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هـا  ي دولتی بـزرگ همچـون وزارتخانـه   سازمان هاها و سیاستگذاري تبلیغاتی یکی از مهمترین وظایف نهاد

هاي ورزشـی   گذاري چهره بلیغات صحهت علیرغم این ضرورت،. ي زیر مجموعه خود استسازمان هابراي 

تبلیغـات  سیاستگذاري  هاي، شناسایی چالشهدف این پژوهش ،رو نیا از.سیاستگذاري است در کشور فاقد

. بـود  سیاسـی  -و اقتصادي هاي جامعه شناختی، مدیریتیحوزهدر  هاي ورزشی در کشور گذاري چهره صحه

تحلیـل مضـمون اسـتفاده      روشکیفی بود که در آن از  ،روش نظر ازي و ا توسعه ،هدف نظر ازپژوهش این 

و بازاریـابی  ورزشی، تبلیغات، سیاستگذاري و مدیریت  جامعه آماري پژوهش شامل متخصصان حقوق. شد

 افتهیسـاختار خبره مورد مصاحبه عمیق نیمـه   15 ،ي هدفمندریگ نمونهبا روش . بودبا حجم نامعلوم  ورزشی

نیز با بازکدینگ بخشـی از   ها افتهفرآیند تحلیل به اتمام رسید و کیفیت ی ،اع نظريقرار گرفتند و با معیار اشب

هـاي   دنوشـت ي انجـام گرفتـه بـه همـراه انبـوهی از یا     هـا  يکدگـذار مجموعه . ید واقع شدیمورد تا ها داده

دسـته   سهایران  هاي ورزشی درگذاري چهرههاي سیاستگذاري تبلیغات صحهکه چالش پژوهشگر نشان داد
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  مقدمه

ترین عوامل عدم توسعه صنعت تبلیغـات در ورزش کشـور، کـافی    اصلی یکی از که دهدنشان میها بررسی

روزه با همه از آنجا که . این صنعت استاستگذار و جامعه ورزش از الزامات ن سیالئوي مسهاینبودن آگاه

ورزشی روبرو هسـتیم، ضـروري اسـت فعالیـت هـاي       در فضاي ورزشی و غیراز تبلیغات  ايموج گسترده

و قـانونی  هـاي هـاي بسـیاري در زمینـه   ءکشور ما بـا خال تبلیغات در. تر شودندمماي در این حوزه نظاحرفه

سیاستگذاري و قانونگذاري در تبلیغات نیـز موضـوعی   ). 1392؛اسدي،1391؛پور قلی(ستامدیریتی مواجه 

، امـا  انـد ان و مسئوالن مربوطه بر آن تاکید داشتهارکاندربسیاري مورد بحث بوده و دست هايست که سالا

بخصـوص   )1393اسـماعیلی، (روي تبلیغـات  کاري جدي براي سازماندهی مسائل و مشکالت پیش تاکنون

 بـه  را تبلیغـات  آمریکـا  بازاریـابی  انجمن .هاي ورزشی کشور انجام نشده استي چهرهارگذتبلیغات صحه

 ،ندکمی تعریف »مشخص حامی توسط ها ایده و خدمات پولی کاالها ترویج و نمایش از شکلی هر« صورت

 در سود سازمان و بازار سهم افزایش تجاري، نام تصویر توسعه منظور به تبلیغات ،دیوید آگیلوي نظر طبق اما

 نظـام  رفتـاري،  الگـوي  فکري، تواند چارچوبمی و دارد پرنفوذ و موثر کارکردي ،تبلیغات. است مدتبلند

ن تریمندنیرو ،تبلیغات ).1388فروزفر، (دهد قرار تأثیر تحت دیگران را و محیط با مردم تعامل شیوه و ارزشی

هـا  چنانچـه آگهـی  . باشـد دیدگاه میابزار آگاهی بخش در شناساندن یک شرکت، کاال، خدمت یا اندیشه و 

و شـناخت   کم بـه پـذیرش  بیاورند یا دست به وجودتوانند یک تصور در مخاطب سازنده و گیرا باشند، می

را نـوعی از تبلیغـات     3اینترنتـی  تبلیغات)2012( 2فرناندز .)1،1385اتلرک(دارندآن وافرآورده و نام بازرگانی 

ماندگاري زیاد، شبانه روزي بودن و فراگیر بـودن آن جایگـاه خاصـی را در    ه دلیل ارزان بودن، داند که بمی

عت بسیار بزرگ در دنیـاي  نترنتی در حال تبدیل شدن به یک صنتبلیغات ای. ها باز کرده استبین تبلیغاتچی

 از اسـتفاده  بـا  خـدمات  و محصـوالت  معرفـی  معنیبه  4آگهی بازرگانی دیگر، ويس از. رقابتی امروز است

 و نظـر  مـورد  خـدمات  یـا  کـاال  مـورد  در. ارتباطات چهره به چهـره اسـت   حتی یا و جمعی ارتباط وسایل

 تبلیغـات  وصـف،  با این .است عرضه آماده یاخدمت محصول خرید براي بالقوه کننده مصرف متقاعدسازي

 بازاریـابی بـه   داده، ارائـه  مریکاآ بازاریابان انجمن که تعریفی طبق .بازاریابی است یندآفر از بخشی بازرگانی

-مصـرف  تـا  تولیدکننده را از خدمات و کاالها جریان که شودمی اطالق اي بازرگانیهفعالیت از ايمجموعه

                                                           
١  - Cutler 
٢ - Fermandez 
٣ - Advertising 
٤ - Commercials 
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 ي تبلیغـاتی محاصـره شـده   هـا امروزه مردم به شدت با بمباران). 1391حیدري، (کندنهایی هدایت می کننده

-چهـره  از گیري بهره به معنی 2گذاريبه بررسی صحه) 2009(1کارال ،همچنین). 1389حسینی و روستا،(اند

) غیـر ورزشـی   و ورزشـی  از اعـم (محصوالت  تبلیغ منظور به محبوب، ورزشی و غیر ورزشی شاخص هاي

اي هـ شخصـیت  از اسـتفاده  بـا  تـا  است شده هاي ورزشی موجبگذاري چهرهصحه داردپرداخته و بیان می

 .مشتریان معرفی شده و فروش داشته باشـد  به شده به میزان بیشتريکاالهاي معرفی  و معروف، محصوالت

خریـد   و محصـول  از مثبـت  اثرگـذاري  جهت در عامل یک عنوان به را بودن ستاره قدرت) 2004( 3جانوف

 در راسـتاي  را متعـددي  متغیرهـاي  شده انجام تحقیقات نتایج حال، این با .کندین مییتب ورزشی محصوالت

-مهـارت  و نمایشـی،  بدنی هايجذابیت به توانمی هااین جمله از. اند نموده تعیین ورزشکاران گذاريصحه

 و مردمـی  داشـتنی، تصـویر   دوسـت  ورزشـکار، شخصـیت   ايحرفـه  اعتمـاد  و صـداقت  ورزشـکار،  هـاي 

 5مشهور چهره لغوي معنی). 2016 ،4برگویست(نمود  ورزشکار اشاره محصول، و تجانس )کاریزما(اجتماعی

