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Abstract 
One of the issues that has attracted the attention of many adolescents in recent years is the 

attention to physical appearance by increasing the muscle mass and volume, which has 

increased the prevalence of eating disorders and energy consumption habits among 

adolescents.  It is stated that anti-marketing can be considered as a good way to reduce the 

consumption of products that can cause problems for individuals and society. Therefore, 

the main issue of the study is to identify the anti-marketing mix of illicit drugs in Iran's 

sports. The present study was a descriptive-survey research with a mixed (qualitative and 

quantitative) design. . Semi-structured qualitative interviews with 19 experts in sports 

marketing management were conducted to collect data and Fuzzy Delphi method was used 

to identify the most important components.  As a result, product, price, point of sale, 

promotion, objective evidence, people, processes, packaging, payment, public 

interpretation, review and analysis, policy, public relations and dedicated networks were 

identified. Therefore, these products should be used only in special circumstances and 

under the supervision of a specialized team for professional athletes, and their public 
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promotion in cyberspace has no scientific or rational justification.  This study’s results can 

be used to limit the process of production to consumption of these products. 

 

Keywords: Anti-Marketing, Doping, Athlete, Abuse. 

 

Extended Abstract 

Background and Purpose 
One of the issues that has attracted the attention of many adolescents in recent 

years is the attention to physical appearance by increasing the muscle mass and 

volume as it has increased the prevalence of eating disorders and energy 

consumption habits among adolescents. It is stated that anti-marketing can be 

considered as a good way to reduce the consumption of products that can cause 

problems for individuals and society. Therefore, the main purpose of the study is 

to identify the anti-marketing mix of illicit drugs in Iran's sports.  
 

Materials and Methods 
The present study was descriptive-survey research with a mixed (qualitative and 

quantitative) design. In the qualitative part of this study, the semi-structured 

qualitative interviews were conducted. Generally, this study went through two 

stages: In the first stage, based on the Fuzzy Delphi method, the most important 

factors affecting the anti-marketing management of illicit sports drugs were 

identified by experts. In the second stage, the factors obtained from the first stage 

were distributed among the members of the statistical sample in the form of an 

appropriate questionnaire of fuzzy hierarchical analysis process method to rank 

the obtained factors using appropriate formulas. The statistical population of this 

study included 24 sports marketing management experts (university professors) 

19 of whom were selected as the research sample. . They consisted of 11 assistant 

professors, 5 associate professors, and 3 professors. Besides, 5 of them were 

women and the rest were men. 
 

Findings 
Fuzzy Delphi method was used to identify the effective factors in anti-marketing 

management of doping drugs. The following factors were identified as product, 

price, point of sale, promotion, objective evidence, people, processes, packaging, 

payment, public interpretation, review and analysis, policy, public relations and 

dedicated networks, and 3 factors of security, persuasion, and public opinion were 

removed according to the value of the index (less than 0.7). After identifying the 

factors, an appropriate questionnaire of fuzzy AHP method, including pairwise 

comparison of factors identified in the previous step, was developed and provided 
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to Delphi group members. After collecting these questionnaires, the researcher 

prioritized the components identified in the previous steps. According to the 

results, promotion is the most important component in anti-marketing 

management, followed by dedicated networks, review and analysis, policy and 

packaging in the second to fifth ranks, respectively. 
 

Conclusion  
In this study, it was found that the promoting factor was one of the effective factors 

in anti-marketing of doping drugs in sports. Therefore, laws should be enacted to 

promote this field. In other words, these products should be used only in special 

circumstances and under the supervision of a specialized team for professional 

athletes, and their public promotion in cyberspace has no scientific or rational 

justification. Therefore, the Internet pages related to the manufacturers of these 

products should be severely restricted as these products should not be advertised 

by the manufacturers. On the other hand, famous athletes and virtual influencers 

who promote these products should also be dealt with, and posts and 

advertisements related to these products should be removed by the desired 

cyberspace. In this study, it was found that the factor of study and analysis was 

one of the effective factors in anti-marketing of doping drugs in sports. The 

advertising methods of these companies should be reviewed and these companies 

should try to advertise only in the context of federations and for professional 

athletes. On the other hand, regulatory agencies in the field of sports and the 

Ministry of Health should try to carefully monitor the advertising of these 

products in urban sports environments and report possible violations. This 

requires regular reporting and submission to the relevant authorities as the amount 

of use of these drugs should be constantly reported to determine how much 

specialized use and how much abuse of these drugs there is. This study’s results 

can be used to limit the process of production to consumption of these products.  
 

Keywords: Anti-Marketing, Doping, Athlete, Abuse. 
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 مقالة پژوهشی

در مدیریت ضدبازاریابی داروهای دوپینگ در  مؤثر  بندی عوامل شناسایی و رتبه

 1ورزش ایران  
 

، ابراهیم  4، پریوش نوربخش3، مهوش نوربخش2، حسین عبدالملکی1الهام حقیقت

 5علیدوست قهفرخی

 

 ایران دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی،  واحد کرج، دانشگاه آزاد اسالمی، کرج،  .  1

 ( نویسندۀ مسئول)،  استادیار گروه مدیریت ورزشی،  واحد کرج، دانشگاه آزاد اسالمی، کرج، ایران.  2

 استاد گروه مدیریت ورزشی،  واحد کرج، دانشگاه آزاد اسالمی، کرج، ایران.  3

 . استاد گروه مدیریت ورزشی،  واحد کرج، دانشگاه آزاد اسالمی، کرج، ایران4

 دیریت ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران دانشیار گروه م.  5
 

 03/02/1400تاریخ پذیرش:                           16/12/1399تاریخ دریافت:  
 

 چکیده 

و   یاه یتغذاختالالت    وعیش  شیکه باعث افزا  است   یحجم و توده عضالن شیافزا  لهیوسبه   یتوجه به ظاهر بدن

ن مواد  مصرف  ب  روزایعادات  نوجوانان    نیدر  و  را  ضدبازاریابی  که    کردمشاهده    توانیماست.    هشدجوانان 

افراد    یرا برا  یمشکالت  تواندیم  هاآندانست که مصرف    یکاهش مصرف محصوالت  یمناسب برا  یروش  توانیم

 یابیازارضدب  در مدیریتمؤثر  عوامل    یبندرتبهشناسایی و  ارائه    ، قیتحق  ن یهدف ا  رونیازا  د؛کن  جادیو جامعه ا

ا  رمجازیغ  یداروها ورزش  پیمایشی  بود.    ران یدر  نوع  از  توصیفی  آمیخته    .بودتحقیق حاضر  تحقیق  روش 

ساختاریافته کیفی نیمه  یهامصاحبه. در بخش کیفی این تحقیق، از روش  بودی  های کیفی و کمّترکیبی از بخش

نفر    24که    بودند(  یدانشگاه  دی)اسات  یورزش  یابیبازار  تیریخبرگان مد  ، پژوهش  یجامعه آماراستفاده شد.  

با    قینمونه تحقعنوان  به  ینفر از خبرگان عضو پنل دلف  19. تعداد  دادند  لیجامعه را تشک   یپنل دلف  یاعضا

 یداروهاضدبازاریابی    تیریبر مدمؤثر  عوامل    یبندرتبه و    ییشناسا  یبرا  قیتحق  نیدر ا.  کردند  یمحقق همکار

  - 3خبره،    پنجه اولیه با  بمصاح  -2،  یاکتابخانهمطالعات    -1  لحاظ شد:  یا مرحلهچهار ندیفرا  یورزش  رمجازیغ

مراتبی  تحلیل سلسله  متغیرها با استفاده از روش  یبندرتبه  -4سازی متغیرها و  مصاحبه با پنل دلفی و فازی
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  ندها،یافراد، فرا  ، ینیشواهد ع  ج، یمحل فروش، ترو  مت، یمحصول، ق  یهابه نام   ریعوامل ز  ، اساس  ن یبر ا  ؛فازی

 ییشناسا  یاختصاص  یهاو شبکه   یروابط عموم   است، یس  ز، یو آنال  یبررس  ، یعموم  ریپرداخت، تفس  ، ی بندبسته

مؤثر   مؤلفه  ن یترمهم  ، جی، ترومراتبی فازیاز روش فرایند تحلیل سلسله آمدهدسته ب ج یبه نتا با توجه. شدند

صنعت ورزش،    نگرندهیآ  یراهبر  یکه برا  کرداستنباط    جیتوان از نتایم  نی بنابرا  ؛است  یابیضدبازار  تیریدر مد

بازار چهارچوب  و  موارد    یورزش  یهامکمل  یابیشکل  نتا است  شدنیبحثاز  به    تواندی م  قیتحق  ن یا  جی. 

 ن یمبارزه بهتر با ا  برایو وزارت ورزش و جوانان(    نگیمبارزه با دوپ  ی)آژانس مل  تبطمر  یورزش  یهاسازمان

 . کند انیشا یمواد کمک 

 

 .سوءمصرفورزشکار،  نگ، یدوپ  ، یابیضدبازار :کلیدی واژگان

 

 مقدمه 
از  به  1صنعت ورزش  به یكی  اقتصادی،  فرهنگی و  اجتماعی،  تأثیرات مثبت  صنایع    نیتربزرگدلیل 

اقتصادی،  جهانی تبدیل شده است و برای اغلب کشورها این صنعت منبع مهمی برای فعالیت های 

اشتغال درآمد،  بینکسب  تجارت  و  محسوب  زایی  قهفرخیعبدالملك)  شودیمالملل  و  میرزاده  ،  ی، 

ل  این صنعت با در اختیار داشتن عام(.  42،  2019،  ؛ محمودآبادی، رضوی و عبدالملكی57،  2019

ورزش بزرگ  مسابقات  همچون  و  محرکی  برندسازی  بهره،  فرصتامكان  از  در  مندی  تبلیغاتی  های 

م برای تعاملبین صنعت، تجارت الز  که این موضوع خود موجب ایجاد بستر  کرده استها را فراهم  رسانه

استشدورزش    و حاضر  .  ه  حال  راهكارها  یكی  ورزشدر  اقتصاد  مؤثر  یاز  و    یرشد  از   ی كیبوده 

 زاتی، تجههایباز ،یمسابقات ورزش ازجملهمختلف  یهابخشکه در  استجهان  عیصنا نیدرآمدزاتر

صاحبان   یبرا یاریبس ییدرآمدزا یو... دارا یورزش  یفروشتیبل ،یورزش یهامكملداروها و  ،یورزش

برا(44،  2018)عبدالملكی و همكاران،    استصنعت    نیا امروزه ورزشكاران    ی هات یموفقکسب    ی. 

