این مدل، صحه

شـود کـه نیازمنـد    ترویجی ورزش محسوب مـی 

، 2پیتـز و اسـتوتالر  توجه درخور است )به نقل از 

کننــدگان . تحلیــل دیــدگاه مشــارکت  (2002

گذاری، منـتج  پژوهش در ارتباط با موضوع صحه

به مدلی کیفی شد که عوامل آن در ادامه بحـث  

 شود:می

چنانچه در نتایج بیان شـد عوامـل علّـی شـامل     

: مقوله بود: الف( عوامل فـردی و اجتمـاعی  چهار 
گذاری را تحـت تـأثیر   بخشی از عواملی که صحه

دهد به خود ورزشکاران و نیـز برخـی از   قرار می

گردد که نقـش مهمـی در   عوامل اجتماعی بر می

های آنها دارند. عوامل فردی موردِ اشـارۀ  فعالیت

میلـی، تـرس و سـن    کنندگان، مانند بیمشارکت

                                                      
1. Pitts, Fielding & Miller 

2. Pitts & Stotlar 

گـذاری  ی در نقـش مـانع در راه صـحه   آنها همگ

 کنند. از سوی دیگر، عوامل اجتماعی نام عمل می

 

توانند تأثیر مثبت و هـم تـأثیر   برده شده، هم می

گـذاری داشـته باشـند؛ در    منفی بر فرآیند صحه

توانـد  ای میاین میان، حجاب و نبود تفکر حرفه

در نقش مانع، ضرورت تبلیغ فرهنگی و نبود منع 

کننـده و پیشـینۀ غنـی    ر نقش تسـهیل شرعی د

جامعۀ ایران نیـز در هـر دو نقـش رـاهر شـوند.      

-کننده با موانـع مـی  تطبیق دادن عوامل تسهیل

 تواند به حل این معضل کمک کند.

های تجاری: در بـازار  ب( عوامل مرتبط با شرکت

ها ناگزیرند خـود و کاالهایشـان را   رقابت، شرکت

مشتریان بدانند که به مشتریان معرفی نمایند تا 

-آنها چه چیزی برای عرضه دارند. در میان گروه

تـوان گفـت کـه    گذاری مـی نفع از صحههای ذی

رسد که کاالهـا  ها میبیشترین منفعت به شرکت

کنند؛ با یا خدمات خود را از این طریق تبلیغ می

-ای از عوامل در ارتباط با شرکتاین حال، دسته

ــ  ــر فرآین ــه ب ــا وجــود دارد ک ــذاریِ د صــحهه گ

گـذارد. ایـن عوامـل    ورزشکاران تأثیر منفـی مـی  

گذاری در کشور ایران موجب شده است که صحه

هایی را داشته باشد و نتواند به شـکل  محدودیت

ایِ رایـج در سراسـر دنیـا انجـام شـود. در      حرفه

هـای تجـاری بـرای    صـورتی کـه تـالش شـرکت    

گذاری ورزشکاران که به صـورت  استفاده از صحه
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افتـد،  هایی از زمان اتفـاق مـی  راکنده و در برههپ

یافته و هدفمند دنبال شود، امکان بهبـود  انسجام

 وضعیت موجود افزایش خواهد یافت. 

ای مــرتبط بــا صــنعت ورزش: ج( عوامــل حرفــه

کنندگان پـژوهش نشـان   تحلیل دیدگاه مشارکت

ای از عوامل در ورزش ایران وجـود  داد که دسته

ای و یـا موانـع   ن الزامـات حرفـه  دارد که به عنوا

شـوند و ایـن   گذاری محسوب مـی ای صحهحرفه

دهند. بـود یـا نبـود    فرآیند را تحت تأثیر قرار می

ای شـدن ورزش نیـز   این عوامل به فرآیند حرفـه 

-هـای تبلیـغ  تواند کمک کند؛ جذب شـرکت می

ها کننده تا حدود زیادی به پوشش خبری باشگاه

خواهند ها میکنندهبلیغها بستگی دارد؛ تو لیگ

هایی مرتبط شوند کـه دارای  با ورزشکاران یا تیم

های آنها جـذاب و  عملکرد باثبات هستند و لیگ

ای خــوبی برخــوردار باشــد تــا از پوشــش رســانه

مخاطبان بیشتری را جلب کنند. باشگاه، لیگ یا 

ای ورزشکاری که بتواند بیشترین پوشـش رسـانه  

را جذب کند، احتمال بیشـتری وجـود دارد کـه    

برای استفاده در یک آگهی تجاری انتخاب شود. 