 تـرویج  بـراي  و شناخته تبلیغات در سخنگو عنوان به و است برتر خود فعالیت یا رشته در که شخصی یعنی

، 6همکـاران  و بانیتـه ( گوینـد مـی  »هاي مشـهور چهره« آنها به رو این از شوند،می استفاده خدمتیا  محصول

 زنـدگی  هـاي زمینـه  در زیـادي  هـاي فعالیـت  کـار،  محـل  یا خانه در خود روزمره زندگیهمه ما در ).2011

 و رسانه هیچ توجه مورد و بر ندارند در ايدهالعا فوق نتایج اقدامات این اما دهیم،یم انجام غیره و اجتماعی

 گروهـی  توجه مورد و داشته مشخصی نتایج که دهدمی انجام کاري شخصی وقتی اما .گیرندنمی قرار فردي

کـرد   خواهیم استفاده وي شهرت از ما سپس .است عالی او که گویدمی ما به یرد، احساسیگمی قرار مردم از

مشـهور   شـخص  یـک  بـه  او ،باشـد  باال شخص موفقیت به هرمیزان. )1387، 7ساترلند( برسیم موفقیت به تا

ـ  علمـی  اجتمـاعی،  زندگی ورزشی، هنري، زمینه در او فعالیت حوزه که ودش می تبدیل ا شخصـی مـورد   و ی

 يبه عنـوان ابـزار   یابیاغلب در بازار ستارگان ورزشی از)2017 ،8نیکخواه. (گرفت توجه عموم قرار خواهد

به  یاثربخش یابیارز تیاهم. دکننی، استفاده مکنندهمصرفرفتار  رییو تغافزایش درآمد  ،یآگاه شیافزا يبرا

در  یکمـ  قـات یشناخته شده است، اما تا بـه امـروز، تحق   تیو حفاظت به رسم یابیدر بازار ياطور گسترده

ـ بـه عنـوان ابـزار بازار    هـاي ورزشـی  چهره گذاريصحه یمورد اثربخش . منتشـر شـده اسـت    ارتبـاطی  یابی

                                                           
١ -Karla 
٢  - Endorsement 
٣  - Janoff 
٤  -  Bergkvist 
٥ - Celebrities 
٦ - Banyte et al 
٧ -Sutherland 
٨  - Nikkhah 
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ـ آنال یابـزار نظرسـنج   کیـ هـا و  از مصـاحبه  یبیترکدر تحقیق خود با استفاده از  )2016(ویسترگب بـه   ن،ی

ي سـازمان هـا   عملکـرد  اثر بخشی هاي مشهور برچهره گذاريصحهاستفاده از  ده و تاثیرابررسی میزان استف

: پرداخـت و بیـان داشـت    هاي اجتماعیبرگروه هیریخيسازمان ها گریو د ایتانیبر ستیز طیحفاظت از مح

 طي مذکور پس از ارائه یک پیام تبلیغات صـحه گـذاري توسـ   سازمان هابا  تعامل بهکنندگان شرکتتمایل 

همچنـین   .باالتر رفته است امیلیپرنس و یاپکام سیبکهام، کر دیویدیعنی  ایتانیمشهور بر شخص از سه یکی

گی ستاره ورزشـی بـر   دهندنقش بتوانیم به درك طور کاملالزم است تا به يشتریب يکارهادارد می بیانوي 

-طیمح یردولتیغ يسازمان ها يارتقا يبرا مشهورهاي ارهستاز استفاده اینربناب . هاي اجتماعی برسیمپدیده

 بـه  )2017(دیـوتی . )1،2015ارفگـان (شودیک استراتژي کلیدي محسوب می آنها عملکرد حفاظتیو  ستیز

     دهـد کـه   نشـان مـی   جامعـه پرداختـه و   ها و تنوع مصـرفی گذاران بر رویکردبررسی و ارزیابی اثرات صحه

ها حساسیت افزایشو  هاي اجتماعی رفتارو تعامالتتوان با اتخاذ تصمیم هاي صحیح به افزایش آگاهیمی

 ،يتجـار  يهـا اغلـب محصـوالت، عالمـت    ستارگان . یافت ستزمینه سالمت محصوالت و خدمات د در

گـذاري  بررسی اثر بخشی چنین صحهما ا ،کنندصحه گذاري می را یبهداشت يهانیکمپ ای یاسیس ينامزدها

 تجربـه  اولین. )2005، 2پیکالو(داردنان دارند بستگی زیادي آی که مردم نسبت به نگرش و دیدگاههایی به 

 نوع دو حامی به عنوان 3ا ویکتوری ملکه از که وقتی ؛استمیالدي 1800 الدر س رهاي مشهوچهرهاز استفاده

ـ  بـازیگران  گـروه، دودر ایران استفاده از این روش مختص. )2005پیکالو، (شد استفاده سیگار مختلف  و ردم

 جمله از دوره آن قهرمانان سوي از چنین کاري مرتبه چندین اسالمی انقالب از قبل .باشدمی مرد ورزشکاران

 ورزشکاران حضور شصت دهه در .شد متوقف روند این تقریبا از انقالب پس اما گرفت، صورت پروین علی

 بدنسـازي  سري وسایل یک تبلیغ در ناصرحجازي مشارکت سدرمی نظر به و بود کمرنگ تبلیغات بسیار در

      عنـوان  بـه  بـاقري  کـریم  از بایـد  .شـد محسـوب مـی   دهـه  آندر تبلیغات عرصه در ورزشکاران حضور تنها

 برد؛ نام فرانسه 1998 جهانی جام به ایران فوتبال ملی تیم از صعود پس 1376 سال در روش این دهندهرواج

 هشـتاد اوضـاع   دهـه  در امـا  .گردید استفاده داروگر شرکت تبلیغاتی بیلبوردهاي در کریم باقرياز  که جایی

 عرصـه  در مشـایخی  و جمشـید  گلـزار  محمدرضـا  مثـل  معـروف  هنرپیشه چند حضور با و کرد فرق کامالً

در سـال   .گرفـت  خـود  به چشمگیري روند و بازیگران ورزشکاران با تجاري هايشرکت همکاري تبلیغات،

                                                           
١  - Erfgen 
٢  - Piccalo 
٣- Queen Victoria’s laundress 
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کل تبلیغات و اطالع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسـالمی طـی دسـتور العملـی شـرایط       هنیز ادار 1392

  .مشخص نمود گذاري راحضور هنرمندان و ورزشکاران در تبلیغات صحه

 کنـد؛ یعنـی  مـی  عرضـه  هـم  را زنـدگی  شیوة ورزشی، وسایل و لباس کفش، بر عالوه نایک شرکت امروزه 

 بنـدد،  را مـی  خود کفش بند کسی که هنگامی .کارها دادن انجام راستاي در نگرشی تلقین و ورزش فرهنگ

 انـد، برقـرار   آن معـرف  ورزشکارانش و نایک آنچه همۀ با را او تماس ساده بسیار ايشیوه به نایک، شرکت

 به و اعتماد خونسردي ،1جوردن مایکل رقابتی شخصیت داراي وشد،پمی را نایک تولیدات که سیک .کندمی