به کار    ی متعدد  ی راهكارها  یورزش ا  رند یگیم را  از    توانیم آن جمله    زکه  استفاده    یهاوردهافربه 

ورزشكاران به .  شوندیمعرضه    2کیآنابول  یمكمل و داروها  صورتبهکه    کرداشاره    یاهیتغذ و    ییدارو

 ی در بازتوان  عیتسر  ،یعملكرد و توان ورزش  شیکه افزا  آورندیم  یرومواد    نیبه مصرف ا  یمتعدد  لیدال

و همكاران،    عبدالملكی )  هستنداندام از آن جمله    یی بایو ز  محج  ش یو افزا  یعضالن   بیو کاهش آس

2016 ،38)  . 

 
1. Sport industry 

2. Anabolic drugs 



 193                                                   ... یابیضدبازار تیریعوامل مؤثر در مد یبندو رتبه  ییشناسا: حقیقت

 

  Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International Public Licen 

 

خود در    یو رقابت  ینیاز برنامه تمر  یبخش  عنوانبه را    یورزش  یروزایامروزه ورزشكاران مصرف مواد ن

مختلف ورزشكاران   یهاگروه  نیرا در ب  یدیاستروئ  یو داروها  هامكملمصرف    هایبررسنظر دارند و  

 درصد   85از    ش یب  ،از مطالعات  یبرخبراساس  و    کرده استدرصد گزارش    100  یو در موارددرصد    40

تنها ورزشكاران    نیالبته ا  ؛ کنندیم استفاده    یدیاستروئ  یو داروها  هامكمل  یاحرفه مه یورزشكاران ن  از

 و   یحی، بلكه ورزشكاران تفرکردهعملكرد استفاده    شیمنظور افزابه  روزایکه از مواد ن  ستندین  یاحرفه 

(.  53،  2018  ،قلی زاده و همكاران)  کنند میمواد استفاده    نیاز ا  زیآموزان ندانش  یوحت  رورزشكارانیغ 

توجه   ، را به خود جلب کرده است  یاریجوانان و نوجوانان بس  نظر  ریاخ  ی هاسالکه در    ی مسائل  ازجمله

  ی اهیتغذاختالالت    وعیش  شیفزاکه باعث ا  است  یحجم و توده عضالن  شیافزا  لهیوسبه  یبه ظاهر بدن

به داشتن   اریمردان جوان بس  رایز  ؛است  هشدجوانان و نوجوانان    نیدر ب  روزایو عادات مصرف مواد ن

و همكاران،    دارند    لیتما  ی بدن عضالن   ها رسانه گوناگون    غاتیتبل  نی. همچن(95  ،2019)مخلصی 

  یابیزند. بازاریمشكل دامن م  نی ، به ااست  یعضالن   یهابدنمردان    یآل برادهیكه بدن انیا  بر  یمبن

مورد    یامروز  ی هاشرکتدر    ی ابیبه بازار  از ینبر  ما ارتباط دارد و امروزه    یبا زندگ   یروزه به نحوهمه

 (. 65، 2008، 1لی )کاتلر و است شده  د یکأ ت

،  دهدیمنشان  کیالمپ یالمللنیب تهیمعتبر کم  یهاشگاهیآزما لهیوسبهمنتشرشده  یآمارها نیهمچن

 قات یالبته تحق  ؛هستند  نگیمثبت دوپ   یهانمونهشده از کل  داده  صیماده تشخ  نیترفراوان  دهایاستروئ

،  دهندیمنشان   ها یبررساست که  ی در حال  نیا اند؛هرا اثبات کرد داروها  نیبد ا راتیتأث ی متعدد علم

و در عمده    شودیم ها مصرف  آن  ب یو معا  ا یاز مزا  ی بدون داشتن آگاه  بات یترک  نیدر اغلب موارد ا

ه متخصص    یمشورت  گونهچیموارد  افراد  نشان  شود  نمیبا  آمارها  ن  ، دندهیمو  مواد   ی روزایمصرف 

تا متخصصان سالمت و    است  امر باعث شده  نی. اکندیمرا دنبال    یرشدبهو رو  یصعود  ریس  یورزش

کاهش مصرف    یبرا  ییدنبال راهكارهاو به  کنند  داروها  نیمصرف ا  درباره  یترقیعم  ی های بررسورزش  

 (. 6، 2014و همكاران،  جهانیانباشند ) یورزش یهاباشگاهمواد در  نیا

از    یبخشو  است  کرده    دای پ   یرشد و توسعه فراوان  یورزش  یروزایو فروش مواد ن  دیصنعت خر  امروزه

ورزش تشك   یبازار محصوالت  برخدهدیم  ل یرا  با مشورت ند  هست  مجاز  یورزش  یهامكملاز    ی.  و 

  ی داروها  مصرف  یول  ،دارند  ازیکه به آن ناستفاده کنند    یورزشكاران  دنتوانیم  یمتخصصان علوم ورزش

(.  35،  2013و همكاران،    انیخواهد داشت )سبحان  ی ادی افراد تبعات ز  یو برا  است ساز  مجاز مشكلریغ 

 
1.  Kotler & Lee 
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  غاتیو تبلاست  به کار گرفته شده    یورزش  یو داروها  هامكملفروش    نهیدر زم  یابیعلم بازارهمچنین  

  یهادگاهی د  یابیبازار  نهیاما امروزه در زم  ، اندشده  یساز  ادهیپ   زین  نهی زم  نیدر ا  یاب یبازار  یهاپروتكلو  

  ت یو رعا  یاجتماع   تیمسئول  درباره یانتظارات  ها شرکتو    عیصنا  رانیشده است و از مد  جادیا  ی متفاوت

  كردیمتحول شده و رو  یکنون  یها سالدر    یابیبازار  رونیازا  ؛وجود دارد  ی ابیو بازار  تیریاخالق در مد

  ی هافیتعر  ، یطورکلکرده است. به  رییکل جامعه تغ  یراسازمان به کسب سود ب  یآن از کسب سود برا

  ، یبازرگان   یادهیپد   ،وابسته  یتجار  ی هاتیفعالاز    ی مانند گروه   ؛شده است  انیب  ی ابیبازار  یبرا  ی گوناگون

 ی اریعرضه و تقاضا و بس  ل یتعد  ند یفرا  ،محصوالت  تیانتقال مالك  ای مبادله    ندیفرا  ،یاقتصاد  یندیفرا

از ا3،  2021  ،بحرینی و همكاران)  گری د  ی معان  تیاز فعال  یاگوشهکننده  انیب  فی تعار  نی(. هرکدام 

نظران، . امروزه صاحبستین  دیجد  ی ابیبازار  شیکامل آن و منبطق بر گرا  فیتعر  یاست، ول  یابیبازار

 عنوانبه  یابیامروزه بازار  ،یعبارتبه  ؛کنندیم  فیبشر تعر  یهاخواسته و    ازهاین  یارضا  ندیرا فرا  یابیبازار

و مبادله    دیتول  قیاز طر  هاگروهآن افراد و    لهیوسبه که    شودیم  فی تعر  یاجتماع    یتیریمد  یندیفرا

   (. 35، 2007، لی)کاتلر و  کنندیم خود اقدام  یهاخواسته و  ازهاین نیتأمبه  گری كدیکاال با 

اسـت کــه از اصــول    ندییافر  ، یاجتماع   یـابیبازار  افـتیره  ،(2009و همكاران )  1وود  فیتعر  براساس

  جیترو  ده، یا  کی  رشیهدف در پذ  نابر رفتار مخاطب  رگذارییمنظور تأثتجاری به  ی ابیو فنــون بازار

. در بردیم  هصورت داوطلبانه بهـرنامطلوب به  یترك رفتار اجتماع   ـایمطلـوب    یرفتار اجتماع   کی

و    2)تاکر  حاصل شده است  یامالحظه  درخور  شرفتیپ   یاجتماع   یابیبازار  نهیدر زم  ریچند سال اخ

  یازآنجاکه رسالت اصل  ،دهدیم( نشان    2010و همكاران )  3کمپ  قی. تحق(745،  2014همكاران،  

 ر ییاست و هدف عمده آن تمرکز بر تغ  یو انسان   ی بر رفتارهای اجتماع   رگذارییتأث  ی اجتماع   یابیبازار

ه  ب  ی از مسائل اجتماع   یعیدر بخش وس  تواندیم است،    یجمع  ایعملكرد فردی    شیجهت افزا  ررفتار د

منظور شده بهیطراح  ی هابرنامهتجاری و    ی ابیبازار  هایفناوریبا تطابق    ی اجتماع   ی ابیکار رود. بازار

  ، نداز آن هست  یها بخشکه آن   را  یاجامعهرفتار مخاطبان هدف، رفاه فردی و رفاه    ،داوطلبانه  رییتغ

 توانیمجامعه در نظر گرفته شوند،    کی  هاسازمان. اگر  (478،  2016و همكاران،    4)گزلی   دهدیمبهبود  

با شناخت علل آن رفتارها    دیو تمرکز بر مضرات رفتارهای ضدتول  یاجتماع  یابیبا استفاده از اصول بازار

 
1. Wood   

2. Tucker 

3. Camp  

4. Gazley 
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از   استفاده  با  تغ  ن یبهتر  ی اجتماع   یاب یبازار  یهامؤلفهو  و  کاهش  برای  را  و    ن یا  رییابزارها  رفتارها 

 (. 640، 2017 ،لی و همكارانکرد ) نیآن تدو رییتغ نیهمچن

قرار    مدنظرنكته را    نیا  د ی با  یول  ، هستند  انیبه مشتر  یزیدرصدد فروش چ  ابانیامروز بازار  ی ایدن  در

  یکننده و رفاه عمومرفاه مصرف  یبراها  آن  ی وجود دارند که تقاضا  ی ادیداد که محصوالت و خدمات ز

و موادمخدر و مشروبات    گاریس  ینوع محصوالت، تقاضا برا  نیا  یایکننده مضر است. مثال گوو عرضه

بازار  ییهاروش از    یكیاست.    یالكل پ   ابانیکه  به    ، اندگرفته  شیدر  مربوط    ی هاتیفعالاقدامات 

  ،رفتار  کی  ا یمحصول    ک ی  یبراضدبازاریابی  .  است  ی اجتماع   ی ابیاز بازار  ی است که نوع   ضدبازاریابی  

و همكاران،    1وی)ش  استنندگانکاز مصرف  یطبقه خاص  ایدلسردکردن همه    یبراموقت    ا یدائم  تالش  

  اك، یتر  ، یمشروبات الكل   یتقاضا برا:  ند ازانوع کاالها و خدمات عبارت  نیاز ا  یی ها مثال.  (271،  2009

احتكار،   منظوربه  یو صنعت  یکشاورز  ،ی مصرف  یانواع مختلف کاالها  یمخدر، تقاضا برا  ی داروها  گار،یس

کاالها    یخارج از ضوابط موجود درکشور، تقاضا برا  ییانجام کارها  لمث  یرقانونیخدمات غ   یتقاضا برا

  نیمربوط به از ب ات یو فعال فهیندارند. وظ ی که اجازه ورود به کشور را از نظر قانون ی و خدمات متعدد

