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چکیده
هدف :هدف از این پژوهش طراحی مدل آمیخته بازاریابی اجتماعی جهت توسعه ورزش همگانی بود.
روششناسی :روش پژوهش ترکیبی از روش کمی و کیفی بود که با توجه به شیوه کیفی جمع آوری
داده ها در مرحله اول؛ و اعتبار سنجی آن در مرحله بعد از نوع آمیخته اکتشافی بود .جامعه آماری پژوهش،
کلیه خبرگان سطح اجرایی و دانشگاهی بودند .روش نمونه گیری در بخش کیفی ابتدا به شکل هدفمند و
قضاوتی بود و در ادامه به منظور جمع آوری اطالعات از روش نمونه گیری گلوله برفی استفاده شد .در این
پژوهش با مصاحبه از  80نفر از نمونه های مورد نظر به اشباع نظری رسیده شد .ابزار گردآوری داده ها در
مرحله اول مصاحبه بود و بعد از کدگذاری و شناسایی مضمونها و شاخصها ،پرسش نامه تدوین و برای
طراحی و اعتبار بخشی مدل استفاده گردید .تجزیه و تحلیل داده در قسمت کیفی با استفاده از تحلیل
مضمون و در قسمت کمی با استفاده از نرم افزار های SPSSو  LISRELانجام شد.
یافتهها :نتایج حاصل از تحلیل مضمون نشان داد که آمیخته بازاریابی اجتماعی شامل  1پی (محصول،
مکان ،قیمت ،ترفیع ،افراد و شواهد فیزیکی) بودند .نتایج حاصل از تحلیل عاملی تاییدی نیز برازش مناسب
مدل پژوهش نشان داد .همچنین نتایج کمی حاصل از پژوهش نشان داد که عوامل شناسایی شده از
دیدگاه کارشناسان برای توسعه ورزش همگانی دارای وضعیت مطلوبی نیستند.
نتیجهگیری :با توجه به نتایج پژوهش ،داشتن نگاه بازاریابی و مشتری مداری به منظور توسعه ورزش
همگانی ،الزم و ضرروی است .یکی از عوامل موثر در این امر توجه به عناصر آمیخته بازاریابی است که
مسئوالن و متصدیان امر توسعه ورزش همگانی و ارتقاء سالمت در کشور جهت افزایش مشارکت مردم در
ورزش و فعالیت بدنی می توانند از آن استفاده کنند.
واژههای کلیدی :آمیخته بازاریابی اجتماعی ،تحلیل مضمون ،ورزش همگانی
 .8استادیار مدیریت ورزشی دانشگاه تهران  .8دانشیار مدیریت ورزشی دانشگاه تهران .0استادیار منابع انسانی دانشگاه
تهران .4دانشیار مدیریت ورزشی دانشگاه تهران  .5استادیار مدیریت ورزشی پژوهشگاه تربیت بدنی
* نشانی الکترونیک نویسندۀ مسئولali_saberi1364@ut.ac.ir :
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مقدمه
فعالیت بدنی موضوعی است که برای مهارتهای
اجتماعی ،شناختی و حرکتی در طول عمر افراد
برای راهنمایی آنها تا رسیدن به یک زندگی
سالم استفاده میشود .به همین دلیل وظیفه
دولتمردان و سیاستگذاران این است که
زمینههای الزم را برای تسهیل مشارکت افراد در
فعالیت بدنی فراهم کنند .با توجه به این موضوع
تشویق افراد به مشارکت در ورزشهای تفریحی
در زمان فراغت همیشه توسط سیاستگذاران
موردتوجه فراوان بوده است .اوقات فراغت
بهعنوان زمان آزاد و یا حالت ذهنی از رفتارهایی
که یک انگیزه درونی ایجادکننده آن است و
آزادانه و بدون هیچ اجباری انتخاب میشود،
تعریف میشود (دگراف و همکاران.)8383 ،
همچنین سازمان بهداشتی جهانی 8سه شاخص
را برای سنجش سالمت و تندرستی بین ملل
گوناگون ارائه کرده است :بیماری ،مرگومیر،
کامیابی .به همین دلیل کشورهای جهان
میکوشند با اقدامات مناسب ،به هنجارهای
مطلوبی در سه شاخص یادشده دست یابند .در
این راستا ورزش همگانی بهعنوان بخشی از
اقدامات مناسب در دستور کار دولتها قرارگرفته
است (سازمان تربیتبدنی .)8018 ،در حقیقت
امروزه انگیزه مردم دنیا از شرکت در فعالیتهای
ورزشی رسیدن به درجات باال و دستیابی به
شعار المپیک (سریعتر ،باالتر و قوییتر) نیست،
بلکه کسب سالمتی ،تندرستی ،نشاط و روابط
اجتماعی و دوری جستن از بیماریها ،علل مهم
شرکت در ورزش شده است .همچنین
ورزشهای تفریحی که مترادف ورزش همگانی
1. WHO

است پرداختن به مجموعهای از فعالیتهای
ورزشی ساده ،کمهزینه ،غیررسمی ،فرحبخش و
بانشاط است که امکان شرکت در آنها برای
همه افراد وجود داشته باشد (خاکی آفرینش،
 .)8014از سوی دیگر ،با تقویت بنیه جسمانی و
پرورش ابعاد روان و اجتماعی در این ورزش ،با
ورزشی که رقابت در آن مطرح است (ورزش
قهرمانی) پیوند میخورد و با توجه به آن در
عرصههای مختلف میتواند موجب پدیدآمدن
ارزشها و افتخارات ملی و بیناللملی گردد.