گـذاری ورزشـکاران   در این صورت تقاضای صحه

رقابـت و رشـد   توانـد پاسـخ داده شـود و بـا     می

 اقتصادی همراه شود.

د( عوامل مرتبط بـا رسـانه: در تعـاریف مختلـفِ     

آن نام برده بودن  غیرشخصی تبلیغات، همواره از

 1پــوو و تورگــوشــده اســت. بــه عنــوان مثــال، 

ــی    2001) ــاط و معرف ــوعی ارتب ــات را ن ( تبلیغ

غیرشخصــی محصــول یــا خــدمت از طریــق     

 ابـدین معنـ  کننـد؛  های مختلف تعریف می حامل

که تبلیغات توسط فروشنده به طـور مسـتقیم و   

بلکـه از   ،گیـرد در مالقات با خریدار صورت نمـی 

                                                      
1. Pope & Turco 

های تبلیغی به وسیله رسانهطریق شخص ثالث و 

؛ بنـابراین،  شـود نظیر رادیو و تلویزیون انجام می

گـذاری بـه عنـوان یـک     پیوند خاصی بین صـحه 

روش تبلیغاتی و رسـانه وجـود دارد. بـه اعتقـاد     

کننــدگان، بخــش مهمــی از وضــعیت  مشــارکت

گذاری، از عوامل مربـوط بـه رسـانه    موجود صحه

 گیرد.نشأت می

گری که در ارتباط ای و مداخلههشرایط زمین      

گذاری ورزشکاران ایـران  با وضعیت موجود صحه

در این پژوهش شناسایی شد شامل چهار مقولـه  

-شناختی: فرآینـد صـحه  بود: الف( عوامل جامعه

گذاری ورزشکاران در بستری اجتماعی در حـال  

ها، ای از نظاموقوع است که در برگیرندۀ مجموعه

ســـت. در مطالعــۀ حاضـــر،  رونــدها و فرآیندها 

شــناختی متعــددی در ارتبــاط بــا جامعــه عوامـل 

گذاری شناسـایی شـد. ایـن عوامـل     پدیدۀ صحه

کند که بهبود آنها اقدامات و شرایطی را ایجاد می

راهبردهای خاص خود را الزم دارد و خارج از آن 

هر گونه راهبردی ممکن است پیامدی نـامطلوب  

های اجتماعی، زشدر پی داشته باشد. برخی از ار

کند که تفکر و عملِ جامعه را موانعی را ایجاد می

در اســتفاده از نــوع خاصــی از تبلیغــات هــدایت 

مناسـب  بـا ایـن حـال، عـواملی ماننـد       کند؛ می

وسـایل   گـذاری ورزشـکاران بـرای   صحه دانستن

مـردم   پرسـتی و اسطوره سازیاسطورهو  ورزشی

ی و توانـد نقـش عوامـل منفـی را خنثـ     ایران می

 زمینۀ بهبود وضعیت موجود را فراهم کند. 

ب( عوامل نهـادی: هـر پدیـده در حـال وقـوعی      

توانـد خـارج از قـانون، سیاسـت و مـدیریت      نمی

توان کالن یک جامعه رخ بدهد. این شرایط را می

بنـدی کـرد.   تحت عنـوان عوامـل نهـادی دسـته    

کننـدگان بـه اسـتخراج    تحلیل دیدگاه مشـارکت 

امید که تأثیری منفی بر فرآیند عوامل نهادی انج
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ــحه ــه ص ــد و زمین ــذاری دارن ــی از  گ ــاز بخش س