  ع ی در صنا  شتریاصطالح ب  نی. اشودیم  دهینام«  عدم فروشیا »   «یابیضدبازار»  ،یز یچ  یبردن تقاضا برا

وجود   یضرور  ریغ   متیقگران  یکه خطر استفاده از کاالها   شودیماستفاده    ییجا  نیمچنو ه  یبهداشت

در زمان    ها دولتمفهوم توسط    نیا  نیدارد و همچن  ندهیآ  یهانسل  براثر مهم    کی  نیبنابرا  ؛دارد

،  2015و همكاران،    2آرمسترانگ )   شودمیزمان کوتاه استفاده  و خدمات در مدت  کاالها از    یکمبود برخ

رهاکردن است که  قیتشو یبرا یی ها گامضدبازاریابی  اند،شده( متذکر 2012) همكاران  و ی(. ل1411

  انیب  همچنینو    استفروش    طیشرا  گری و د  متیق  شیافزا  ع،یو ترف  غیتبل  ی هانهیهزشامل کاهش  

و    3لیتمبه باور  .  استناسالم    یمبارزه با تقاضاها  یارزشمند برا  کیتكنک  یضدبازاریابی    اند کهکرده

ن2008)  همكاران مختلف  تواند یم  ضدبازاریابی  زی(  باشد؛  یاشكال  انتخاب    ،مثالعنوانبه  داشته 

خصوص  ند،یناخوشا  یهاتیموقع پ   دیمف  اتیحذف  محدودشده،    یبرا  شنهادیمحصول،  خدمات 

)میتل و همكاران،  محصول خارج از فصل    کیارسال    ای   غاتیکاال، کاهش شدت تبل  یانبارکردن موجود

2008 ،141.) 
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های  مكمل  وعی ش  زانیم  یبررس»  با عنوانرا    یقی( تحق2014و همكاران )  انیجهان  زمینه،  نیهم  در

ابراز   ها. آندانجام دادن  «کننده در مسابقات کشوری آموزان شناگر شرکت دانش  نیدر ب  ییو دارو  ییغذا

ب  نیشتریب  هانیتامیو،  کردند در  را  داشتیمصرف  پژوهش  علـت کمبود  ه ب  نی. همچنـندن شناگران 

  ها مكمل از    نهیاستفاده به  منظوربهها آن دانش  افزایش  برای    زییرشناگران پژوهش لزوم برنامه  ی آگاه

 ی قی( تحق2012و همكاران )  ی. حضوررسدیمضروری به نظر    رمجازیاز داروهای غ   نكردنو اسـتفاده

»را   عنوان  مصرف  با  دالیل  درمورد    وشیوع،  اطالعات  کسب  در  -غذایی  یهامكملمنابع  ورزشی 

در زمان اجرای پژوهش    ،گزارش کردند   هاآنانجام دادند.    «مختلف شهر تبریز  یهارشته ورزشكاران  

مصرف  از  درصد    45 مكمل  یک  حداقل  مصرف    از  درصد  21و    کردند یمورزشكاران  سابقة  آنان 

مربیان را بهترین منبع کسب اطالعات درمورد    ها یآزمودن  ، جینتا   براساس    غذایی داشتند.   یهامكمل

را مرکز تهیة  دانستند  هامكمل این ورزشكاران داروخانه  اغلب  عنوان   یهامكمل.  نیاز خویش  مورد 

  یهامكملهمسوست و بیانگر شیوع زیاد مصرف    هاپژوهشاین پژوهش با نتایج دیگر    یهاافتهی کردند.  

اراز بررسی شیوع، نگرش و  با عنوان »را    یقی( تحق2014)  یو صالح  ی غذایی در ورزشكاران است. 

انجام    «آندروژنیک در بدنسازان مرد شهر قزوین-اره عوارض مصرف استروئیدهای آنابولیکآگاهی درب

آگاهی   زان. همچنین میدادداروهای استروئیدی را نشان    زیادتحقیق، میزان مصرف    یهاافتهیدادند.  

همراه با باورهای غلط، در دسترس بودن و آسانی    کمبود. آگاهی    کم کننـدگان ایـن داروها  مصـرف

مختلف شود   یهات یجمعباعث افزایش مصرف این داروها در ورزشكاران و    تواندیمتهیه این داروها  

و    انیسبحان  .کندمی آشكار    راپیشگیری    یهابرنامهکه این امر، لزوم توجه بیشتر مسئوالن و طراحی  

در ورزشكاران پرورش اندام   کیآنابول  یمصرف داروها  زانی م»  نبا عنوارا    یقی( تحق2013همكاران )

  کیآنابول  یمصرف داروها  یدرصد  51  وعیبا توجه به ش ،جینتابراساس  انجام دادند.    «شهرستان جهرم

داروها    نیو کاهش مصرف ا  کردنآگاه  یبرا  ی بمناس  یالزم است راهكارها  داروها  نیو عوارض هولناك ا

بررسی میزان آگاهی، شیوع و عوارض با عنوان »را    یقی( تحق2014و همكاران )  ژهیشود. ب  به کار گرفته

  براساسانجام دادند.    «مصرف استروئیدهای آنابولیک در ورزشكاران مرد رشته پرورش اندام شهر مشهد

مصـرف  عـوارض و پیامدهـای ناشـی از  باره  در  ورزشـكارانمربیـان و    نداشتن  دانـش کافـی  ،جینتا

بـه  را  مـواد  ایـن  مصـرف  بسـتر  خیـره اسـتروئیدها،   رو نیازا  ؛اسـت  کردهمسـاعد    یا کنندهطـور 

ضـروری بـه   ـانیسـطح آگاهـی ورزشـكاران و مرب  یارتقـا  برایآموزشـی جامـع    یهابرنامهتدویـن  

  یاجتماع   یابیبازار  یالگو  ازاستفاده  با عنوان »پژوهشی  ( در  2011زاده و همكاران )جد. مرسدیمنظـر  

  ی ابیازآنجاکه بازار  کردند،   انیب  «تهران  یدر رانندگان تاکس  ی خطرناك رانندگ  یکاهش رفتارها  یبرا

ا عمل در گروه  ی  دهیعق  کی  رشی پذ  تیقابل  شیافزا  یبرا  یتجار  یاب یاستفاده از فنون بازار  ،یاجتماع 



 197                                                   ... یابیضدبازار تیریعوامل مؤثر در مد یبندو رتبه  ییشناسا: حقیقت

 

  Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International Public Licen 

 

  ی بر رفتارها  ی اجتماع   ی ابیبر بازار  یمداخله مبتن  ک ی  ریثأ ت   ، پژوهش  ن یاز انجام اها  آنهدف    ، هدف است

رانندگ ب  یخطرناك  تاکس  نیدر  نتا   یرانندگان  بود.  تهران  داد  جیشهر  معن  ،نشان  موارد اکاهش  دار 

افزا  وهگر  در مقایسه بامشاهده دو رفتار هدف در گروه مداخله   دار نسبت شانس  امعن  شیکنترل و 

شده  ی مداخله طراح  ریثأ تبرنامه نشان از    یدو رفتار توسط گروه مداخله، بعد از اجرا  نیاجتناب از ا

صفردارد )  ی.  همكاران  تحق2016و  عنوانرا    یقی(  کاهش    ریتأثبررسی  »  با  بر  اجتماعی  بازاریابی 

)موردمطالعه: شرکرفتارهای   کارکنان  پاسارگاد(  تضدتولید  اصلی  «  نفت  فرضیه  نتایج  دادند.  نجام 

منفی معناداری دارد. همچنین نتایج   ریتأثبازاریابی اجتماعی بر رفتارهای ضدتولید کارکنان  ،  نشان داد

بازاریابی اجتماعی به کاهش رفتارهای ضدتولید معطوف به فرد و معطوف  ،  فرعی نشان داد  یهاه یفرض

بر کاهش  عالوه  و با تغییر نگرش کارکنان به سمت رفتار شهروندی سازمانی،  شده منجر  به سازمان  

. شودمیجامعه    ایاثرات منفی آن باعث افزایش اثربخشی و سالمت سازمان و درنهایت منافع آن بر

)  ییرخدایش تحق2018و همكاران  »را    یقی(  عنوان  اولویتبا  و  دخانیات  بندی  ضدبازاریابی مصرف 

ترین عامل گرایش دانشجویان عوامل اجتماعی مهم  ، پژوهش  ی هاافته ی براساس  انجام دادند.    «راهكارها

دارد را  نقش  بیشترین  خانواده  میان،  این  در  و  اسـت  دخانیات  جو  ؛به مصرف  نوجوانان    انانزیرا  و 

و ارتباطشان با هم    د نشویم، برای آنان گروه مرجع محسوب  رندی گیمتأثیر خانواده خود قرار  تحت

است مخلصبیشتر  )  ی.  همكاران  عنوان  (  2019و  ارتقای  »با  برای  اجتماعی  بازاریابی  مدل  تدوین 

براساس انجام دادند.   «کیفی  طالعهیک م :درآمد در فعالیت بدنی منظمساالن آگاه و کممشارکت میان

بدنی    یهاتیفعال  بایدساالن آگاه و کم درآمد در فعالیت بدنی منظم  برای ارتقای مشارکت میان  ،جینتا

کمترین   با  اجرایی  و  مفرح  اصولی،  با    ی هانهیهزاستاندارد،  دسترسی،  شرایط  بهترین  و  ممكن 

 ترویجی به مخاطبان هدف عرضه شوند.  یهاامیپ  نیترمناسب

: موردمطالعه  یمحصوالت انحراف  هیعل  ضدبازاریابی »با عنوان    ی( در پژوهش2018)  1هارتنت و    کندی 

  یاسلحه در بازارها  یبرا  چشمگیریانحرافات    ریدر طول دوره اخ  ،دادندنشان    «یسالح گرم صنعت

 ی حفاظت  ریاستفاده از تداب  نبالدطور گسترده به هب  ابانیداده است. بازار  ویر  همتحد  االتیا  یرقانونیغ 

سبب کاهش انحرافات  هاآنو اقدامات  هاتالشو  اندبودهانحرافات  نیدر برابر ا یابیو اقدامات ضدبازار

  ضدبازاریابی با عنوان »را    یقی( تحق2013)  2و ژانگ  یتا-كلوسی. محاصل از آن شده است  ی هاتیجناو  

از    تواندیم فروشنده    ، نشان داد  نتایج انجام دادند.    «انیمشتر  یبرا  تیفیک  تیریاستنتاج مد  عنوانبه
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2. Miklós-Thal & Zhang 
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ببرد  «ضدبازاریابی» سود  خود  یعنیمحصول  کاهش    ی ابیبازار  یهاتالش  ؛  را  شدهد یمخود  و    وی. 