شورای اروپا ،ورزش همگانی را چیزی کامالً
متفاوت از مفهوم اصلی ورزش تعریف کرده است
که نهتنها دربرگیرنده خود ورزش میباشد بلکه
تمام اشکال مختلف فعالیت بدنی ازجمله
بازیهای خودجوش سازماندهی نشده و
کمترین تمرین بدنی که بهصورت منظم اجرا
میگردد را نیز شامل میشود( .آمان.)8333 ،8
این در حالی است که کمبود فعالیتهای بدنی
دلیل اصلی بیماریهایی همانند ،بیماریهای
قلبی عروقی ،سرطان ،دیابت و مشکالت مرتبط
با فعالیت بدنی است که هرساله منجر به مرگ
 0.8میلیون نفر در جهان میشود( .سازمان
جهانی بهداشت .)8385 ،بهطور میانگین از هر
چهار نفر بزرگسال در دنیا یک نفر دارای فعالیت
ناکافی بوده (سازمان جهانی بهداشت )8385 ،و
نقطه نظرات مشترکی نیز در خصوص کاهش
فعالیت بدنی در تمام سنین بهویژه در سنین
سالمندی مشاهدهشده است (سان ،نورمن و
ویل8380 ،0؛ میلنویک و همکاران.)8380 ،8
2. Aman
3. Sun, norman and veel
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همچنین پژوهشها بیان کردهاند که بیش از
نیمی از افراد جهان فعالیت فیزیکی کافی برای
سالمتی خود ندارند( .سابکوتا و همکاران،8
 .)8331این در حالی است که سازمان جهانی
بهداشت میزان فعالیت بدنی ایران را در سال
 ،8383بسیار ناکافی معرفی کرده است (سازمان
بهداشت جهانی .)8385 ،همچنین با توجه به
سناریوهای ارائهشده در ترکیبات سنی،
سالمندان جمعیت بیشتری را به خود اختصاص
داده است ،بهویژه که پیشبینی میشود سن
باالی  13سال تا سال  8353نیز به  8میلیارد
نفر خواهد رسید (سازمان جهانی بهداشت،
 .)8385این در حالی است که هرم سنی ایران
نیز رو به افزایش است و با توجه به پژوهشهای
صورت گرفته جمعیت سنی باالی  13سال تا
سال  8403به بیش از  81درصد از جمعیت
کشور خواهد رسید (آلموالنا و اسماعیلی،
 .)8013همچنین در مطالعاتی که در جامعه
شهری اصفهان انجامشده است ،تقریباً بیش از
نیمی از زنان و مردان شاخص توده بدنی باالتر از
 85و  8..4درصد در زنان و  88درصد مردان
شاخص توده بدنی باالتر از  03دارند که این
موضوع خود بر میزان سکتههای قلبی تأثیر
زیادی میگذارد (قاریپور و همکاران.)8018 ،
به همین دلیل دولتها در سالهای اخیر از
ورزش بهعنوان یک ابزار مهندسی اجتماعی برای
کاهش بزهکاری در جوانان ،کاهش چاقی در
میان جوانان و پیوستن به گروههای اجتماعی
بزرگتر (هولیهان 8335 ،0به نقل از احسانی و
همکاران )8030 ،و برای بهبود سالمت فردی و
1. Milnoovic and et al
2. Sapkota and et al
3. Houlihan
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کیفیت زندگی استفاده کردهاند (چن .)8388 ،با
توجه به پژوهشهای انجامشده درزمینه توسعه
ورزش همگانی تابهحال به مسئله بازاریابی
بهعنوان یک استراتژی برای توسعه ورزش
همگانی توجه ویژه نشده است .در حقیقت
سازمانهای متولی به امر توسعه ورزش همگانی
باید رویکردی بازاریابی به امر توسعه ورزش
همگانی داشته باشند تا میزان مشارکت در
فعالیت بدنی و ورزش را توسعه دهند .استید و
همکاران )833.( 4یکی از رویکردهای تغییر
رفتاری را که میتواند برای افزایش فعالیت بدنی
در میان این گروه هدف استفاده شود ،بازاریابی
اجتماعی است.