 سرسـام  یا سـرعت 4گرفیکن ازخودگذشتگی و قدم ثبات ،3نرکسی جويجکی استقامت ،2وودز تایگر نفس

 گـرفتن از  وام مشـهور،  فـرد  یـک  استخدام دلیل تنها واقع رد ).6،2017چانگ(شود می 5جکسون مایکل آور

خـدمات  یا  محصول به را تصویر این کننده مصرف تا تاس شخص آن با مرتبط هاي ویژگی و ذهنی تصویر

ـ  هاي ورزشی به عنـوان گذاري چهرهصحه .)2001، 7بروان(آن شرکت ارتباط دهد ـ بازار ياسـتراتژ  کی  یابی

در حال حاضر حدود چهار پنجم  ياستراتژ نیکه ا یدر حال ،شده استمعتبر از اواخر قرن نوزدهم استفاده 

تبلیغـات   غنـی  و طـوالنی  پیشینه رغم به ).8،1999اردوغان(هاي تبلغاتی را به خود اختصاص داده استشیوه

. است برخوردار نامناسبی از وضعیت کشورمان در بازرگانی تبلیغات حقوق اکنون هم گذاري، متأسفانهصحه

را  کـاملی  و  نسـبتًا  بسیار پیشرفته مقررات و قواعد ما نویسی قانون شروع در ابتداي و پیش صدسال اینکه با

و  انقالب شوراي مصوب نامه آیین جز صدساله، آور تحوالت شگفت از پس و اینک یم،اداشته زمینه این در

 بـر  مبتنی نه نامهبخش این و نامه آیین آنمحتواي. نداریمدست  دردیگري چیز پراکنده هايبخشنامه تعدادي

 سـیما وصدا ند،اشده ارجاع نامه آن آیین به مطبوعات. کارآمدند و هماهنگ حداقل نه و بوده و تجربه تحقیق

 نهایت و در کنند اعمال می را خاصی مقررات هاشهرداري است، کرده تنظیم براي خود جداگانه دستورالعمل

ورود بـه  ). 1393خورسـندیان، (ندارد وجود ، در کشور مامعاصر مهم دنیاي پدیده این براي واحدي مدیریت

-بـر اي نوین ارتبـاطی آن را در وريیابی ورزشی امروزکه فنااي و رقابت در دنیاي بازارعرصه ورزش حرفه

نداشتن قوانین تبلیغاتی روشـن بـه صـورت     .، بدون داشتن قوانین شفاف تبلیغاتی مقدور نیستگرفته است

تاخیر در پر کردن این خالء جـایز   و به صورت اخص هاي ورزشیچهره گذاريصحهتبلغات اعم و قوانین 

                                                           
١ - Michael Jordan 
٢ - Tiger Woods 
٣ - Jackie Joyner-Kersey 
٤ - Ken Garff 
٥ -Michael Jackson 
٦  -  Chang 
٧ - Bravn 
٨  - Erdogan 
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نظارت و اداره آن جـزوه   اي ندار وقانون ویژه ما در کشورگذاري تبلیغات صحه ،به عبارت ساده تر. نیست

در حالی کـه در کشـورهاي دیگـر از جملـه     . 1وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی قرار داده شده است

-شده درحـوزه صـحه  بیشترین نیاز حس). 2016برگویست،(.اي استآمریکا این موضوع داراي قوانین ویژه

ورزشی، تشکیل شرکت کاروهاي مربوط به محصوالت ورزشی، کسبتمام حوزه دراشتن قوانینی ، دگذاري

 اسـت قوانینی  نیاز . هاي تجارت ناعادالنه در تولید، توزیع، ترویج و غیره استورزشی، محدود کردن شیوه

-ضـعف  علیـرغم . باشدتولید کننده و توزیع کننده مان حفاظت کننده حقوق مصرف کننده، که به طور هم ز

این حوزه از طرف محققان حقـوقی   گذاري درکشور،زیاد موجود در زمینه قوانین حوزه تبلیغات صحههاي 

-عنوانبه. ماست اما در خارج از کشور وضعیت به مراتب بهتر از کشور ،نیز مورد بررسی قرار نگرفته است

بـراي ایجـاد چـارچوبی    گـذاري  نظرات، پیشنهادات و صحه«  در پژوهشی با عنوان) 2010( 2فورست ،مثال

دارد طبق قوانین فدرال بازاریابی و فروش و تولید یا تـرویج یـک   بیان می »هاي اجتماعیقانونی براي رسانه

محصول باید در چهارچوبی قانونی صورت گیرد و تبلیغ کنندگان باید خصوصیات واقعی محصول را بیـان  

ی غیـر واقعـی بـه محصـول جهـت فـروش بیشـتر        دادن امتیازاتخود و نسبتبیان عالیق شخصی و از نندک

آمریکا و ژاپن  گذاري درهاي صحهبه بررسی تفاوت) 2006(و همکاران3راستا مونیهمیندر. خودداري کنند

گذاري در ژاپن بیشتر با تصاویر و نمادها همـراه بـوده و   دارند که تبلیغات صحهو بیان می اند ژاپن پرداخته

هاي فرهنگـی متفـاوت   تواند به دلیل پیشینهد که این موضوع میکناشاره می اه است ودر آمریکا با کالم همر

 ش و پژوهش هایی از این دست بیانگر توجه بـه عوامـل فرهنگـی و بـومی در    هاین پژو. این کشورها باشد

-بررسی تفاوت قوانین صحه در، همچنین .باشدهاي ورزشی نیز میگذاري چهرهکشورمان در تبلیغات صحه

گذاري در عرصه بـین المللـی    هاي صحهدر کشورهاي مختلف و ضرورت توجه به آنها در فعالیت گذاري

 5هـا توئیت است و بیان می دارد گذاري آمریکا و انگلستان پرداختهبه بررسی قوانین صحه) 2013( 4بریسون

-سـردرگمی مصـرف  و موجب  یابی نیستندهاي بازارچوبهاي ورزشکاران مشهور در چهارگذاريو صحه

هاي ورزشی در شبکه هاي اجتماعی وضع و هاي چهرهفعالیت ضروري است قوانینی براي. شودکنندگان می

موضوع از این قرار بود که نایک با اسـتفاده  . وضعیت ارتباط آنها با تبلیغ کننده و تولید کننده مشخص شود

                                                           
 اسالمی انقالب شوراي 1358/ 12/ 27 مصوب تبلیغاتی، و آگهی هاي کانون فعالیت و کار نحوه بر نظارت و تأسیس آیین نامه - 1

٢  - Forrest 
٣  - Money 
٤  - Brison 
٥  - Tweets 
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. که از نظر قـوانین انگلسـتان اجـازه آن را نداشـت     اقدام به تبلیغات کرده بود 1رونیاز حساب تویتري وین

نایک استدالل کرد که ایـن موضـوعی غیـر    . میلیون نفر تبلیغات نایک را در حساب رونی دیده بودند 37/4

و  شـود دست تبلیغات محسوب مـی ایندر حالی که طبق قوانین انگلستان فعالیت هایی از. تبلیغی بوده است

راي دادگـاه   ،نهایـت در . روشن شود کنندهبا نایک به عنوان تولید) رونیوین(دهباید رابطه شخص تبلیغ کنن