 1.چهار پی-دولت ی هااستیس قی از طر ات یدخان  ضدبازاریابی»را با عنوان  یقی( تحق2009همكاران )

مشخص با سه اقدام  نهیزم کیده در شه ئارا. چهار پی ،جینتابراساس انجام دادند.  «دهشیبررس مجدد

به استعمال  کنندگان  مصرفنگرش   ،اتیکنندگان به صنعت دخان: نگرش مصرفاستمرتبط    یاجه ینت

:  گاریدود س»را با عنوان    یقی( تحق2019)  2ساکس .  گاریترك س  یبراکنندگان  مصرفو قصد    اتیدخان

س  ضدبازاریابی  مصرف  قطع  دادند.    «گاریو  داد   ها افتهیانجام  ب  ،نشان    ضدبازاریابی  ی رهایمتغ  نیاز 

که    یگریمحصول را به خود اختصاص داده و د  یبندبسته  ی هاجنبه که    یك ی  متغیر،دو    شدهبررسی

 میرمستقیطور غ گذاشت و به  ریتأث   ك به تر  لیتما  بر  یطور معناداربه  ،است  متیشامل اقالم مكان و ق

تأث رامگذار بودریبر قصد ترك  )  3رزی.  بر    ق ی( در تحق2017و همكاران  ضدبازاریابی    یهامؤلفه خود 

مدل بر    نیدر ا  دادند. را ارائه  ضدبازاریابی    قیکاهش مصرف محصول از طر  یو راهكارها  کردند   د یکتأ 

و اعتماد    یطیمح  تیحساس  ان، یپاسخ مشتر  ، یطیفرامح    ی ضدبازاریاب  ، یطیمحضدبازاریابی    ی هامؤلفه 

بر   ستیزط یمح  یاحرفه ضدبازاریابی    ریتأث»را با عنوان    یقی( تحق2018)  رزیرامو    4چن.  شد   دیکأ ت

به درك   یطیمحستیز ضدبازاریابی  ،جینتا براساس انجام دادند.  «یکننده و مصرف عمل اهداف مصرف

که یدرحال  ؛شودیممنجر    ستیزطیبه مح  تیبازار و حساس  یریگنفس سازمان، جهتبهعتمادبهتر از ا

ممكن است به کاهش مصرف برق    یطیمحستیز  ضدبازاریابی  ،دهدیم مطالعه در بخش دوم نشان  

لمنجر شود عنوان    یقی( تحق2019و همكاران )  تلی.  با  بازکننده قفل    د یکالن: کل  ضدبازاریابی »را 

کاهش مصرف    در زمینه  قیتحق  نی انجام دادند. ا  «مصرف  ستمیمحصوالت نامناسب و س  صرفکاهش م

کاهش مصرف    یو کالن برا  عیوس  ی هااستیساز آن بود که    ی حاک  ج یانجام شد و نتا  کیپالست  هیرویب

مؤثر    تواندیم   دهی پد  نیکاهش ا  ی داوطلبانه برا  یجامعه و جذب رفتارها  دگاهید  رییتغ  یمحصوالت برا 

)  5کاپور  باشد.  عنوان    یامطالعه(  2021و همكاران  در  ادراك  ی ریپذب یآس»با  ،  19-کُوید   برابرشده 

انجام    «گاریضدس  غاتیبا تبل  یشی : آزمایبهداشت  رانهیشگیپ   یو قصد اتخاذ رفتارها  یذات  ینیبخوش 

  است.  مؤثر  دنیکشگاریافراد به س  ل یدر کاهش م  اد یز  تیجذاب  با  غات یتبل  ، نشان داد  ها افتهی  دادند. 

)  6وانگ همكاران  عنوان  2021و  با  پژوهشی  در  مال  اتیمال  ریتأث  یبررس»(    : میمستقریغ   اتیبر 
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  به این نتیجه رسیدند که  «گاریس   ی هاماركدر    گاریضدس  غاتیو تبل  ی استفاده عموم  یهاتیمحدود

از    یهاتیمحدود از نظر تبلشودیم  تریقو  ی هاماركبدون دود باعث دورشدن  ضداستعمال    غاتی. 

کمتراتیدخان پ   ریتأث  نی،  برند  مصرف  و  انتخاب  در  امی کنیم   دایرا   ی طراح  تیاهم  هاافتهی   نی. 

بدون    یهاتیمحدود،  رگایبر س  اتیمال  شیافزا  یکارها  نمونه   یرا هنگام طراح  ینام تجار  نداشتنتقارن

 . دهدیم نشان  گاریضدس یغاتیتبل یهانیکمپدود و 

  اند،انجام شده  نهیزم  ن یکه در ا  یقاتیتاکنون تحقشود،  دریافت می  نیشیپ  قاتیو تحق  ینظر  ی از مبان

و جهان    رانیدر ا  یورزش  یابیمفهوم در بازار  نیو تاکنون ا  اند و محصوالت مضر بوده  ات یدر حوزه دخان

با    د ی با  یدر موارد  یورزش  یروزایمجاز و مواد ن ریغ  یوهااست که دار  ی در حال  نیا  ؛ استنشده    یبررس

  ی ی راهكارها  د یبا  رونیازا  ؛دارد  یخطرات فراوان ها  آن  سوءمصرفاما    ،مصرف شود  نانظارت متخصص

 است.  ازین نهیزم نیدر ا شتری ب قاتیتحقانجام داروها اتخاذ شود و به  نیا سوءمصرفکاهش  یبرا

دانست    ی کاهش مصرف محصوالت  یمناسب برا  ی روش  توانیمرا  ضدبازاریابی  که    کرد مشاهده    توانیم

  ی روش تا کنون در موارد   نیو از ا  کند  جادیافراد و جامعه ا  یرا برا   ی مشكالت  تواندیم   هاآن که مصرف  

است.   شده  ش  تیوضع   براساساستفاده  و  است  روزاین  یاروهاد  سوءمصرف  زیاد  وعیموجود    ،الزم 

 توان یم   هابخش  ریدر ساضدبازاریابی    یو با توجه به اثربخش  پیدا شودله  ئمس  نیکاهش ا  یبرا  یراهكار

ب   دیام نادرست و  تا مصرف  ن  روزاین  یداروها  هیرویداشت  را  ا  زیدر ورزش  کاهش داد.    قیطر  نیاز 

در داخل و خارج   نهیزم نیدر ا یقیتحق چ یدر ورزش استفاده نشده و ه ضدبازاریابی  تاکنون از روش 

 ی تا کنون بررس  روزاین  یداروها  ژه یوورزش و به  نهیدر زم  ضدبازاریابیهمچنین  کشور انجام نشده و  

  یداروها  هیرویمصرف خودسرانه و ب  زانیروش، م  نیاز ا  یریگالزم است با بهره  بنابراین  ؛است  نشده

الزم است    ،در ورزش  روزایمصرف مواد ن  وعیش  زیاد  زانی. با توجه به مه شوددر ورزش کاهش داد  روزاین

است که    یروشضدبازاریابی  شود و روش    به کار برده ها  آن  سوءمصرفکاهش   یبرا  ی مناسب  یهاروش

  یصنعت  یهازبالهو    اتیمجاز، مصرف دخان  ریغ   یاز موارد مانند کودها  یتاکنون در کاهش مصرف برخ

روش  نیکه از ا  دارد  تیاهم  رو؛ ازایندر ورزش انجام نشده است  یق یتاکنون تحق  ، امابوده استمؤثر  

کاهش مصرف   یبرا  یکاربرد یاستفاده شود تا بتوان اقدام  زین  روزای مواد ن  سوءمصرفکاهش    منظوربه

مصرف    یابیمدل ضدبازار  یطراح  ،قیتحق  یله اصلئمسبنابراین    ؛در ورزش انجام داد  روزاین  یداروها

  مدل  :است  سؤال  نیابرای  پاسخ    ی جوودر جست  قیتحق  ن یاست و ا  رانیدر ورزش ا  رمجازیغ   یداروها

 چگونه است؟  رانیمجاز در ورزش اریغ  یداروهامصرف  ضدبازاریابی 
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 روش پژوهش
ی  های کیفی و کمّروش تحقیق آمیخته ترکیبی از بخش  .استتحقیق حاضر توصیفی از نوع پیمایشی  

ساختاریافته استفاده شد. مراحل اجرای این کیفی نیمه  یهامصاحبه است. در بخش کیفی از روش  

مطالعه کلی تشریح کرد. در مطالعه اول، براساس روش دلفی فازی    دو در قالب    توانیمتحقیق را  

ورزشی از دید خبرگان شناسایی شد.    رمجازیغ  یداروهاضدبازاریابی  تیریمدبر  مؤثر  ترین عوامل  مهم

از مطالعه اول، در قالب پرسشنامهدستهعوامل ب  ،در مطالعه دوم مناسب روش فرایند تحلیل   آمده 

عوامل   مناسب  ی هافرمول در میان اعضای نمونه آماری توزیع شد تا با استفاده از فازی مراتبیسلسله 

)اساتید    ورزشیبازاریابی  خبرگان مدیریت    ،شوند. جامعه آماری این پژوهش   یبندرتبهآمده  دستهب

نفر از خبرگان عضو پنل   نوزده.  دادندنفر اعضای پنل دلفی جامعه را تشكیل    24که   ندبود  دانشگاهی( 

نفر    سهنفر دانشیار و    پنجنفر استادیار،    یازده که   کردند نمونه تحقیق با محقق همكاری  عنوان  بهدلفی  

 مرد بودند.  بقیهنفر از آنان زن و  پنجتاد بودند. همچنین اس

و   شناسایی  برای  تحقیق  این    رمجازیغ   یداروهاضدبازاریابی    تیریمدبر    مؤثرعوامل    یبندرتبه در 

 : انجام شدبه شرح زیر  یامرحله چهار یفرایند ،ورزشی

گردآوری اطالعات در   برایدر این قسمت    :موضوع تحقیق  درباره  یاکتابخانهمطالعات    -مرحله اول

موردنیاز و نیز    ی هاکتاب  و  ، مقاالتیاکتابخانهزمینه مبانی نظری و ادبیات تحقیق موضوع از منابع  

  ی داروهاضدبازاریابی    تیریمدبر    مؤثر  عوامل  عنوان  بهعامل    نوزدهاز شبكه جهانی اینترنت استفاده شد.  