محدودیت موجود هستند؛ تحمیل محدودیت بـر  

اعتمادی افـراد فعـال   رفتارهای صنفی، امکان بی

در حرفه و تقابل پنهان بـا سـاختارهای موجـود    

توانـد ایجـاد کنـد.    )مثل گریـز از قـانون( را مـی   

گیـری  انۀ تصمیمهمچنین، وجود نهادهای چندگ

در ساختار حکومت، نبـود امنیـت قـانونی بـرای     

گـذاری ورزشـکاران، بـه همـراه     استفاده از صحه

وجود قوانین دسـت و پـاگیر شـرایطی را ایجـاد     

گیرد گذار میکند که انگیزۀ الزم را از سرمایهمی

هـای جــایگزین  و او را وادار بـه اسـتفاده از روش  

(، این عوامـل  2010) 1کند. به اعتقاد کارانانیمی

از دالیــل اساســی عــدم موفقیــت در کشــورهای 

 درحال توسعه هستند.

ر دنیای پیشـرفته  اقتصادی: د -ج( عوامل تجاری

تبلیغات و تجارت پیوندی ناگسسـتنی بـا   امروز، 

ــد.  ــدیگر دارن ــتیک ــاری  رشــد فعالی ــای تج و ه

در گرو سرعت و توانایی آنهـا   هااقتصادی شرکت

. تبلیغات این امکان را به در جلب مشتریان است

دهد که توجه مردم را بـه محصـول   ها میشرکت

ای از یا فعالیت تجاری جلـب کننـد. امـا، دسـته    

عوامل اقتصادی و تجاری در کشور ایـران وجـود   

-ساز وضعیت کنونی و مبهم صحهدارد که زمینه

هـای  گذاری ورزشکاران به عنـوان یکـی از روش  

 تبلیغاتی شده است.

مرتبط با رسانه: چنانچه پـیش از ایـن    د( عوامل

بیان شد، رسـانه یکـی از اجـزای مهـم تبلیغـات      

شود؛ بنابراین، شـرایط و مسـائل آن   محسوب می

های متفـاوتی را بـرای آن رقـم    تواند وضعیتمی

دهـد کـه پـنج    بزند. نتایج این پژوهش نشان می

مقولۀ فرعیِ مرتبط با رسانه، شرایطی را به وجود 

                                                      
1. Karnani 

ای از گـذاری ورزشـکاران در پـاره   هآورده که صح

مواقع امکانپذیر و در شرایطی دیگر با محدودیت 

 روبر است.

بر اساس نتایج پـژوهش، دسـتیابی بـه وضـعیت     

ــوب صــحه ــارگیری  مطل ــه ک ــد ب ــذاری نیازمن گ

تـوان  هایی است که در پنج مقولـه مـی  استراتژی

بندی کرد: الف( اقدامات حـاکمیتی:  آنها را دسته

 یـا ک کشور ی آن تحت که است ینظام حکومت

ی اساســی نهادهــا. شــود مــی اداره اجتمــاع یـک 

 قوه مجریه ،همقنن قوهشامل -موجود در حکومت 

گـذاری،  نقش مهمـی در سیاسـت   -هقوه قضایی و

هـای مختلـف دارنـد.    اجرا و نظـارت بـر فعالیـت   

گــذاری ورزشــکاران نیــز از ایــن موضــوع  صــحه

دگان کننـ مستثنی نیسـت. بـه اعتقـاد مشـارکت    

گـذاری و  پژوهش، بهبود وضعیت موجـود صـحه  

توانـد بـدون   رسیدن بـه وضـعیت مطلـوب نمـی    

اقدامات حکومتی صورت گیرد؛ بـه اعتقـاد آنهـا    

گـذاری و نظـارت نیـاز بـه     بیشتر در حوزۀ قانون

 های حاکمیتی است.اتخاذ سیاست

ای ورزش: دسـتیابی  اقدامات نهادهای حرفـه ب( 

بدون اقدامات افراد، گذاری، به اهداف حوزۀ صحه

ــازمان ــه س ــا و اتحادی ــه ه ــای حرف ای ورزش ه

امکانپذیر نیست. این اقدامات مواردی را در مورد 

 پیگیـری و  های زیربنـایی  تصمیمو اجرای  اتخاذ

گیـرد؛  هـا در بـر مـی   حقوق حرفه در سایر بخش

راهبردهای این بخش، اقداماتی است کـه انتظـار   

لـوب حرفـه   رود برای رسیدن به وضـعیت مط می

 انجام شود.