شـود  یابی انجام میفعالیت هایی که به عنوان بازار) اما معین شد که الف ،ستنرونی را تبلیغ ندافعالیت وین

اي جلوه کند کـه یـک   شود نباید به گونهکه به عنوان بازاریابی انجام می فعالیت) ب. باید کامال روشن باشد

 شانبازاریان باید فعالیت تبلیغی) ج. شودکننده میعالقه شخصی بوده است چرا که موجب گمراهی مصرف

به صورت کامال آشکار بیان  هاي تبلیغییا سایر روشکنندگان از طریق آگهی و صرفرا در راستاي آگاهی م

ین قوانینی در این حوزه و پـر کـردن خـالء هـاي     مثال بیان شده به خوبی بیانگر ضرورت تدوین تدو. کنند

اي دارند که نقـش واسـطه  نیز بیان می) 2016(ناو همکار برگکویست .قانونی تبلیغات و صحه گذاري است

  .شودهاي مشهور موجب جلب حمایت از محصول و باال رفتن ارزش برند میچهره  گذاري صحه

. تخصصـی و بـا رویکـرد سیاسـتگذاري دارد     پژوهشـی کـامال  موضوعات فوق در سطح کالن نیاز به انجام 

هـاي  با توجه به پژوهش. آوردکشور، بخشی از محیط سیاستگذاري را فراهم میساختار نظام اجتماعی یک 

هاي از موانع و مشکالت حوزه تبلیغات و صحه گذاري چهره هاییبخشبه اي که هرکدام از آنها انجام شده

-گـذاري چهـره  شود که در زمینه تبلیغات صحهبا بررسی منابع پیشین مشخص می واند ورزشی اشاره کرده

، 2بلـوم لیندروند سیاستگذاري را . اي انجام نشده استاي ورزشی در کشور مطالعه و بررسی سیاستگذارانهه

ناسـایی  ش گیرد، بعد اهداف مـورد ابتدا یک مشکل مورد ارزیابی و تجسس قرار میکه  کندچنین بیان میاین

هاي ممکن براي دستیابی به اهداف، مورد شناسایی و توجه قـرار گرفتـه و در   گیرند، سپس سیاستقرار می

در روند سیاستگذاري ). 1394نائینی، وعطاراز ، به نقل1984؛لیند بلوم(گرددنهایت سیاست خاصی اتخاذ می

گیرند، امـا ایـن دو بـه هـیچ وجـه      و هم تصمیمات خاصی می پردازندسیاستگذاران هم به اتخاذ تصمیم می

  . مترادف یکدیگر نیستند

 و مـدت کوتـاه (اي موردي و مقطعـی یا رویکردي در ارتباط با پدیده سازي یا اخذ تصمیم، اتخاذ راهتصمیم

-به خالءبا توجه . شودهاي بعدي محسوب میاما سیاستگذاري همچون بنیانی براي تصمیم ،است )گذرزود

 هاي ورزشی در کشورگذاري چهرهتبلیغات صحه تی و اجتماعی که دری، علمی، مدیراقتصادي، سیاسی هاي

                                                           
١  -  wayne rooney 
٢  -  lindblom 
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هاي ورزشی مورد پژوهش، گذاري چهرههاي تبلیغات صحهو بستر ها و مسائلچالشي است ر، ضروداریم

رویکـرد سیاسـتگذاري بـه  بررسـی     ن پژوهش به تحقیقی مشابه که با ن ایامحقق. ع قرار گیردتبشناسایی و ت

کـرده باشـد،   کارهـایی را ارائـه   پرداخته و راه هاي ورزشی در کشورگذاري چهرهصحه هاي تبلیغاتچالش

-با توجه به اهمیت تبلیغات صحه. در این زمینه استء بسیار شدید پژوهشی خالاین امر بیانگر  .نخوردندبر

بخصوص مباحث مرتبط  هاي آن براي ورزش کشور سازوکارمند شدن هاي ورزشی و ساختارگذاري چهره

هاي سیاستگذاري ابعاد و چالش تحلیل و تعیین شناسایی، با هدفحاضر تحقیق با سیاستگذاري این حوزه، 

  . انجام گردیدکشور ورزشی هاي  گذاري چهرهتبلیغات صحه

  پژوهششناسی  روش

منابع داده هاي مدنظر در این تحقیق کـه مصـاحبه بـود از    با توجه به . استکیفی  رویکرد پژوهش پیش رو

ـ تمات ایـ  نوممضـ  لیـ تحل. ها براي استخراج و کدگذاري استفاده گردیـد مصاحبه 1روش تحلیل مضمون  کی

 رود کـار  به زینکیفی  لیتحلدیگر  يها روش در تواند می است، یلیتحل مستقل روش کی خود نکهیا ضمن

شـامل   قیتحقي آمار جامعه .هاست داده یابیالگو دنبال به اول حلهمر در لیتحل نوع نیا .)1392محمدپور،(

براي مصاحبه ها هیچ . بود یورزشیابی وبازار تیریمد و ذاريگسیاست غات،یتبل ،یورزش حقوق متخصصان

 15هدفمند بود و با انجـام  لذا روش نمونه گیري برآورد دقیقی از تعداد متخصصان این حوزه وجود ندارد، 

. مصاحبه عمیـق نیمـه سـاختار یافتـه بـود      هاابزار جمع آوري داده . معیار اشباع نظري حاصل شد ،مصاحبه

هاي فرعی و تم هاي اصـلی دسـته   کدگذاري هاي انجام شده براساس مشابهت هاي معنایی و ماهیتی به تم

بـین   3در نهایـت شـبکه مضـامین    .محقق نیز کمک کننـده بـود   2بندي شدند که در این حین یادنوشت هاي

ید روایـی و پایـایی روش تحقیـق کیفـی بـا      یمراحل تا. هاي مختلف ترسیم شدشده در بخشهیم تولید مفا

براي اطمینـان از پایـایی و    )2002(و همکاران  4مورسکه  طوريه ب ؛ روش هاي کمی اساساً متفاوت است

و  داده زمـان  هـم و تحلیـل   آوري ، جمـع ي مناسـب ها نمونهدقیق انتخاب دي نظیر روایی پژوهش کیفی موار

که در این تحقیق نیز موارد فوق  دهند یم شنهادیپرا جهت اطمینان از نتایج  پژوهش شناسی روشانسجام در 

درصـد از   20) کدگـذاري مجـدد  (همچنین با استفاده از روش بازکدینگ . از طرف پژوهشگران رعایت شد

                                                           
١-Thematic analysis 
٢- Memos 
٣-Thematic network 
٤- Morse 
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 1پژوهشگر دیگري از تیم کدگـذاري شـد و بـا کمـک فرمـول اسـکات      محتواي مصاحبه ها و اسناد توسط 

  .  محاسبه گردید 2/88ضریب توافق برابر با 

  
  

  