 ؛ دهدیمرا نشان  یاکتابخانهنتایج مطالعات  یک،شماره  جدول  یافت شد.  رمجازیغ 
 

 یا کتابخانه مطالعات نتایج    - 1جدول  
     Table 1- Results of Library Studies  

 Researcher محقق    Criterion معیار     Row  ردیف 

 Product محصول 1

 ( 2009و همكاران )   و ی ش 

 ( 2019)  ساکس

 ( 2017و همكاران )   رز ی رام 

 (2018)  رز ی و رام   چن

 Price قیمت 2

 ( 2013و همكاران )  ان یسبحان 

 ( 2014و همكاران )   ژهی ب 

 ( 2011زاده و همكاران )   مجد

 (2016و همكاران )  ی صفر 
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 یا کتابخانه نتایج مطالعات   -1جدول  ادامة 

     Table 1- Results of Library Studies  

 Researcher محقق    Criterion معیار     Row  ردیف 

 Place محل فروش  3

 ( 2018)  رز ی چن و رام 

 ( 2019و همكاران )   تل ی ل 

 ( 2021و همكاران )   کاپور 

 (2021و همكاران )   وانگ 

 Promotion  ترویج 4

 ( 2016و همكاران )  ی صفر 

 ( 2018و همكاران )   ییرخدای ش 

 ( 2019و همكاران )   یمخلص 

 (2018و هارتنت )   یکند   

 Physical Evidence شواهد عینی 5

 ( 2014و همكاران )  انیجهان 

 ( 2012و همكاران )  یحضور 

 ( 2014)  ی و صالح   ی اراز 

 (2013و همكاران )  ان یسبحان 

 People  افراد 6

 ( 2019و همكاران )   یمخلص 

 ( 2018و هارتنت )   یکند   

 ( 2013و ژانگ )   یتا   كلوسی م 

 (2009و همكاران )   و ی ش 

 Process  فرایندها 7

 ( 2018و هارتنت )   ی کند 

 ( 2013و ژانگ )   یتا   كلوسی م 

 ( 2009و همكاران )   و ی ش 

 ( 2019)  ساکس

 (2017و همكاران )   رز ی رام 

 Packaging بندی بسته 8

 ( 2013و ژانگ )   یتا   كلوسی م 

 ( 2009و همكاران )   و ی ش 

 ( 2019)  ساکس

 ( 2017و همكاران )   رز ی رام 

 (2018)  رز ی و رام   چن

 

 

 

  



 1401 آبانو  مهر، 74،  شماره 14مطالعات مدیریت ورزشی، دوره                                                            202

 

  Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International Public Licen 

 یا کتابخانه نتایج مطالعات   -1جدول  ادامة 

     Table 1- Results of Library Studies 
 Researcher محقق    Criterion معیار     Row  ردیف 

 Pay  پرداخت 9

 ( 2019ساکس )

 ( 2017و همكاران )   رز ی رام 

 ( 2018)  رز ی و رام   چن

 ( 2019و همكاران )   تل ی ل 

 (2021و همكاران )   کاپور 

 Public Commentary تفسیر عمومی 10

 ( 2018)  رز ی چن و رام 

 ( 2019و همكاران )   تل ی ل 

 ( 2021و همكاران )   کاپور 

 (2021و همكاران )   وانگ 

 Probe  بررسی و آنالیز 11

 ( 2014و همكاران )  انیجهان 

 ( 2012و همكاران )  یحضور 

 ( 2014)  ی و صالح   ی اراز 

 (2013و همكاران )  ان یسبحان 

 Policy سیاست  12

 ( 2013و همكاران )  ان یسبحان 

 ( 2014و همكاران )   ژهی ب 

 ( 2011زاده و همكاران )   مجد

 ( 2016و همكاران )  ی صفر 

 (2018و همكاران )   ییرخدای ش 

 Public Relations روابط عمومی 13

 ( 2016و همكاران )  ی صفر 

 ( 2018و همكاران )   ییرخدای ش 

 ( 2019و همكاران )   یمخلص 

 (2018و هارتنت )   یکند   

14 
 Personal  های اختصاصیشبكه

Networks 

 ( 2018و همكاران )   ییرخدای ش 

 ( 2019و همكاران )   یمخلص 

 ( 2018و هارتنت )   یکند   

 ( 2013و ژانگ )   یتا   كلوسی م 

 (2009و همكاران )   و ی ش 
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 یا کتابخانه نتایج مطالعات   -1جدول  ادامة 

     Table 1- Results of Library Studies 
 Researcher محقق    Criterion معیار     Row  ردیف 

 Privacy  تیامن 15

 ( 2019و همكاران )   یمخلص 

 ( 2018و هارتنت )   یکند   

 ( 2013و ژانگ )   یتا   كلوسی م 

 ( 2009و همكاران )   و ی ش 

 (2019)  ساکس

 Persuasion  یمتقاعدساز 16

 ( 2013و ژانگ )   یتا   كلوسی م 

 ( 2009و همكاران )   و ی ش 

 ( 2019)  ساکس

 (2017و همكاران )   رز ی رام 

 Public Opinion  یعموم یآرا 17

 ( 2019ساکس )

 ( 2017و همكاران )   رز ی رام 

 (2018)  رز ی و رام   چن

 Presentation  ارائه 18
 ( 2018)  رز ی چن و رام 

 (2019و همكاران )   تل ی ل 

 Programing  یزی ربرنامه 19

 ( 2009و همكاران )   و ی ش 

 ( 2019)  ساکس

 (2017و همكاران )   رز ی رام 

 

نفر از خبرگان مدیریت ورزشی مصاحبه   پنجدر این مرحله با نظر تیم تحقیق، با    :مصاحبه  -مرحله دوم

دست آمد. در مرحله  ه  عامل ب  18،  شوندگانبندی نظرات مصاحبه. در پایان این مرحله و با جمعشد

 سؤاالت است که باید به    یاژهیو . چون روش دلفی نیازمند گروه  گرفتیم بعد باید پنل دلفی شكل  

مر زمینه  در  افراد    تبطتخصصی  تعداد  کرد.  شناسایی  را  حوزه  این  خبرگان  باید  دهند،  پاسخ 

  براساسدهنده گروه دلفی به هدف مطالعه و تجانس موردانتظار جمعیت هدف بستگی دارد، اما  تشكیل 

دهنده روش  گرفته به روش دلفی، برای صحت مطالعات، تعداد افراد تشكیلتجربی صورت  یهایبررس

  تواند یمباشد؛ مگر اینكه نمونه متجانس خاصی مدنظر باشد که تعداد مطلوب    ندتوایم نفر    11دلفی تا  

)   20تا    15 باشد  از  2018،  علیدوستو  میرزازاده    عبدالملكی نفر  از هریک  مرحله  این  پایان  در   .)
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در پنل دلفی حضور  توانندیمکه را نام ببرند  نفر از متخصصانی تا پنج شوندگان خواسته شد مصاحبه 

 ؛ د یابن

نفر اعضای پنل دلفی    24بندی نفراتی که در مرحله قبل معرفی شده بودند،  با جمع  -مرحله سوم

قرار گرفت.  ها  آن در اختیار هریک از    ،بود  سؤال  سهتحقیق را تشكیل دادند. پرسشنامه اولیه که حاوی  

قرار داده شد و    یپنل دلف  اریآمده در اختدستهب  یهامؤلفه ابتدا  :  بود شامل موارد زیر    سؤال  سهاین  

در    کنند؛را مشخص    رمجازیغ   یداروها   ضدبازاریابی   تیریدر مدمؤثر    یهامؤلفهتا  خواسته شد  ها  آن از  

از    سؤال بیان کنند  ی عوامل  ریسا  تا   خواسته شدها  آن دوم  ضدبازاریابی    تیریبر مد   توانندیم که    را 

در    ،دارند  یشنهادیپ   ایو    حیهر توض  تا  سوم خواسته شد  سؤالدر  ؛  باشند  رگذاریثأ ت  رمجازیغ   یداروها

 ی ای. با توجه به مزاکردندو ارسال    لیرا تكم  هاپرسشنامه  ینفر از پنل دلف  نوزدهقسمت ارائه دهند.    نیا

ا  ، یفاز  یروش دلف ا  قیتحق  ن یدر  تفاوت رو  نیاز    یفازی با روش دلف  ی دلف  شروش استفاده شد. 

شده توسط افراد خبره در قالب اعداد  ارائه   یهاینیبشیپ   یسنت  یاست که در روش دلف   نیا  یسنت

از اعداد قطع   شودمی  انی ب  یقطع از دن  ج یبلندمدت نتا  یها ینیبشیبرای پ   یکه استفاده   اییآن را 

همكاران،    ی)عبدالملك  کندمیدور    یواقع دیگر  .(2018و  طرف  از   ،از  همواره  سنتی،  دلفی  روش 

دهنده ممكن است نظرات  اجرا و این احتمال که سازمان  زیادهمگرایی اندك نظرات نخبگان، هزینه  

. در روش دلفی فازی مقادیر ماکزیمم و مینیمم نظرات خبرگان  بردیم، رنج  کندخبره خاصی را حذف  

درجه عضویت اعداد فازی مثلثی   مثابهبهقطه پایانی عدد فازی مثلثی و میانگین هندسی  دو نعنوان  به

بنابراین   ؛شودیم در نظر گرفته    زیادبرای دستیابی به اثر نااریبی آماری و پرهیز از اثر مقادیر بسیار  

می فازی  دلفی  تروش  بهتری  أ تواند  روش،    برثیر  این  دیگر  مزایای  از  کند.  ایجاد  معیارها  انتخاب 

تمام نظرات خبرگان را در یک بررسی گنجاند. در این روش برای انتخاب    توانیمبودن است که ساده

 ؛ استفاده شد  7/0حد آستانه  و ~𝐷(𝐴)کلیدی از معیار   یهاشاخص
𝐴~ = ( 𝐿𝐴, 𝑀𝐴, 𝑈𝐴) 

𝐿𝐴 = 𝑚𝑖𝑛( 𝑋𝐴𝑖);𝑈𝐴 = 𝑚𝑎𝑥( 𝑋𝐴𝑖);𝑀𝐴 = √𝑋𝐴1 × 𝑋𝐴2 ×. . .× 𝑋𝐴𝑛
𝑛  

𝐷(𝐴)~ =
( 𝐿𝐴 + (4 × 𝑀𝐴) + 𝑈𝐴

6
 

 

 .شودمیشاخص انتخاب  ~𝐷(𝐴)  7 / 0 ≤اگر

 .شودمیحذف  شاخص 𝐷(𝐴)~< 0 / 7 اگر
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شامل مقایسه  فازی    تبیامرسلسله   فرایند   مناسب روش   با شناسایی عوامل، پرسشنامه  -مرحله چهارم

.  ساخته شد و در اختیار اعضای گروه دلفی قرار گرفتشده در مرحله قبلی،  شناساییزوجی عوامل  

از جمع این  بعد  اولویتمحقق    ،هاپرسشنامهآوری  شده در مراحل قبل  شناسایی  یها مؤلفهبندی  به 

    کرد. اقدام 

 

 نتایج 
استفاده شد    یفاز  یاز روش دلف  رمجازیغ   ی داروها  ضدبازاریابی   تیری در مدمؤثر  عوامل    ییشناسا  یبرا

