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 دوپینگ جنبش آنتی اجتماعی در بازاریابی
 جاسم منوچهری

 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه تهران
 

 .اسات  جهاان  سراسار  در ماردم  از بسیاری زندگی شیوه و امروزی مدرن فرهنگ از مهمی بخش مختلف خود، اشکال در قهرمانی، ورزش
هاای المپیاک تلقای شاده     ای و بازیهای ورزشی حرفهامروزه، این دیدگاه تا حدودی به عنوان بزرگترین تهدید دوپینگ برای آینده لیگ

 باه  دستیابی در تالش از حمایت برای ابزاری عنوان به ویژه به دوپینگ، با مبارزه در بازاریابی به نقش اکتشافی نگاه یک تحقیق ایناست. 
/  فشاار  از اساتفاده ) چارچوب دو ساخت برای ادوپینگ ر با مبارزه و اجتماعی بازاریابی ادبیات مقاله این. باشدمی دوپینگ عاری از ورزش
 هاای چاارچوب  سهامداران مهم و از یک هر بنابراین،. دوپینگ، بررسی کرده است با مبارزه در بازاریابی از جهت استفاده( راهبرد و کشش
هفت گروه  کشش، و فشار هایروشاین  بر اساس .زمینه شناسایی شده است این در راهبردهای بازاریابی اجرای هدایت برای یافتهتوسعه

 خاص دخیل در رفتار دوپینگ وجود دارد.
محصول است، پس ورزشکار هدف قطعی بازار است کاه درنهایات ورزشاکارن بایاد از رفتارهاای دوپیناگ        اگر رفتار دوپینگ :ورزشکاران

 دوپیناگ  رفتار در تغییر ایجاد برای های بازاریابیاکتیکت یا و آموزش، توانند از قانون،می های مبارزه با دوپینگلذا برنامه خودداری کند.
 قهرماانی باا   ساطح  در ورزشاکاران  ارتبااطی  شابکه  فراوانی دال بر وجود یاک  شواهد حاضر حال در :همراهان. کنند استفاده ورزشکاران

 همراهاان  ایان  باشاد. مای  ره هساتند، غیا  و دوساتان  خانواده، مدیران، ماساژورها، مربیان، پزشکان، تیم، اعضای احتماال شامل که گروهی
 اسات  شده آشکار زمان، گذشت با طرفداران: .دارند نقش ممنوعه مواد از استفاده پوشی چشم یا و کردن مخفی مدیریت، تهیه، در معموالً

 یا و خود حمایت اراستثم به را آنها هایی هستند کهحرکت برابر در مقاومت دنبال به اغلب ورزش، جمله از عمومی، فرهنگ طرفداران که
 ایان  غیاره.  و یاافتن،  حضاور  خرید است نه در به طرفداران در اقدام نهایی قدرت واقع، در. نگرندورزش خاص مورد نظر بسیار تجاری می

 ایجاد شود. طرفداران توسط تواندمی که است نیرویی ترینقوی شاید "تحریم" رفتار
مرباوط مای    اجتمااعی  بازاریابی عناصر به هستند که کسانی جمله از خاص، بازاریابی دافاه به رسیدن برای مالی حامیان مالی: حامیان 

 دولتی هایسازمان یا و سازمان ها چنین افرادی اغلب به خاطر سود. شوند و در انواع افراد تحت حمایت ورزشی سرمایه گذاری می کنند
 هاای ساازمان  لاذا  .هساتند، نمای باشاند    اجتماعی و آموزشی بازاریابی هایو اجرای برنامه عمومی، آگاهی توسعه برای تالش حال در که

 به خاطر دوپیناگ نکاردن در   پاداش همچنین و دوپینگ مبارزه با هایاز لحاظ تحریم را به طور ویژه مالی حامیان باید دوپینگ با مبارزه
 .خود، هدف قرار دهند مالی حمایت قراردادهای

مشاابه افاراد تحات حمایات باا       نیاز  ایحرفاه  ورزشی هایهای ملی ورزشی، و لیگیک، تیم ها، و سازمانالمللی المپکمیته بین :هالیگ 
برناماه   و دوپیناگ  هاای مباارزه باا   تاالش  ها درآن ترتیب، این به. از راه دوپینگ مواجه هستند کار خود و کسب و هامارک خطر افزایش

   .شوندبازاریابی به یک بازار هدف مهم تبدیل می
مبارزه با دوپینگ مسائول ایجااد تغییارات ماؤثر اجتمااعی در       "صاحب حقوق"در نهایت آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ به عنوان  :اداو

 های جهانی عاری از دوپینگ است. ورزشکاران و حفظ محیط ورزش
 هاا اهمیات  رساانه  .کناد ورزش خدمت می ندهآی و حال، گذشته، در ای حرفه قضاوت بیان و مردم طرف از ناظر عنوان به رسانه :هارسانه

 است. هنگام مواجه شدن با ورزش مهم ویژه به رابطه این کنند ودهد را منعکس میها رخ میوقایعی که برای آن
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