  یافته هاي پژوهش

 :دهدجزئیات توصیفی مصاحبه شوندگان را نشان می 1جدول 

  جزئیات توصیفی مصاحبه شوندگان :1جدول 

 متغییر تعداد

 کارشناسی 1

 کارشناسی ارشد 2 تحصیالت

 دکتري 12

 بله 15
 سابقه علمی در حوزه پژوهش

 خیر 0

 بله 12
 سابقه عملی در حوزه پژوهش

 خیر 3

 مدیریت ورزشی 5

 رشته تحصیلی

 مدیریت بازرگانی 1

بازرگانی علوم ارتباطات و تبلیغات 3  

 حقوق عمومی 1

 حقوق خصوصی 2

 حقوق 1

 مدیریت استراتژیک 1

 روزنامه نگاري 1

 جمع 15

مشـخص شـده اسـت     2طور کـه در جـدول   همان. دراین بخش یافته هاي استنباطی تحقیق ارائه شده است

بـا   .به شـرح زیـر اسـت    هاي ورزشی گذاري چهره تبلیغات صحهگذاري سیاست هاي جامعه شناختیچالش

گذاري تبلیغـات  سیاسـت  جامعـه شـناختی   هـاي چـالش جمع بنـدي نظـرات مشـارکت کننـدگان مهمتـرین      

                                                           
١- Scott 

هاي مورد توافق مقوله  

ها  کل مقوله  
C.R = 

45 

51 
C.R = 100× =    2/88  
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حقوق  جامعه شناختی شاملهاي چالش: هاي ورزشی در ایران به شرح زیر شناسایی شد گذاري چهره صحه

بودند کـه هـر کـدام زیـر     و ارزش هاي اجتماعی پایه شهروندي، مسئولیت پذیري اجتماعی،مصرف گرایی 

حقوق شهروندي شامل عـدم اطـالع از حقـوق تبلیغـاتی     بدین ترتیب که  .مجموعه هایی را دربرمی گرفتند

نگـاه فرآینـدي،    مسـئولیت پـذیري اجتمـاعی شـامل     شهروندي، ضعف در اطالع رسانی از سوي رسانه ها،

ترویج سبک زندگی مصرف  ملهمچنین مصرف گرایی شا.تبعات منفی بر محصول صحه گذاري شده بودند

ي آسیب رساندن به ماهیت جوانمردانـه  ارزش هاي اجتماعی پایه مشتمل بر و نیزگرایانه، ترویج رفاه طلبی 

لذا در سیاستگذاري تبلیغات صحه گذراي چهره هـاي   .هاي مدنی بودندشاخصورزش، گفتمان اجتماعی، 

  .شودها باید در نظر گرفته ورزشی در ایران این چالش

  هاي ورزشی در ایرانکدگذاري انتخابی چالش هاي جامعه شناختی سیاستگذاري تبلیغات صحه گذاري چهره :2جدول 

  کدهاي محوري  کدهاي باز
کدهاي 

  انتخابی

عدم اطالع از حقوق   گذاريهاي مختلف مردم در تبلغات صحههاي ورزشی از حقوق گروهعدم آگاهی کافی  رسانه. 1

  شهرونديتبلیغاتی 

حقوق 

  شهروندي

  گذاريعدم اطالع کافی مردم از حقوق شهروندي خود در تبلیغات  صحه. 2

  ي مردم نهاد به حقوق مصرف کنندگان در تبلیغاتسازمان هاعدم توجه . 1

ضعف در اطالع رسانی 

  از سوي رسانه ها

  عدم اختصاص بخشی از نشریات به آگاه سازي مردم. 2

  ها ورزشی در خصوص تبلیغات کاذب و اشتباهو  ارگان ها سازمانسکوت . 3

  گذاريسازي مردم از حقوقشان در حوزه تبلغات صحهها در آگاهکاري رسانهکم. 4

  اي جامعه شناسانهگذاري به عنوان پدیدهنگاه جامعه به تبلیغات صحه. 1
  نگاه فرآیندي

 مسئولیت

پذیري 

  اجتماعی

  بخشی میان وزارت فرهنگ، بهداشت، ورزش و آموزش و پرورشعدم هماهنگی بین . 2

  هاي ورزشی بر نگرش مخاطبانتاثیر منفی عملکردهاي ورزشی چهره. 1
تبعات منفی بر 

گذاري محصوالت صحه

  شده

  گذاري شده و تاثیر منفی آن بر دیدگاه مخاطبان تعدد محصوالت صحه. 2

  گذاري و اثرات منفی آندر تبلغات صحههاي پوشالی جلوگیري از ایجاد بت. 3

  گذاري شده هاي ورزشی بر محصول صحهتاثیر رفتارهاي سوء، چهره. 4

  تغییر سبک زندگی مردم و اشاعه فرهنگ مصرف گرایی. 1
ترویج سبک زندگی 

  مصرف گرایانه

 
 مصرف گرایی

  افزایش مصرف گرایی در ورزش. 2

  ها مثل اسنکترویج مواد غذایی کم ارزش . 3

  تغییر عادت غذایی مردم به سمت مواد چاق کننده و مضر. 4

  هاي گرانقیمتترویج تفریحات و ورزش. 1

  ارزشمند جلوه دادن مصرف بیشتر. 2  ترویج رفاه طلبی

  بهتر جلوه دادن کاالهاي خارجی نسبت به تولیدات داخلی. 3

هاي ارزش  کرامت انسانی  استفاده ابزاري از انسان به ویژه زنان و کودکان . 1
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  اجتماعی پایه  هاي تبلیغات مجاز براي کاالهی خاص با توجه به گروه کودکانتعریف نشدن مکان. 2

تعریف نشدن محدودیت زمانی و ساعات مشخص براي پخش تبلیغات با توجه به گروه . 3

  کودکان

  هاي ضعیف تر جامعهتوجه به سطح زندگی گروهعدم . 1
  قشربندي اجتماعی

  گذاري بر جوانان عدم توجه به تاثیرات روانی اجتماعی صحه. 2

  تبلیغ کاالهاي آسیب رسان به جسم . 1

آسیب رساندن به ماهیت 

  ي ورزشجوانمردانه

  اشاعه رسیدن به موفقیت زود هنگام در ورزش. 2

  تبلیغ و فروش مواد انرزي زا . 3

  افزایش مصرف داروها. 4

  ترویج رسیدن به شهرت و ثروت بدون توجه به وجدان و روح جامعه. 1

  هاي حیاتی جامعه مثل خانواده پرهیز از زیر سوال بردن ارزش. 2  گفتمان اجتماعی

  تغییر در شیوه گفتمان جامعه . 3

  شرافتمندانهشغل و کار . 1

  مدنی هايشاخص
  پول درآوردن از راه صحیح. 2

  شایسته ساالري. 3

  منش زندگی ایرانی. 4

  

  هاي ورزش در ایرانگذاري چهرههاي جامعه شناختی در سیاستگذاري تبلیغات صحهنقشه تماتیک چالش: 1شکل 
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گـذاري   مدیریتی سیاستگذاري تبلیغات صحههاي مهمترین چالش ،با جمع بندي نظرات مشارکت کنندگان 

این ترتیب که ضـعف در   به. هاي سیستمی بودند و ضعف هاي شناختی هاي ورزشی در ایران ضعف چهره

هـاي  ضـعف   ،همچنـین  .آمـوزش مـی باشـد    ضعف در ضعف در دانش، ضعف در نگرش و آگاهی شامل