بازاریابی اجتماعی نخستین بار توسط فیلیپ
کاتلر و جرالد زالتمن 5مطرح شد .این دو
پژوهشگر متوجه شدند که همان روشهایی که
در دانش بازاریابی بهکار میرود تا محصوالت را
به مشتریان بفروشد میتواند مورداستفاده فعاالن
اجتماعی و بهداشتی قرار بگیرد تا یک ایده را به
مخاطب بفروشد (کاتلر و زالتمن .83.8 ،ص،
)5؛ که این تعریف منعکسکننده مفهوم  4پی
آمیخته بازاریابی است که به تالشهای مدیریت
برای توسعه محصوالت ،قیمتگذاری ،ترویج و
مکان میباشد (پیتیگرو .)8381 ،1در حقیقت
بازاریابی اجتماعی شامل استفاده از ابزارهای
بازاریابی تجاری برای رسیدن به تغییرات رفتاری
برای منافع فردی و اجتماعی است (لیفیبور،.
 .)8388بازاریابی اجتماعی برای دامنه وسیعی از
زمینههای سالمت عمومی ،تغییر رفتاری مببت،
4. stead and et al
5. Kotler and Zaltman
6. Pitigro
7. levfibor
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همانند افزایش فعالیت بدنی ،کاهش استفاده از
الکل ،تنباکو و داروهای قاچاقکننده استفادهشده
است (کوباکی و همکاران .)8385 ،8بازاریابی
اجتماعی همچنین برای گروههای مختلف جامعه
به کار میرود ،بهعنوانمبال ،کودکان بین  0تا 5
سال (بلوز ،داویز ،لندرسون و کندی)8380 ،8؛
دانشجویان کارشناسی (تامسون ،اوستر آالن،
استاستی و کرافورد)8380 ،0؛ زوجهای جوان
(پوردی )8388 ،4و بزرگساالن بین  83تا 54
سال (میتلن و همکاران.)8383 ،5
در بازاریابی اجتماعی صاحبنظران معیارهای
مختلفی را ارائه کردهاند که شاخصاندرسون
( )8338در بازاریابی اجتماعی مطرح است .یکی
از معیارهای شناساییشده عناصر آمیخته
بازاریابی اجتماعی است که در ورزش همگانی و
افزایش مشارکت در فعالیت بدنی میتواند
بهعنوان یک استراتژی کارا مورداستفاده قرار
بگیرید .هدف از این پژوهش شناسایی این
عناصر آمیخته در ورزش همگانی و توسعه آن
میباشد؛ بنابراین هدف از این پژوهش طراحی
مدل آمیخته بازاریابی اجتماعی جهت توسعه
ورزش همگانی است.
احسانی و همکاران ( )8030در مدل ورزش
همگانی که در ایران ارائه دادهاند ،بیان کردهاند
که سطح زمینهای ورزش همگانی ایران که دو
سطح دیگر در آن ریشه دارند شامل محیط و
شرایط بیرونی است و بطور کلی سببساز سطوح
1. Kubacki
2. Bellows, Davies, Anderson&Kennedy
3. Thompson, Heley, Oster-Aaland, .,
Stastny, & Crawford
4. Purdy
5. Maitland, and et al
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سازمانی و رفتار میباشد؛ سطح سازمانی ،الیه
بیرونی سطح رفتار است و در برگیرنده مجموعه
روابط منظم حاکم بر اجزای داخلی و عینی
ورزش همگانی ایران است؛ سطح رفتاری عوامل
مربوط به رفتار ورزشی مردم ایران با رویکرد
سالمت است؛ رابطه بین این سطوح تنگاتنگ
بوده و در ورزش همگانی ایران از هم جدایی
ناپذیرند .در چنین رابطهای ،سطوح به شکل
روابط سیستمی مداوم در حال تعامل میباشند.