 .  شودمیمشاهده   یکآن در جدول شماره  جیکه نتا
 

  نتایج روش دلفی فازی   - 1جدول  
     Table 1- Results of Fuzzy Delphi Method 

 ~Indicator 𝐷(𝐴)شاخص   Criterion معیار     Row  ردیف 

 Product 0.761 محصول 1

 Price 0.867 قیمت 2

 Place 0.774 محل فروش  3

 Promotion 0.853  ترویج 4

 Physical Evidence  0.792 شواهد عینی 5

 People 0.740  افراد 6

 Process 0.790  فرایندها 7

 Packaging 0.788 بندی بسته 8

 Pay 0.711  پرداخت 9

 Public Commentary 0.730 تفسیر عمومی 10

 Probe 0.769  بررسی و آنالیز 11

 Policy 0.708 سیاست  12

 Public Relations 0.768 روابط عمومی 13

14 
 های اختصاصی شبكه

Personal Networks 
0.772 

 Privacy  0.592  تیامن 15

 Persuasion   0.473   یمتقاعدساز 16

 Public Opinion 0.613  یعموم یآرا 17
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  ندها،یافراد، فرا  ،ینیشواهد ع   ج،ی محل فروش، ترو  مت،یمحصول، ق  ی هابه نام  ریعوامل ز  ،اساس  نیبر ا

 یاختصاص  یهاو شبكه  یروابط عموم  است،یس  ز، یو آنال  یبررس  ،یمومع   ریپرداخت، تفس  ،یبندبسته 

 ~𝐷(𝐴)  با توجه به مقدار شاخص   یعموم  یو آرا  ی متقاعدساز  ت،یعامل امن  سه شدند و    یی شناسا

 ( حذف شدند. 7/0)کمتر از 

 تحلیل روش    ،ستا  یگیرتصمیم  مسائل  یمشخصهها  نیترمعمول از    یكی  قطعیت  معد  نجاکهازآ

  دهدیم  زهجاا  زانساتصمیم   بهروش    ین. اشد  دیجاا  مشكل  ینا  به  پاسخگویی  ایبر  زیفا  تبیامرسلسله 

را در    قطعیت   م عد اردمو  ینو در ا کنند نبیا زیفا ادعدا  با را    دخو  پذیرفنعطاا  یا   ودیحد  یهامتقد تا

  مبهم  یهارفتادرك ر  ایبر  که  ستا  تیاضیار  مبتنی بر  نظریه  نوعی  زی،فا  نظریه.  کنندوارد    ها وتقضا

  ، بدبینانه  ،خوشبینانه  صورتبه  کلی  قالب را در    دخو  نظر  تواند یم  زساتصمیم.  ستا  هشد   حیاطر  نسانیا

 (.2012لطفی و همكاران، )کند   نبیاآن  نظیرو   طکامالً مربو ،متوسط

  نماز  یک در    گزینهها   م تما  یكجای  یبندلویتاو  ی جابه  گزینهها   یدوبه    دو   مقایسه  با   تبامرسلسله  ینا

  ن میا  یدوبه    دو  مقایسه  رمنظوبه  . شوندیم  حمطر  متقد  جهدر  صورتبه  ها وتقضا   ینا  که  شودیم  تهیه

 (.  1980ست )ساعتی، ا هشد تعریف متقد مختلف یجههادر ایبر یک  رهشما ولجد ، هاشاخص
 

  زی فا   مثلثی  اد عدا   ای بر  م تقد   مختلف   ی هادرجه  - 2جدول  
     Table 2- Different Degrees of Precedence for Triangular Fuzzy Numbers 

Linguistic Variables  
 متغیرهای زبانی

Triangular Fuzzy Numbers  
 اعداد مثلثی فازی 

Inverse Triangular 

Fuzzy Numbers   معکوس

 اعداد مثلثی فازی 

Extreme Strong  (1.1,9.1,9.9) (9,9,9) بسیار قوی 

Very Strong (1.1,8.1,7.6) (8,7,6) خیلی قوی 

Strong (1.1,6.1,5.4) (4,5,6) قوی 

relatively Strong ًنسبتا 

 قوی
(4,3,2) (1.1,2.1,3.4) 

Equivalent  (1,1,1) (1,1,1) ارز هم 

Middle Numbers  اعداد

 میانه 
(3,2,1) (5,4,3) (7,6,5) (9,8,7) 

(1,1.1,2.3) (1.1,3.1,4.5) 

(1.1, 5.1, 6.7) 

(1.1,7.1,8.9) 

  

 .  دهد یمنشان  زیفا تبیا مرسلسله فرایند  در روشرا  هاشاخصوزن نهایی  شماره سه،جدول 

 



 207                                                  ... یابیضدبازار تیریعوامل مؤثر در مد یبندو رتبه  ییشناسا: حقیقت

 

  Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International Public Licen 

 

 هاشاخص   یی وزن نها   - 3جدول  
  Table 3- Final Weights 

  Final Weight وزن نهایی Criterion     معیار Row  ردیف
(W) 

 Product 0.089 محصول 1

 Price 0.097 قیمت 2

 Place   0.076 محل فروش  3

 Promotion 0.122  ترویج 4

 Physical Evidence 0.081 شواهد عینی 5

 People  0.104  افراد 6

 Process 0.108  فرایندها 7

 Packaging 0.111 بندی بسته 8

 Pay 0.085  پرداخت 9

 Public Commentary  0.078 تفسیر عمومی 10

 Probe 0.116  بررسی و آنالیز 11

 Policy 0.114 سیاست  12

 Public Relations 0.102 روابط عمومی 13

 Personal Networks 0.119  های اختصاصیشبكه 14
 

توجه نتای  با  ترویج  جبه  مدیریت ضدبازاریابی  مؤثر    مؤلفه  ن یترمهم،  به   استدر  آن  از  بعد  ترتیب و 

 دوم تا پنجم قرار دارند.  یهارتبهدر  یبندبستهاختصاصی، بررسی و آنالیز، سیاست و  یهاشبكه 
 

 گیریبحث و نتیجه 
ا در    نگیدوپ   ی داروها  ی ابیدر ضدبازارمؤثر  از عوامل    ی كی  جیعامل ترو  ،مشخص شد   قیتحق  نیدر 

  طیمحصوالت فقط در شرا  نیا  یعبارتبه  ؛وضع شود  ینیقوان  نهیزم  نی در ا  جیترو  یبرا  دی ورزش بود و با

 درها  آن  یعموم  جیمصرف شود و ترو  دیبا  یاه ورزشكاران حرف  یبرا  یتخصص  مینظر تزیرو    یخاص

عقالن  ی علم  هیتوج  یمجاز  یفضا تول  دی با  رونیازا  ؛ ندارد  یو  به  مربوط  ادیصفحات    نیکنندگان 

کنندگان وجود نداشته دیمحصوالت از طرف تول  نیا  غیمحدود شود و امكان تبل  یطور جدمحصوالت به 

  کنند یماقدام    والتمحص  نیا  غیکه به تبل  یینفلوئنسرهایبا ورزشكاران مشهور و ا  دیبا   یباشد. از طرف

مدنظر حذف    یمجاز  ی محصوالت، توسط فضا  ن یامربوط به    غاتی و تبل  ها پستبرخورد شود و    زین
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به   ا  ی باتیتوسط پشتها  آنشده و  ن  نیتذکر داده شود.  توج  ازمند یامر  و    یصاحبان فضا  هیمذاکره 

ضدبازاریابی    یبرا  دی با  و  استصفحات در حد امكان    نیا  نگیلتریف  نیو همچن  یالمللنیدر بعد ب  یمجاز

  جیبا نتا   ها افتهی   نیاقدامات الزم انجام شود. ا  یالمللنیو ب  ی داخل  هاییزنیرا  قیبخش از طر  نیدر ا

)  قاتیتحق (،  2019و همكاران )  ی (، مخلص2016و همكاران )  ی(، صفر2011مجدزاده و همكاران 

 ، ستهمسو  یابیبازار  ختهیدر آم  جی وبر نقش تری ( مبن2019و همكاران )  تلی( و ل2016و توماس )  تیوا

  ی همخوان  ضدبازاریابی در    جیترونداشتن  بر نقش  ی ( مبن2018و همكاران )  رزیرام قیتحق  جهیاما با نت

مدنظر    ستیزطیمذکور مح  قیاشاره کرد که در تحق  امر  ن یبه ا  توانیم   یهمخوان  نبودندارد. از علل  

 است.  شدهسنجش  نگیدوپ  یهاحاضر دارو قیآنكه در تحقحال؛ قرار داشته

در    نگیدوپ   یداروها  یابیدر ضدبازار  مؤثراز عوامل    یكی  متیعامل ق  ،مشخص شد  قیتحق  نیا  در

  یجنبه عموم  ،ضدبازاریابی  یهاشاخص  نیترمهم از    یكیعنوان  به  مت یشاخص ق  براساسورزش بود.  

  ی مل تهیو کم ها ون یفدراسو بودجه  نهیتنها با هز شود، حذف  یطورکلداروها به نیمصرف ا ی و همگان

ورزش  یپزشك  نانظر متخصصریز  شود،  هی ته  کیالمپ مصرف شود و    یاتوسط ورزشكاران حرفه   یو 

که با   یورزشكاران  نیباشد. همچن  نشدنی ه ی توج  یورزش و جوانان مبتد  یقشر همگان  یآن برا  متیق

  ی قهرمان  یازامصرف را در    خطر،  زیاد   متیبا توجه به ق  کنندیم  هیداروها را ته  نیخودشان ا  تیمسئول

و همكاران    ژه یب  های پژوهش  با   ها افتهی این    .  شوند یممجاب    یپزشك  م یو به مشورت با ت  کنند میقبول  

 رز ی(، رام2017و توماس )  تی(، وا2012و همكاران )  ی(، حضور2013و همكاران )  انی(، سبحان2014)

ن او همكار  ییرخدایش  قیتحق  جهی اما با نت  ،ست( همسو2019و همكاران )  تلی( و ل2017و همكاران )

ق  قی ندارد. در تحق  ی( همخوان2018) از علل  نقش    یابیدر ضدبازار  متیمذکور عامل    نبودنداشت. 