  .کنترل بودند د وبازخور هماهنگی، ضعف در مقررات و ضعف در ضعف در سیستمی شامل

  هاي مدیریتی سیاستگذاري تبلیغات صحه گذاري چهره هاي ورزشی درایرانکد گذاري انتخابی شاخص: 3جدول 

  کد هاي انتخابی  کد هاي محوري  کدهاي باز

  گذاريعدم اطالع کافی مدیران ورزشی از جزئیات مربوط به تبلیغات صحه. 1

  ضعف در دانش

ضعف هاي 

  شناختی

  گیري از تجربیات کشورهاي موفقبهرهعدم . 2

  هاي علم اقتصاد و بازاریابی مولفه ازگذاران عدم آگاهی کافی قانون. 3

  غییهاي تبلضعف در تشخیص تفاوت رسانه. 4

  گذاري اشتباههاي ناشی از تبلغات صحهمسئله نبودن آسیب. 1

  صاحبنظرانگیري از متخصصان و عدم بهره. 2  ضعف در نگرش

  گذاريگرایی در امور تبلیغات صحهنبود دیدگاه تخصص. 3

  گذاري در ورزشهاي مدیریتی تبلیغات صحهعدم تربیت افراد اجرایی ماهر جهت اشتغال در سیستم. 1
  آموزشضعف در

  گذاريعدم وجود سیستم آموزشی جامع در تبلیغات صحه. 2

  گذاري در تبلیغات صحه ي تصمیم گیرندهسازمان هاتعدد . 1
ضعف در 

  هماهنگی

هاي ضعف

  سیستمی

  عدم وجود مدیریت جامع در امر سیاستگذاري . 2

  ي استانداردسازمان هاگذاري و عدم هماهنگی الزم بین نهادهاي صادر کننده مجوز صحه. 3

  ها به سمت افراد عدم تعریف مسیر تبلیغاتی از اتحادیه. 1

  ضعف در مقررات
  پوشی از استانداردهان و چشمدر اولویت قرار داشتن درآمدزایی از نگاه مسئوال. 2

  گذاري نبود ساز و کارهاي تنبیهی روشن براي تخلفات حوزه تبلیغات صحه. 3

  گذاري شدهعدم نظارت کافی بر استاندارد بودن کاالهاي صحه. 4

  هاي بازخوردي و اصالحی قانونی ضعف در سیستم. 1
بازخورد ضعف در

  کنترلو 
  کنترل تبلغات نادرست صالح وهاي صنفی در اضعف سیستم. 2

  هاي مردم نهاد بازخورد دهندهضعف در تقویت سیستم. 3

  



 

١٣ 
 

  

  چالش هاي مدیریتی سیاستگذاري تبلیغات صحه گذاري چهره هاي ورزشینقشه تماتیک  :2شکل

-اقتصـادي در سیاسـتگذاري تبلیغـات صـحه     -هاي سیاسیچالش مشخص است 4همانگونه که در جدول 

هرکدام از . مدیریت سیاسی تشکیل شده بودند اینترنتی، مدیریت مالی و هاي ورزشی از صحهگذاري چهره

مـدیریت  . اینترنتی شامل شناسایی فضاي مجازي بـود  صحه .گرفتهایی را در بر میها زیر مجموعه چالش

همچنـین  . بودنـد  کـارآفرینی و حـق   و اقتصادي کشور، مالیات، اشـتغال مالی، جایگاهگردش اقتصادي شامل

  .شاخص هاي سیاسی شامل وابستگی به کشورهاي خارجی وحمایت از تولید داخلی بودند

  هاي ورزشیاقتصادي سیاستگذاري تبلیغات صحه گذاري چهره -هاي سیاسیچالشکدگذاري انتخابی  :4جدول 

  کدهاي انتخابی  کد هاي محوري  کدهاي باز

  گذاري در تجارت الکترونیکهاي مربوط به افزایش سهم صحهتوجه به چالش. 1
شناسایی فضاي 

  مجازي

گذاري صحه

  اینترنتی
  به رسمیت شناختن فضاهاي تبلیغاتی مجازي. 2

  گذاريهاي نوین در صحهظهوري فناوريتوجه به . 2

  مشخص کردن درآمد ها و قراردهاي تبلیغاتی. 1
  گردش مالی

  مدیریت مالی

  ابهام در گردش مالی فعالیت تبلیغات صحه گذاري. 2

جایگاه اقتصادي   جایگاه ایران در اقتصاد جهانیتوجه به . 1

  چشم انداز هاي بین المللی سند چشم انداز توجه به . 2  کشور

  اي به دلیل عدم امکان نظارتهاي ماهوارهگذاري در شبکهممنوعیت صحه. 1

  تخصیص مالیات بر درآمد ویژه براي ورزش. 2  مالیات

  تخصیص مالیات بر درآمد ویژه براي دولت. 3

  ورزشیهاي اشتغال زایی تبلیغات براي صنعت  توجه به ظرفیت.1

  هاي کارآفرینی در صنعت تبلیغات ورزشی کشور توجه به توسعه مهارت.2  کارآفرینیاشتغال و

  هاي شغلی تبلیغات در ورزش براي فارغ التحصیالن علوم ورزشی در اولویت قرار دادن فرصت. 3
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  گذار در فضاي مجازي به عنوان فعالیت تجاريدریافت مالیات از ورزشکاران صحه. 4

براي فدراسیون  گذاريهاي صحهتعریف حق پرورش ورزشکار در ورزش و تبلیغات براي فعالیت. 1

  حق پرورش  ها و مربیان

  گذاريتعریف مکانیزم تخصیص حقوق معنوي و مالی حق پرورش در تبلغات صحه. 2

  تبدیل مردم کشور به مصرف کننده کاالهاي خارجی. 1
وابستگی به 

  کشورهاي خارجی

  مدیریت سیاسی

  رویه و خروج ارزواردات بی. 2

  گرایی شدیدایجاد موضع ضعف در روابط خارجی به واسطه مصرف. 3

  گذاري محصوالت و کاالهاي تولید داخلصحه. 1

حمایت از تولید 

  داخلی

  تاکید بر مصرف کاالهاي داخلی. 2

  مقاومتیهاي فرهنگی اقتصاد گذاري مقولهتوجه به  امر صحه. 3

  توجه به اشتغال زایی ایرانیان. 4

  

  

 هاي ورزشی اقتصادي سیاستگذاري تبلیغات صحه گذاري چهره -هاي سیاسینقشه تماتیک چالش :3شکل 

 گیري بحث و نتیجه

- در حوزه هاي ورزشی گذاري چهره ذاري تبلیغات صحههاي سیاستگچالشکیفی  در این پژوهش با روش

هاي شاخص نتایج تحقیق نشان داد که .شناسایی شد سیاسی -شناختی، مدیریتی و اقتصاديهاي جامعه 

پذیري اجتماعی، لیتهاي ورزشی از حقوق شهروندي، مسئوگذاري چهرهجامعه شناختی تبلیغات صحه

به این مسئله هاي اجتماعی باید چالشمورد  در .اندهاي اجتماعی پایه تشکیل شده مصرف گرایی وارزش