همچنین غفوری و همکاران ( )8015نیز در
مدل پژوهشی خود در سه سطح مدیریت ورزش
همگانی ،مجریان امر توسعه ورزش همگانی ،اجرا
و ارزیابی برنامه معرفی کرده است.
مجدزاده و همکاران ( )8033در پژوهش خود با
عنوان استفاده از الگوی بازاریابی اجتماعی برای
کاهش رفتارهای خطرناک رانندگی ،در مطالعه
نیمه تجربی ،با انجام دو پژوهش کمی و کیفی
بر روی رانندگان تاکسی دو منطقه تهران (گروه
مداخله و کنترل) و استفاده از آمیزه بازاریابی
محصول برنامه (پیام یادآور افزایش تمرکز بر
اجتناب از عدم رعایت فاصله طولی و رانندگی
نکردن بین خطوط) ،قیمت ،مکان و ترویج ،به
این نتیجه رسیدند که استفاده از بازاریابی
اجتماعی باعث کاهش رفتارهای خطرناک
رانندگی میشود همچنین شمس و شمسی
( )8038نیز در پژوهش خود با عنوان افزایش
استفاده از وسایل ایمنی و حفاظت فردی در
ایستگاههای در حال ساخت مترو با توجه به
الگوی بازاریابی اجتماعی به این نتیجه رسیدند
که مداخلهای که مبنای آن را تهیه وسایل ایمنی
و حفاظت فردی متناسب با نیازها و خواسته
مخاطبان ،کاهش هزینههای مادی و غیرمادی
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استفاده از این وسایل ،عرضه آنها در محل
مناسب و ترویج استفاده از آنها باشد ،در یک
محیط کار میتواند کارکنان را برای استفاده
مستمر از وسایل ایمنی ترغیب نماید .در
پژوهشی که خداداد حسینی و مسیبی ()8030
با عنوان بررسی اعتبار باشگاههای ورزشی بر
تغییر رفتار هواداران با رویکرد بازاریابی اجتماعی
انجام دادهاند به این نتیجه رسیدهاند که اعتبار
محیطی تأثیر زیادی بر رفتار محیطی هواداران
شامل بهبود رفتار دائمی و بهبود رفتار آنان در
هر بازی دارد .عالوهبراین بر اساس نتایج تحقیق
حاضر درصورتیکه سازمانهای ورزشی برای
افزایش اعتبار محیطی و اجتماعی خود بیشتر
تالش کنند ،میتوانند ابزار مؤثر در راستای
بهبود رفتار اجتماعی باشند .کاتلر و همکاران (
 )8330پژوهشی در مدارس بر روی بچههای
کالس سوم و پنجم آمریکایی و هندی انجام
دادند که این پژوهش شامل برنامههای فعالیت
بدنی به وسیله درس کالسی و همکاری خانواده
بود ،که به شکل معناداری خودکارایی را برای
فعالیت بدنی در گروه مورد مطالعه افزایش داد.
همچنین کولینز و همکاران ( )8383در پژوهش
خود با هدف افزایش فعالیت بدنی و ورزش در
میان والدین و فرزندان در مناطق محروم ،به این
نتیجه رسیدند که  13درصد از
مشارکتکنندگان در برنامه ،تمایل نشان دادند
که فعالیت بدنی و ورزش را مستمر انجام دهند.
همچنین در پژوهش مروری که فوجیرا و
همکاران )8384( 8با عنوان بازاریابی اجتماعی
برای فعالیتهای بدنی انجام دادهاند نشان دادند
بازاریابی اجتماعی میتواند بهعنوان ابزاری برای

1. Fujihuira and et al
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افزایش مشارکت در فعالیتهای بدنی باشد .در
بررسی مروری که انجامشده چهار پژوهش
تغییرات رفتاری مببت را گزارش کردهاند و
هیچکدام تغییرات رفتاری منفی را گزارش
ندادهاند که در تمام این پژوهشها چهارعنصر
محصول ،قیمت ،مکان و ترفیع از آمیخته
بازاریابی به کار گرفته شده است .در پژوهشی که
دیگوسپی و همکاران ( )8384با عنوان بازاریابی
اجتماعی مبتنی بر کلیسا برای انگیزه سالمندان
به مشارکت در فعالیت بدنی بهمنظور حفظ
تعادل و جلوگیری از زمین خوردن انجام دادهاند
به این نتیجه رسیدهاند که بازاریابی اجتماعی
مبنی بر کلیسا به شکل مؤثر پیامهایی را برای
جلوگیری و حفظ تعادل از طریق مشارکت در
کالسهای ورزش برای افتادن با تأکید بر منافع
و کاهش موانع و هزینههای مشارکت در این
کالسهای تعادل منتشر میکنند که بازاریابی
اجتماعی میتواند سالمندان را برای شرکت و
ثبتنام در آن انگیزش دهد .همانطور که
بررسیها نشان داده در شرایط امروزی خالء نبود
فعالیت بدنی کافی در جامعه میتواند با
بهکارگیری راهبردهای بازاریابی تا حد زیادی
رفع شود ولی این در حالی است که در کشور
این نگاه بازاریابی به افراد کمتر بوده و میبایست
مورد توجه قرار گیرد .و همچنین با توجه به
مبانی نظری و پیشینههای پژوهش میتوان
گفت که اکبر پژوهشهای انجام شده در زمینه
بازاریابی اجتماعی در حوزه سالمت بوده است و
در زمینه بازاریابی اجتماعی در حوزه ورزش
همگانی پژوهش مشابهی در داخل مشاهده نشد
و همچنین پژوهشهای محدودی در خارج انجام
شده است که بر فعالیت بدنی تاکید داشتهاند.