 اریبس  متیکه قکردند    یرا بررس  اتیمصرف دخان  هاآننكته اشاره کرد که    نیبه ا  توانیم  یهمخوان

 .دارد یورزش ی روزایمواد ن  در مقایسه با یکمتر

در   نگیدوپ   یداروها  یابیدر ضدبازار  مؤثراز عوامل    یكیعامل محصول    ،مشخص شد  قیتحق  نیا  در

  یقیاطالعات دق  دی آن باشد و با  یکننده مشترنییتع  تواند یمآن    یها یژگیو ورزش بود. نوع محصول و  

ابه مصرف داده شود که  برا  نیکننده  ته  یطراح  یطیچه شرا  یمحصول  از طرف  هیو  است.   ی شده 

  یچندان بیآس یکه در صورت مصرف توسط افراد مبتد کرد یطراح ی محصوالت را با فرمول توانیم

محصول   دیدرمجموع با  ،یعبارتبه  ؛شود  آن تذکر دادهعوارض مصرف بلندمدت    یول  ،وارد نشودها  آن به  

افراد محدود و ممنوع باشد تا محصول مناسب فقط    یآن برا  یشود و دسترس  هیبا حداقل عوارض ته

ورزنده و    هایپژوهشبا    جینتا  نی . اددارن  ازیبه آن ن  یطور قطعکه بهبرسد    یکنندگانمصرف  ستبه د

( مخلص2017همكاران  )  ی(،  همكاران  ش2019و  )  ییرخدای(،  همكاران  وا2018و  توماس    تی(،  و 
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اما    ،ستد، همسون را نشان داد  ی( که نقش محصول در ضدبازارباب 2017و همكاران )  رزی( و رام2016)

راستا  هم  اتی دخان  یابیمحصول در ضدبازار  نداشتنریثأ بر تی( مبن2014و همكاران )  ویش  قیبا تحق

و هم از نظر    یکه هم از نظر جامعه آمار  کردند   یرا بررس  لندیوزیدر ن   ات یمصرف دخان  ها آن.  ستین

 حاضر متفاوت است. قیبا تحق شدهی بررس مؤلفه

  نگیدوپ   یداروها  یابیدر ضدبازار  مؤثراز عوامل    یكی  زیو آنال  یعامل بررس  ،مشخص شد  قی تحق  نیا  در

شود و تالش کنند تا    یبازنگر  دی با   ها شرکت  ن یا  غاتیتبل  یهاروش  لیو تحل  هیدر ورزش بود. تجز

در    ی نظارت  یهاسازمان  ی . از طرفکنند  غیتبل  یورزشكاران حرفه ا  یو برا  ها ون یفدراسفقط در بستر  

ن بهداشت  وزارت  و  ورزش  ب  دیبا  زیحوزه  تا  کنند  دق هتالش  در    نیا  غاتیتبل  ق،یطور  محصوالت 

  ازمند یامر ن  نی. اکنندرا رصد و گزارش    یو تخلفات احتمال  کرده  یرا بررس  یو شهر  یورزش  یهاطیمح

طور  داروها به  نیا  صرفم  زانیاز م  دیو با   شودیمربط  ذی   نیمرتب و ارائه آن به مسول  یدهگزارش 

  نیا  سوءمصرف  زانیو چه م  یمصرف تخصص  زانیچه م  شود  نییشود تا تع   هیته  هایی مداوم گزارش 

تحق در  دارد.  وجود  )  یمخلص  قاتیداروها  همكاران  ش2019و  )  ییرخدای (،  همكاران  و 2018و   )

  ها افتهی   نیکه با ا  ه شده استدیکأ ت  زیو آنال  یو بررس  قیبر عامل تحق  زی( ن2013و ژانگ )  یتا  كلوسیم

. از ستیراستا ن( هم2012کاندال و همكاران )  قیتحقنتایج  با  های پژوهش حاضر  یافتهاما    ،ستهمسو

سالح    یابیبه ضدبازار  ها آناشاره کرد.    شدهیبررس  مؤلفبه تفاوت در    توانیم  یهمخوان  نبود  لیدال

 ی تفاوت اساس  ضرحا قیدر تحق  شدهیررسبه  فلؤکه با جامعه و م  ندپرداخت  كایمرآجامعه    نیگرم در ب

 دارد.

در    نگیدوپ   ی داروها  ی ابیدر ضدبازار  مؤثراز عوامل    یك ی  استیعامل س  ، مشخص شد  قیتحق  نیا  در

 ی گذاراستی س  دیاما با   ،در هر بخش در حال حاضر وجود دارد  یارهی جز  یهایگذاراستیورزش بود. س

رد تا یورزشكار در دستور کار قرار گریمواد در ورزشكاران و افراد غ   ن یکاهش مصرف ا  یبرا  ی هماهنگ

کاهش تقاضا انجام شود    یالزم برا  ی هایگذاراستیس  د یبا  نیحاصل شود. همچن  یشتریب  یاثربخش

به  هارسانهو    یفرهنگ  یهادستگاهتالش    ازمندینکه   مل  ژهیوو  آگاه   است  یرسانه  ارائه  با  الزم،    یتا 

  نیدر ا  یخصصتریغ   یو تقاضا  کنندو عواقب آن آگاه    روزاین  یمجاز داروهاریجوانان را از مصرف غ 

احتمال    ،داشته باشند   یداروها آگاه   نیمصرف اءکه افراد از سو  ی زمان  ،ی عبارتبه  ؛ را کاهش دهند  نهیزم

 شودیمانجام    نهیزم نیدر ا ییکه با هدف سودجو  یغات یو تبل ابد ییم کاهش   زیآن ن هیته  یتالش برا

  ها ون یفدراسوزارت ورزش و   یهایگذاراستیس  نی. همچنشودیمبست مواجه  و با بن  یستنمؤثر    زین

افراد در   ییباشد تا سودجو  انمتخلف  یبرا  ی نقد  م یجراو    نیسنگ  یها تیمحروم  نییتع  ی برمبنا  د یبا
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موجب   ان یمرب  غات یشود و تبل  جادیا  یکمتر  ی مواد، تقاضا  نیمصرف ا  یو برا  ابد یکاهش    نهیزم  نیا

ا  انیهنرجو  لیتما ا  ن یبه مصرف  )  قاتیبا تحق  جینتا   نیداروها نشود.  و همكاران  (،  2011مجدزاده 

بر نقش  ی( مبن2019و همكاران )  تلی( و ل2018و همكاران )  رزی(، رام2018و همكاران )  ییرخدایش

. از ستین  اراست( هم2017و همكاران )  رزیرام  قیاما با تحق  ،ستهمسو  یابیدر ضدبازار  استیعامل س

  كایمرآدر جامعه    هاآن   قیاشاره کرد که تحق  یبه تفاوت در چامعه آمار  توانیم  ییهمسو  نبود  لیدال

 انجام شده است. 

در    نگیدوپ   ی داروها  ی ابیدر ضدبازار  مؤثراز عوامل    یك ی  یبندبسته عامل    ، مشخص شد  قیتحق  نیا  در

 ی ورزش سالم و به دور از داروهابر شعائر  یمبن  ییاجبارها  دیبا  یبندبستهورزش بود. در رابطه با عامل  

ها  آنو مصرف نامناسب  ضدبازاریابی    یمحصوالت وجود داشته باشند تا برا  نیا  یبندبسته   یرو  روزاین

باشد   تالش ا  تذکر دهد کننده  کننده به مصرفدیتول  د یبا  ی عبارتبه؛  شده  اهداف   نیکه  با    یمحصول 

  . الزم استنظر شوددارد که بهتر است از آن صرف  یو مصرف آن عواقب  است  شده   دیتول  یتخصص

قرار    یمبتد  انورزشكار  ژهیودر دستور کار ورزشكاران و به  روزاین  یداروهااستفاده از  ورزش به دور از  

ورزشكاران   یبرا  یتخصص  میخاص با مشورت ت  طیشرا  درنوع از داروها تنها    ن یو استفاده از ا  ردیگ

و   رزی(، رام2013و همكاران )  انی   قاتیتحق  جیبا نتا  هاافتهی  نیانجام شود. ا  یخاص  طیشرا  در  یاحرفه 

( چاودهر2018همكاران  و  )  ی(  همكاران  مبن2019و  نقش  ی(  مصرف    یبندبستهبر  کاهش  در 

تفاوت در   ییهمسونبود    لی. از دالستی( همسو ن2019و همكاران )  تلیل  قیاما با تحق  ،ستهمسو

مسلم که  شد    یبررس  یكیمحصوالت پالست  هیرویمصرف ب  هاآن   قی . در تحقاست  شدهیبررس  یکاال

 . دارد متفاوت طیشرا یورزش نگیبا مواد دوپ  است

در   نگیدوپ   یداروها  یابیدر ضدبازارمؤثر  از عوامل    یكی  ندهایعامل فرا  ،مشخص شد  قی تحق  نیا  در

محصوات در نظر گرفته    نیا  عیتوز  ندیدر فرا  ییهاتیمحدود  دیبا  ندها یعامل فرا  براساسورزش بود.  

کنندگان  دیلوجود دارد و توها  آن که نظارت بر  فراهم شود  خاص    ییها بخشدر    عیشود و تنها امكان توز

توز  نیا به  فقط  برخ  عیداروها  م  هاداروخانه  یدر  به  قمجاز  محدود    زانیو    ن یا  یگذارمتیباشند. 

 ح یمصرف کنندگان عام نداشته باشد و ترج  یمصرف برا  هیباشد که توج  یاگونهبه  د ی با  نیزمحصوالت  

 ن یاز ا  یبخش مهم  ،گرید  یباشد. از سو  یخطر ورزشیمجاز و ب   یهامكملکنندگان به مصرف  مصرف

داشته   یمؤثرنظارت    نهیزم  نیدر ا  د ی با  ی گمرک  یو مباد  شود یمواردات به کشور وارد    قیداروها از طر

داروها بررس  دی با  یواردات  یروزاین  یباشند.  بهداشت  وزارت  توسط  از    شود  یابتدا  پس    دریافتو 

نظارت وزارت بهداشت در زیر  و    شود  نییفروش تع  یدر مباد  یاشدهالزم به شكل نظارت   یمجوزها

  ن یگزارش شود و با اعمال اصورت ساالنه  مصرف و نوع مصرف به  زان یم  شود. همچنین  عیکشور توز
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 قاتی. در تحقکردکنترل الزم را اعمال  ع،یو توز دیتول یندهاینظارت بر فرا قیبتوان از طر تیمحدود

و    تی(، وا2018و همكاران )  ییرخدای(، ش2019و همكاران )  ی(، مخلص2017ورزنده و همكاران )

نشان داده بودند،    یابیدر ضدبازارا  ر  ندهای( که نقش فرا2017و همكاران )  رزی( و رام2016توماس )

تحق  ،ستهمسو با  )  ویش  قیاما  همكاران  مبن2014و  ت ی(  ضدبازار  ندها یفرا  نداشتنریثأ بر    یاب یدر 

که هم از نظر جامعه    کردندقرار    ی را بررس  لندیوزیدر ن  اتیمصرف دخان  هاآن.  ستیراستا نهم  اتیدخان

 حاضر متفاوت است.  قیبا تحق شدهیبررس مؤلفهو هم از نظر  یآمار

در ورزش   نگیدوپ   یداروها  ی ابیدر ضدبازارمؤثر  از عوامل    ی كیعامل افراد    ، مشخص شد   قیتحق  نیا  در

  ی الگو  جوانان دارند و   نیدر ب  یاد یکه طرفداران ز  یعامل مربوط به افراد، قهرمانان ورزش  براساسبود.  