اجتمــاعی: دســتیابی بــه -ج( اقــدامات فرهنگــی

گذاری نیازمند اقداماتی در وضعیت مطلوب صحه

راستای توسعه فرهنگی و اجتمـاعی اسـت. ایـن   
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ایجـاد تحـول و خلـق    تواننـد بـا   ساز و کارها می

بـا   ناسبتها، روابط اخالقی و هنجارهای مارزش

 رای این پدیـده بهای الزم را ، زمینهجامعۀ ایران

 سازند.فراهم 

د( اقدامات مرتبط با قـرارداد تجـاری: بخشـی از    

ــه وضــعیت مطلــوب   ســاز و کارهــای رســیدن ب

-گذاری، به طرفین اصلی قـرارداد تجـاری    صحه

مربـوط   -کننـده گذار و شرکت تبلیـغ یعنی صحه

شــود کــه انجــام امــور مشخصــی را متعهــد مــی

ان انعقاد شوند. در نظر گرفتن این امور در زم می

کند که طرفین، قرارداد یا پیش از آن، کمک می

هـای  ضمن انتخابی بهتر به ورـایف و مسـئولیت  

 خود در قبال یکدیگر و جامعه نیز آگاه باشند.

ه( اقدامات حوزه رسانه: نتایج پژوهش حـاکی از  

ــحه   ــعیت ص ــود وض ــه بهب ــت ک ــذاری آن اس گ

ورزشـکاران، نیازمنـد سـاز و کارهـای بنیــادی و     

اتی در حوزۀ رسانه است. این سـاز و کارهـا   عملی

تواند شرایطی را فراهم کند که توجه بیشتری می

ــه بخــش ورزش صــورت گیــرد و ورزشــکاران،   ب

هـای تبلیغـاتی آزادی   مؤسسات تجاری و شرکت

 عمل بیشتری برای تبلیغات داشته باشند.

گـذاری  بر اساس نتـایج ایـن پـژوهش، صـحه        

یت موجـود و مطلـوب   ورزشکاران ایرانی در وضع

گانۀ زیر را بـه دنبـال   تواند پیامدهای پنجآن می

تبلیغـات  ی: اجتمـاع  یامدهایپداشته باشد: الف( 

های گذاری به عنوان یکی از روشو صحهتجاری 

شمار ه جزء جدانشدنی زندگی بشری امروز بآن، 

مانند هر امر اجتمـاعی دیگـر    این پدیدهرود.  می

وارض مثبـت و منفـی   تواند کارکردهـا یـا عـ    می

ــه  ــد  خــاص خــود را ب ــال داشــته باش . رواج دنب

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 

موضوعی است که  اجتماعی-در تبلیغات فرهنگی

در اکثر کشورها برای رفع معضـالت و مشـکالت   

اجتماعی همچـون سـیگار و مـواد مخـدر مـورد      

ــرار مــی ــرد. شــیداســتفاده ق و همکــارانش  1گی

ــاهش  2011) ــاهی مــردم و ک ــزایش آگ ــز اف ( نی

رفتارهای خطرآفـرین در بـین افـراد نابـالغ را از     

-گذاری در امـور اجتمـاعی مـی   پیامدهای صحه

 دانند.