اجتماعی شهروندان  زندگی در بستر گذاريتبلیغات صحهجمله  هاي انسانی ازکلیه فعالیت که اشاره کرد
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گذرد آگاه ه میعجام هاي خود باید ازمسائلی که درسیاستگذاران در ارائه همه برنامه). 2م(تحقق می پذیرد

ررسی برند ملی در ورزش پرداخته  که به ب) 1395( همکاران هاي کشکر واین موضع با یافته). 5م(باشند

 نیست مقبول تحقیق، جامعۀ افراد نظر از برند به منزلۀ انسان از استفاده آنها دریافتند که. ، همخوانی داردبودند

 :از بودند عبارت ها،مدل هايویژگی عالوه بر ورزشی،  انسانی برند براي انتخاب شده پذیرفته هايویژگی و

 هايدر جامعه ایرانی ارزش. بودن نماد و مذهبی پهلوانی، اعتقادات منش و جوانمردي ورزشکاري، روحیۀ

مربوط به اي شده از جایگاه باالیی برخوردار است و صرفا نمی توان تبلیغات صحه گذاري را مقوله یاد

- آگاهی از حقوق شهروندي مرتبط با تبلیغات صحه .هاي بازاریابی و فروش بیشتر دانستلفهموء

در سیاستگذاري ) 9م(سیاستگذاران تبلیغاتی به مقوله مسئولیت پذیري اجتماعی خود توجه و )15م(گذاري

) 2014(1و مایریک و ایونز) 2013(دیدگاه ویا و لو این یافته ها با. اجتناب ناپذیر است ضرورتیتبلیغاتی 

ي سازمان هاکاال یا محصول، حمایت از کنندگان نظیر خرید یکبرخی از رفتارهاي مصرف مبنی بر اینکه

 »رفتار برنامه ریزي شده«دادن به یک نامزد سیاسی با نظریه گذراي اطالعات یا رايخیریه، به اشتراك

 نییتع يرفتار به شدت توسط اهداف رفتار ه،ینظر این با توجه به .همخوانی دارد ،توضیح داده می شود

درك يشده و کنترل رفتار درك یکنندگان، هنجار ذهننگرش مصرف ریبه نوبه خود تحت تأث نهایا. شودیم

ریزي و رفتار برنامه کنندمی کنندگان بتوانند رفتار مربوطه را اعمال که مصرف یتا زمان. رندیگیشده قرار م

 ادامه می دهند کنند،ناحساس  رفتار از اجتناب يبرا یاجتماع يفشار که شده خود را تا زمانی

بدیهی است عدم توجه به پدیده مصرف گرایی ومولفه هاي آن همچون ترویج سبک  ) .2،2014میشرا(

هاي  ارزش .هایی جدي را به بدنه اجتماع وارد سازدتواند آسیبطلبی میزندگی مصرف گرایانه و رفاه

مختلف هاي هاي قشربنديانسانی، ضرورت توجه به سطح زندگی و دیدگاه اجتماعی پایه نظیر کرامت

هاي ورزشی موجب وارد آمدن لطمات جبران ناپذیري به گفتمان گذاري چهرهاجتماعی، در تبلیغات صحه

روح و ماهیت ورزش جوانمردانه است، بخصوص در کشور ما  .هاي ملی نیز خواهد بوداجتماعی و ارزش

سیاستگذاران . ورزش با مولفه هایی همچون فتوت و مروت، کسوت، گذشت و پهلوانی آمیخته است

-هاي اجرایی تبلیغات صحهندیشند که در شیوههاي ورزشی باید تدابیري بیگذاري چهرهتبلیغات صحه

هاي ضعف .اجتماعی پایه در نظر گرفته شود هاي شناختی، بخصوص ارزشهاي جامعهگذاري چالش

 هاي ورزشیچهرهگذاري هاي مدیریتی سیاستگذاري تبلیغات صحهچالش هاي سیستمی،شناختی و ضعف

. یا پدیده است ءیش کیو دانش در مورد  یشامل آگاه یاثرات شناخت .تشکیل می دادند در ایران را

علیرغم ضرورت تخصص گرایی در امور مدیریتی جامعه، تصوري ایجاد شده است که هر کسی می تواند 

                                                           
١ - Myrick and Evans 
٢ - Mishra  
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ند موجب موفقیت ،در صورتی که آگاهی از عناصر پدیده مورد مدیریت می توا)12م(مدیریت کند

  ویا و لو یافته هاي این پژوهش در بخش ضعف هاي شناختی با پژوهش). 9م(عملکردي مدیریت شود

بحث شناخت در تبلیغات صحه گذاري چهره هاي ورزشی بیان  موردویا و ولو در  .همخوانی دارد )(2013

کنترل شده و  يندهایتوجه به فرآ ،تمرکز. دشو یتوجه و عالقه شروع م جادیاز ا ،یآگاه جادیا دارند که می

هاي مشهور مورد توجه و گذاري چهرهصحهریتوان تحت تأث یرا م ندیهر دو فرآ. است کیاتومات نیهمچن

توجه خود  ،مند هستندعالقخاص ورزشی   چهره کیکه به  يافراد شود یتصور مچنین  .بررسی قرار داد

هاي شناختی در ضعف .)2000 ،النگ( خواهند کرد تیهدا گذارفرد صحه نیا هاي غیبه هدف تبل ،را

 از یکی ،گراییعدم تخصصص. اي است که باید به خوبی مورد عنایت قرار گیردگذاري پدیدهتبلیغات صحه

افرادي ناکارآمد در سیستم هاي  گاهی .ي استرگذابزرگترین مشکالت مدیریتی در تبلیغات صحه

از نظر  .می شوند شانهاي شناختی سیستم سیاستگذاري تبلیغات قرار دارند که خود مهمترین عامل ضعف

 لیانسان ها تما .شود یم تیهداگذاري تبلیغات صحهبه توجه مردم به صورت خودکار  )2016( برکویست

 ،کنند و همسو با اهداف آنان استاطرافشان دریافت میهایی که از ی به محركحیترج به صورت دارند

- بازنمایی و همزاد پنداري با پدیده و شناخته شده هستند یافراد مشهور به خوب ن،یعالوه بر ا. توجه کنند

 ).2015 وهمکاران 1ارفگن( کندکار ایجاد میاجتماعی افراد توجه خود در حافظههاي قابل دسترس 

مدیریت تبلیغاتی در ورزش باید به تاثیرات گوناگون تبلیغات برجامعه توجه  دارد کهبیان می) 8م(همچنین

 تي ذیربط در جهت نظارت و کنترل بر تاثیرات گوناگون تبلیغاسازمان هاو هماهنگی کاملی را با تمام  ندک

 دربخشی را ت هماهنگی بینریرنده، ضروگي تصمیمسازمان هاتعدد . گذاري اعمال نمایدصحه

گذاري سیستم تبلیغات صحه .گذاري به امري اجتناب ناپذیر تبدیل کرده استیاستگذاري تبلیغات صحهس

). 2م(هم ندارد ریزي و نظارت کافی رایندهاي بازخورد دهنده باشد، در صورتی که برنامهآباید داراي فر

آمدن استانداردهاي مدیریتی بازخوردي کافی موجب پایین و عدم وجود ساز وکار تنبیهی، نظارتی درنتیجه،