را در    هایی تیو واقع  ها امیپ   یو مجاز  یارسانه  ی در فضا  توانندیم   ، شوندیممحسوب  ها  آن  یورزش

ا عوارض مصرف  با  ب  نیرابطه  کردهورزشكاران    ریساکرده،    انی داروها  آگاه  ا  را  از   ی برا  قیطر  نیو 

  یهالباسدر محل مسابقات با    توانند یمافراد    نیا  ی. از طرفکنندمحصوالت تالش    نیا  ضدبازاریابی

 ی گذاربا صحه  همراه  یبصر  غاتی تبل  زین  قیطر  نیو از ا  ابندیحضور    نگیدوپ ضد    یشعارهاهمراه با  

  ی هامكملفروش    یهاشگاهینماانجام دهند. در    یورزش  یروزاین  یداروها ضدبازاریابی    یرا برا  یشخص

و    ابندیحضور    نگیضد دوپ   غاتیهمراه با شعارها و تبل  یهالباسبا    توانندیمافراد    زین  یمجاز ورزش

  یداروها  سوءمصرفو اثرات    کنند  د یکأ ت  مجوز  یدارا  ی هامكملو    ی تنها بر مصرف مواد مجاز ورزش

  دهد یمنشان    که  بود  بیشترعوامل    ریاز سا  ریمتغ  نیا  یفیتوص  نیانگی. متذکر دهند را    یورزش  یروزاین

  یك یعامل را    نیا  توانیم دارند و    یعامل اعتقاد فراوان  نیبه ا  قیتحق  یکنندگان در بخش کمّ شرکت

در    نیترمهماز   ورزشكاران تالش ریغ   یروزاین  یداروهاضدبازاریابی  عوامل  دانست.  ورزش  مجاز در 

جا  کنندیم بتوانند  بگ  یورزش  ی الگوها  یتا  را  درصورت  رندیخود  الگوهایو  کنند  احساس    شان یکه 

می  تیواقع بازگو  از  ها  آنو    کند را  باز  ریغ   یروزاین  یداروها  سوءمصرفرا  ا  د،داریممجاز    ن یبه 

مواد    ن یسالم و به دور از ا  ی تا ورزش خود را در فضا  کنندیمو تالش    کردهارزشمند توجه    یهاه یتوص

(،  2019و همكاران )  ی (، مخلص3191و همكاران )  انیجهان  قاتیبا تحق  جینتا  نیانجام دهند. ا  روزاین

و    ی رسانبر اطالع  قاتیتحق  نیدر ا  ست.( همسو2018و همكاران )  رزی( و رام2013و همكاران )  ویش

 شد.  دیکأت زین یعموم وابطر

  نگیدوپ  یداروها  یابیدر ضدبازار  مؤثراز عوامل  یكی یعمومعامل روابط ،مشخص شد قیتحق نیا در

بود.   ورزش  روابط  براساسدر  به  مربوط  ا  ،یعمومشاخص  ن  نیفروشندگان  با    دی با  زیمحصوالت 

  نیا  زمجاریاز فروش غ   یناش   یقانون  گردیاز پ   دهد، میانجام    یکه روابط عموم  ی مناسب  یرساناطالع
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به    دی با  زین  هاآنکننده،  مصرف  تیکه در صورت بروز عوارض و شكا  شوندداروها آگاه باشند و مطلع  

 ی برا  ییهاتیمحدود عوامل سبب اعمال    نی. اکنندجبران    ها راو خسارت  باشندسهم خود پاسخگو  

و    شتریب  اطیتنوع از مححصوالت با اح  نیدر رابطه با ا  شودیمو باعث    ه شدو فروشندگان    هاشرکت

و همكاران   رزی(، رام2017و سول )  چیر  قاتیبا تحق  جینتا  نی. اکننداقدام    یمالحظات قانون  تیرعا

 . ست( همسو2019و همكاران )  ی( و مخلص2018)

در   نگیدوپ   یداروها  یابیدر ضدبازارمؤثر  از عوامل    یكیعامل پرداخت    ،مشخص شد  قیتحق  نیا  در

محصوالت را کاهش دهد. پرداخت   نیفروش ا  تواندیماست که    یگر یعامل د  ،ورزش بود. پرداخت

در   یارائه شود. از طرف  یفیتخفگونه  چیبدون هها  آن  متیو ق  باشد  ینقد  دیمحصوالت با  نیا  یبرا

با   نیشود و همچن   خودداریداروها    نیا  یبرا  یارز دولت  صیاز تخص  دیبا  یواردات  یرابطه با داروها

را در ها  آن   نهیو مشكل پرداخت هز  کرد  محدودترداروها را    نیبه ا  یتعرفه گمرك دسترس  افزایش

داروها در   نیو فروش ا  دیخر  اتیمال  د یبا   نی. همچنکرد جادیدورکردن از دست مخاطب عام ا  یراستا

داشته    یکمتر  هیتوجها  آن   قیاز طر  یواردات و سودآور  طیدر نظر گرفته شود تا شرا  بیشتریحد  

نظر زیروارد شود و    یورزش  یحرفه ا  یهامیتو    هاون یفدراسمثل    یخاص  انیمشتر  یباشد و تنها برا

نت شود.  مصرف  فراون  دقت  با  و  با    قیتحق  جهیپزشک  همكاران   ژهیب  قاتیتحق  یهاافتهیحاضر  و 

 رز ی(، رام2017و توماس )  تی(، وا2012و همكاران )  ی(، حضور2013و همكاران )  انی(، سبحان2014)

ن او همكار  ییرخدایش  قیتحق  جهی اما با نت  ،ست( همسو2019و همكاران )  تلی( و ل2017و همكاران )

  نبودنداشت. از علل    نقش   ی ابیعامل پرداخت در ضدبازار  هاآن  قیندارد. در تحق  ی( همخوان2018)

 کردند.   یرا بررس اتیمصرف دخانها آناشاره کرد که  توانیم یهمخوان

در ورزش   نگیدوپ   یداروها  یابیدر ضدبازار  مؤثربود که از عوامل    یگریعامل د   یاختصاص  یهاشبكه 

  ینترنتیا  یهاشبكهو    یمجاز  یفضا  قیمحصوالت از طر  نیا  غاتیفروش و تبل  نیشتری. بدیآیمبه شمار  

همراه است   یادیز  یهاتیمحدودطور کامل با  فضا به  نیا  تیریو امكان مد  ستروزاین  یداروها  عیتوز

گستردگ ا  شیب  یو  حد  مل  نیاز  عزم  به  ب  ی فضا  ا  نیاز   یالمللنیو  در  با  نیدارد.  ارائه   دیراستا  با 

 ت یفعال  نهیزم  نیکه در ا  یمجاز  یهاشبكه از    یبرخ  کردنفتا و محدود  سیبه پل  ییها دستورالعمل 

اکردن  به محدود  ،دارند افراد  دی با  یعبارتبه  کرد؛ اقدام  افراد    نیرفتار  راه  یتالش شود  با   یاندازکه 

ها  آن  یبرا ییهاهیتنبم و  یو جراشوند  بازداشت    کنند، میتالش  داروها    ن یفروش ا در  یصفحات مجاز

است و با    از ین  یمجاز  یهاشبكه با مالكان    یالمللنیب  یزنیبه را  ،گر ید  یسو  از.  ه شوددر نظر گرفت

  ردیقرار گ  هاسازمان  نیدر دستور کار ا  ییهااستیس  دیداروها با   نی و اثرات مخرب ا  هاتوجه به خطر

 نداشته باشند.  یمجاز  یدر فضا غیمحصوالت اجازه تبل ن یکنندگان ا  دیتا تول
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در ورزش   نگیدوپ   ی داروها  ی ابیدر ضدبازارمؤثر  از عوامل    یگری عوامل د  ی عموم  ریو تفس  ی نیع   شواهد

اثرات مخرب   تذکردادنبا    توانیم دارند و    دیکأ ت  یسازو فرهنگ  ی رسانبر اطالع  رهایمتغ  نیبودند. ا

راستا   نیداروها را کاهش داد. در ا  نیورزشكاران به مصرف ا  لیو تماها  آنمصرف    یداروها تاحد  نیا

آگاه  توانیم ب  ها خانوادهکردن  با  داروها  رنظارت  و  افزاها  آن  مصرفی  یورزشكاران  هر    شیرا  و  داد 

از داروها    نیمصرف ا  مانع ازو    کند  ی دگیرس  شفرزندان  هله بئمس  نیبه ا  یخانواده با دقت نظر کاف

همچنشودها  آن   سوی فضا  نی.  و    یدر  پوسترها  دیبا   هاباشگاهمسابقات  و  زمینه در    ییبروشورها 

و آگاهانه    ابدی  شیله افزائمس  نیا   دربارهارائه شود تا اطالعات ورزشكاران    روزاین  یداروها  سوءمصرف

که تذکر داد    ار  ی مشكالت  ،یارسانه  یسازو برجسته   غیبا تبل  توانیم   ی موضوع بنگرند. از طرف  نیبه ا

  ینمادهاو    شده است  جادیداروها ا  ن یا  سوءمصرفحوزه بر اثر    نیاز ورزشكاران و قهرمانان ا  یبرخ  یبرا

و همكاران    یصفر  قاتیتحق  یهاافتهی با    جینتا   نی. اکرد  جادیورزشكاران جوان ا  یافراد برا  نیاز ا  یعبرت

و    رزی(، رام2016و توماس )  تی(، وا2019)  رانو همكا  ی(، مخلص2014و همكاران )  ژهی(، ب2016)

 . ست( همسو2019و همكاران ) تلی( و ل2017همكاران )

است. با توسعه و بهبود   شده  در ورزش  تیریمد   ثیاز ح  ی اساس  یازی ن  مدیریت ضدبازاریابی   ،یطورکلبه

با    اهنگهم  یارائه چارچوب  برای  یمناسب  نه ی، زمورزشبه    یاقتصاد  كردیرو ارتباط  آن    بازاریابیدر 

امكان    نیا  .مانند داروهای دوپینگ جلوگیری شود  ، اما باید از بازاریابی محصوالت ممنوع وجود دارد

 توانیم  ن یبنابرا  شوند؛ بازاریابی    تی ریمد  ند یکارآمد در فرا  یابزار  ضدبازاریابی  ی هاروشوجود دارد که  

 ی هامكملبازاریابی  ، شكل و چارچوب صنعت ورزش نگرندهیآ یراهبر یکه برا کرداستنباط  جیاز نتا

)آژانس    مرتبطورزشی    یهاسازمانبه    تواند یمتحقیق  این  نتایج  .  است  شدنی بحث از موارد    ورزشی

 . کندشایان    ی مبارزه بهتر با این مواد کمكراستای    ملی مبارزه با دوپینگ و وزارت ورزش و جوانان( در
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