ی: بــر اســاس نتــایج، اقتصــاد ملــ یامــدها( پیب

 هایی که دارد،پتانسیلبا  گذاری ورزشکارانصحه

کـالن ماننـد    دستیابی به اهداف اقتصادتواند می

 رواج کاالهای داخلی و صادرات به سایر کشـورها 

 موجـب توسـعۀ  و از ایـن رهگـذر   را میسر سازد 

 اقتصادی کشور گردد؛ 

ــدهایپج(  ــه یامـ ــ یاحرفـ ــرتبط بـ : ا ورزشمـ

کند که ورزش گذاری ورزشکاران کمک می صحه

ای شدن را بهتر به عنوان یک شغل فرآیند حرفه

طی کند و به رشـد و توسـعۀ الزم دسـت یابـد؛     

ها و افراد درگیـر در ورزش  بدین ترتیب، سازمان

تواننـد از مزایـای ایـن رخـداد سـود ببرنـد؛       مـی 

ــگاه  ــه باش ــان ک ــون  همچن ــی همچ ــای ورزش ه

ایتد، منچسترسیتی و رئال مادریـد از  منچستریون

برنـد و درصـد قابـل    این موضوع سود زیادی می

گذاری ورزشکارانشان توجهی از قراردادهای صحه

رسد. عالوه بر این، مشاهده ورزشکاران به آنها می

ــی  ــوردی م ــونی و بیلب ــات تلویزی ــد در تبلیغ توان

گرایشات مثبت در جامعه به سمت حرفۀ ورزش 

 ایجاد کند.