توصیه می شود  هاي ورزشی کشورچهرهگذاري به سیاستگذاران تبلیغاتی صحه ،از این رو .نیز خواهد شد

- تبلیغات صحه ي سیاستگذارسازمان ها .اي داشته باشندعنایت ویژه مهم هاي مدیریتی این امربه چالش

تبلیغاتی و  هاي سیاستمتولی  نبه عنوا میاسالهاي ورزشی نظیر وزارت فرهنگ و ارشاد گذاري چهره

گذاري چهره پذیر از تبلیغات صحهگذار و اثرعامل اثر جوانان به عنوان نهاد و و همچنین وزارت ورزش

هاي چالش .خود طراحی کنند هاي شناختی و سیستمیمشخصی براي رفع چالش راهبردهاي ورزشی باید 

مسائل  :از هاي ورزشی کشور عبارت بودندگذاري چهرهتبلیغات صحهاقتصادي سیاستگذاري  - سیاسی

                                                           
١ - Erfgen 
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که هرکدام نیز زیرمولفه هایی را در  نتی، مدیریت مالی و مدیریت سیاسیگذاري اینترمربوط به صحه

هاي ورزشی در فضاي مجازي مهمترین مسئله به رسمیت شناختن گذاري چهرهدر بحث صحه .برداشتند

هاي بر رویداد »مجازي کشور فضايشورایعالی«هاي نظارتعلیرغم ). 6م(تبلیغات در فضاي اینترنتی است

هاي سیاسی خوریم و بیشتر شاهد کنترلگذاري به مقررات روشنی برنمیاین فضا، در بحث تبلیغات صحه

و اطالعات  استگذاري در کشور نامشخص گردش مالی فضاي تبلیغات صحه). 3م(در تبلیغات هستیم

گردش مالی ضروري است ابهامات  ،رو از این. ، وجود نداردنجامدد به تحلیل این موضوع بیجامعی که بتوان

الزم  ریزيتا بتوان برنامه هاي ورزشی مرتفع گرددههاي مشهور بخصوص چهرگذاري چهرهتبلیغات صحه

ت شفافیت گردش مالی تبلیغات صحه رضروبرنیز ) 2011( 1فریزل). 14م(در این زمینه فراهم آوردرا 

اي بود هاي ورزشی نیز مولفهحق پرورش چهره .گذاري براي اخذ مالیات و تامین منافع جامعه تاکید دارد

 زمان خود را بودجه وم اآیا مربیان و فدراسیون هایی که تم. کنندگان بودکه مورد توجه برخی از مشارکت

هاي تبلیغاتی آن ورزشکار داشته مدآدهند نباید سهمی از دربراي پرورش یک نخبه اختصاص می

هاي داخلی و تواند به کاهش سطح تولید کاالتبلیغات انسجام گسیخته کاالهاي خارجی می). 3م(باشند

تگی سیاسی را براي کشور به موجبات وابس رویه ارز از کشورو با خروج بی بزندافزایش بیکاري دامن 

 )1395(یزدانی ومحققانی چون نقابی هاي این پژوهش با نتایج تحقیقاتیافته جهت،از این . ن آوردارمغا

 رید محصوالت خارجی به علت تنوع فرهنگی از هویتخ که دنداربیان می این پژوهشگران. مطابقت دارد

. که خرید محصوالت خارجی با هویت ملی قوي تر کاهش می یابد به این ترتیب ؛پذیردملی تاثیر می

هویت فرهنگی محرکی مهم براي رفتارهاي مربوط به خرید  که کرده است بیان) 2014( همچنین کاروالو

زولبرتسکا . دهداي که این هویت تمایل به مصرف محصوالت داخلی را افزایش میگونه به ؛است

ها در فرهنگ تا تعیین  گذاري فرهنگی از عدم دخالت دولتدارد خط مشیمی بیاننیز ) 2015( 2کوالزیکز

هرکجا که شاخص هاي فرهنگی جامعه دچار اختالل شد یا  . هاي فرهنگی مشخص می شودخط مشی

ضروري است  ،یندهاي فعال اجتماعی نتوانست شاخص مورد نظر را مورد حمایت خود قرار دهدآفر

سازد که خوبی روشن میپژوهش حاضر به و هاي محققان فوقیافته. بپردازندها به تدوین خط مشی دولت

تواند بر استقالل سیاسی و هاي ورزشی کشور تا چه حد میگذاري چهرهسیاستگذاري در تبلیغات صحه

 گذاري باید خود را به دانشلیغات صحهبه همین جهت سیاستگذاران تب. اشدگذار باقتصادي کشور تاثیر

. ن این امور را فراهم کنندامتخصص هايمندي از مشاورهاقتصادي و سیاسی مجهز کنند و یا زمینه بهرههاي 

-پژوهشگران و مدیران را بخصوص در فرآیند مسئله هاي ارائه شده در این پژوهش می تواند آگاهیچالش

                                                           
١ - Frizzell 
٢ -Szulborskap Lukaszewicz 
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کشور، اجراي ي ورزشی هاگذاري چهرههاي اثر بخش تبلیغات صحهیابی، تدوین و تصویب سیاست

  . هاي اجرا شده افزایش دهدها، اقدامات و راهبردها و نتایج سیاست سیاست

ها در فضاي تبلیغات هاي استراتژیک و عملیاتی سیاستشود پژوهشگران دیگر به بررسی راهبردپیشنهاد می

گرفته شده در هاي بکار مطالعه تطبیقی روش ،همچنین. کشور بپردازندرهاي ورزشی دگذاري چهرهصحه

-ها در حوزه تبیلغات صحهتواند از موضوعات پژوهشی تسهیل کننده سیاستگذاريهاي پیشرو میکشور

  . گذاري باشد

، نامحققهاي ورزشی در کشور پیشنهاد اصلی گذاري چهرهباتوجه به اهمیت سیاستگذاري تبلیغات صحه

گیري آن در و اجرا و بکار کاربست ایندر هاي سیاستگذاري شناسایی شده سرلوحه قرار دادن چالش

 . هاست تدوین سیاست
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Policymaking advertising is one of the important duties of public institutes and 
organizations such as ministries for their sub-organizations. In spite of this 
necessity, Sports celebrity endorsement advertising in Iran lacks policymaking. 
Therefore, the current research is to investigate policymaking challenges of 
sports celebrity endorsement advertising in Iran in the sociological, managerial 
and political-economic areas. Considering research objective,   this is a 
developmental study and regarding research methodology, it was a qualitative 
one conducted using theme analysis. The research statistical population 
consisted of specialists of sports law, advertising, policymaking and sport 
management and marketing with an unknown volume. Using purposeful 
sampling method, ١٥ experts participated to the semi-structured, in-depth 
interview, and the process of analysis came to an end with theoretical saturation 
criterion. The quality of findings was also verified by recoding some of data. 
The set of conducted encodings together with a mass of notes taken by 
researchers showed that the policymaking challenges of sports celebrity 
endorsement advertising in Iran are of three types: managerial challenges, 
sociological challenges, and political-economic challenges. Managerial 
challenges include cognitive weaknesses and system weaknesses. Considering 
the identified challenges in this research, policies of sports celebrity 
endorsement advertising in Iran can be formulated. 
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