ــا: شـــرکت یبـــرا یابیـــبازار یامـــدهایپ( د هـ

توانـد آثـار مثبـت    گذاری ورزشـکاران مـی   صحه

                                                      
1. Shead 
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ها بگذارد و های بازاریابی شرکتزیادی بر فعالیت

ا بازارهای هدف را تسـهیل کنـد. نتـایج    مبادله ب

ــت     ــدهای مثبـ ــگران پیامـ ــی از پژوهشـ برخـ

دهـد کـه از تبلیغـات    گذاری را نشـان مـی   صحه

ش فروش و بازگشت مثبت دهان به دهان تا افزای

آگـراوال و کامـاکورا،   گیـرد ) سرمایه را در بر می

؛ بـوش و  2004؛ پرینجل، 1996؛ مارتین، 1995

ــاران،  ــد،  2004همک ــاربونئو و گارلن ؛ 2005؛ ک

؛ دویل 2010؛ روسکا، 2009سیمرز و همکاران، 

از (. 2014؛ کیم و همکـاران،  2014و همکاران، 

ی مانند در سـایه  سوی دیگر، برخی از نتایج منف

دار شـدن چهـرۀ   قرار گرفتن محصول و یا خدشه

توانــد از پیامــدهای  برنــد شــرکت نیــز مــی   

( آن 2006) 1گذاری باشد که نتایج ختـری  صحه

رسـد بـه کـارگیری    کند. به نظر مـی را تأیید می

اقدامات بیـان شـده در حـوزۀ قـرارداد تجـاری،      

بتواند به افزایش اثربخشی و کاهش اثرات منفـی  

 گذاری کمک کند.صحه

: رسـانه بـه عنـوان    مرتبط با رسـانه  یامدهایپه( 

ــطه ــورت   واس ــق آن ص ــات از طری ــه تبلیغ ای ک

منـد  گیرد، از پیامدها و نتایج مثبت آن بهـره  می

شود. منتفـع شـدن رسـانه بـه لحـا  جلـب       می

مخاطبان، افزایش درآمد و ارتقای سـطح کیفـی   

حـال،   خود بخشی از این پیامدها هستند؛ با این

کننـده  هـای تبلیـغ  رسانه نیـز همچـون شـرکت   

گذاری مصـون  تواند از پیامدهای منفی صحه نمی

شـده دارد. بـر   بماند و نیاز بـه اقـدامات حسـاب   

گـذاری در  اساس نتایج، محدودیت موجود صحه

کشور باعث سلب منافع ذکر شده از رسانه شـده  

با استفاده از افراد مشـهور  پنهان  غاتیرواج تبلو 

را بـه دنبـال داشـته     یکـ یالکترون هـای رسانه در

                                                      
1. Khatri 

رسد که با به کارگیری است؛ بنابراین، به نظر می

های عملی ذکر شده در حـوزۀ رسـانه،   استراتژی

بتـــوان وضـــعیت مطلـــوبی را بـــرای رســـانه و 

 گذاری از طریق آن ایجاد نمود. صحه

به طورکلی، بر اساس عوامل اسـتخراج شـده در   

ــی  ــژوهش م ــن پ ــوان نتیای ــه  ت ــت ک ــه گرف ج

-گذاری ورزشکاران نه تنها در توسعۀ حوزه صحه

های مختلـف جامعـه تأثیرگـذار اسـت، بلکـه از      

پــذیرد. بنــابراین، عوامــل مختلــف آن تــأثیر مــی

هرگونه اقدامی که خارج از چهـارچوب و قواعـد   

توانـد از  خاص این جامعـه صـورت بگیـرد، نمـی    

موفقیت و اثربخشـی الزم برخـوردار باشـد. حـل     

گـذاری ورزشـکاران، نیازمنـد طـی     لۀ صـحه مسئ

فرسـا و  گیـری طاقـت  کردن فرآیندهای تصـمیم 

های ناهمگونی از طوالنی است که در دست گروه

نفعان قـرار دارد. عـالوه بـر ایـن، پیچیـدگی       ذی

شناختی و مدیریت باعث حکومت، مسائل جامعه

شـده کـه ورزش و صـنایع مـرتبط بـا آن )مثـل       

ای بـا رونـدهای حرفـه    تبلیغات( نتوانند همگـام 

جهانی به پیش رونـد. بایـد دانسـت کـه دولـت،      

هـا،  کننـدگان، لیـگ  ها، کـارگزاران، تبلیـغ  رسانه

ها و ورزشـکاران قسـمتی از یـک پیمـان     باشگاه

تجاری هستند که در آن هر کدام از شرکاء بایـد  

دهنـد  ها و عالیق دیگران را ترویج و ارتقا فعالیت

ف سایر شرکاء، خود نیز تا با کمک به تحقق اهدا

از این موضوع سود ببرند. در این میان، به خاطر 

هـای موجـود بـه    وابستگی بیش از حد سیسـتم 

گذاری نیز، نیازمند اقدام دولت، حل مسئلۀ صحه

اساسی از سوی دولت و نهادهای حاکم است که 

هـای چندجانبـه   جز با اعتمادسـازی و همکـاری  

سـازی،  بـر شـفاف  پذیر نخواهد بود. تأکید امکان

تعهد و سـازگار بـودن بـا آنچـه مـردم و جامعـۀ       

تواند وضـعیت مطلـوبی  ای انتظار دارند، میحرفه
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گـذاری ورزشـکاران ایجـاد کنـد و از     برای صـحه 

 گذاری جلوگیری نماید. پیامدهای منفی صحه

پژوهش حاضر گام آغازین را بـرای حـل مسـئلۀ    

در گـذاری در ایـران برداشـته و عـواملی را     صحه

ای شناسـایی کـرده اسـت کـه     قالب مدلی زمینه

تواند در دسـتیابی بـه وضـعیت    توجه به آنها، می

مطلوب مؤثر باشـد. بـا ایـن حـال، بـا توجـه بـه        

بنیـاد، پیشـنهاد   استفاده از رویکـرد تئـوری داده  

شود که برای اعتباربخشـی نهـایی و افـزایش    می

ها، سایر پژوهشـگران بـا   قابلیت تعمیم این یافته

ستفاده از راهبردهای کمّی، بـه طـرح و آزمـون    ا

هایی بر مبنای مدل اکتشافی این پژوهش فرضیه

ــدۀ    ــژوهش حاضــر، پدی ــالوه، پ ــه ع ــد. ب بپردازن

ــحه ــکاران و    صـ ــدگاه ورزشـ ــذاری را از دیـ گـ

نظرانی تحلیل نموده کـه خـود در ایجـاد     صاحب

گـذاری نقـش دارنـد؛ بـدین     بستر و فرآیند صحه

از ابعـاد ایـن مسـئله    خاطر، ممکن است برخـی  

ناشناخته باقی مانـده باشـد؛ بنـابراین، پیشـنهاد     

شود که پژوهشگران آتی، نگرش مشتریان یـا  می

مخاطبانی را مـورد مطالعـه قـرار دهنـد کـه در      

گیرند. های تبلیغاتی قرار میگونه پیاممعرض این

ــژوهش   ــین پ ــام چن ــی انج ــایی م ــه  ه ــد ب توان

گـذاری و  گیرندگان در حل مسئله صـحه  تصمیم

 .کمک نمایدای بهبود وضعیت ورزش حرفه
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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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