این در حالی است که محقق در زمینه عناصر
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آمیخته بازاریابی اجتماعی بهعنوان یک راهبرد
برای توسعه ورزش همگانی در داخل کشور به
پژوهشهای مشابهی برخورد نکرده است لذا
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سعی در بررسی این موضوع دارد که عناصر
آمیخته بازاریابی اجتماعی در توسعه ورزش
همگانی کدامند.

روششناسی پژوهش
با توجه به اینکه هدف از این پژوهش طراحی
مدل بازاریابی اجتماعی است ،مستلزم استفاده از
روشهای پژوهش ترکیبی است .که در این
پژوهش ،در مرحله اول با رویکردی تفسیری
تحلیل مضمون ،به شناسایی مضمونهای اصلی
و فرعی پژوهش در زمینه آمیخته بازاریابی
اجتماعی جهت توسعه ورزش همگانی پرداخته
شد و پس از شناسایی شاخصها ،با استفاده از
روش کمی تحلیل عاملی تاییدی برای روایی
سازی آن استفاده شد ،لذا روش پژوهش آمیخته
اکتشافی مورد استفاده قرار گرفت .جامعه آماری
در بخش کیفی این پژوهش را خبرگان امر
توسعه ورزش همگانی در کشور چه در
محیطهای دانشگاهی و چه اجرایی و
دستگاههای اجرایی تشکیل دادند .اما گام اول
برای مصاحبهشوندهها ،شناسایی افرادی است که
در امر توسعه ورزش همگانی اطالعات کامل و
جامعی را در اختیار داشتند به همین دلیل بر
اساس اطالعات بهدستآمده در این زمینه و با
مشاوره با اساتید محترم تعداد افرادی که هم در
زمینه اجرایی در حوزه ورزش همگانی و بازاریابی
کار مناسب انجام دادهاند و هم اساتید محترم
دانشگاهی متخصص در این زمینه با استفاده از
نمونهگیری قضاوتی شناسایی شده و مصاحبهها
صورت گرفت ،در ادامه کار با توجه به کیفی
بودن پژوهش و به منظور ادامه مصاحبه تا اشباع
نظری ،از روش نمونهگیری گلولهبرفی استفاده
شد .در حقیقت مصاحبهها تا زمانی ادامه پیدا

میکند که به اشباع نظری در مورد پدیده
موردنظر برسد که در این پژوهش با  80مصاحبه
به اشباع نظری رسیده شد.
فراگرد تحلیل مضمون زمانی آغاز میشود که
تحلیلگر الگوهای معنایی و موضوعاتی که
جذابیت بالقوه دارند را موردنظر قرار میدهد.
این تحلیل شامل یک رفتوبرگشت مستمر بین
مجموعه دادهها و مجموعه کدگذاریها و تحلیل
دادههایی است که به وجود میآیند .نگارش
تحلیل از همان مرحله اول شروع میشود.
مراحل ششگانه تحلیل تم با رویکردی که
کالرک و برون ( )8331ارائه دادهاند ،انجام
میشود که شامل -8 :آشنایی با دادهها-8 ،
مرحله دوم ایجاد کدهای اولیه -0 ،جستجوی
تمها -4 ،شکلگیری تمهای فرعی -5 ،تعریف و
نامگذاری تمهای اصلی -1 ،تهیه گزارش است.
برای بررسی پایایی مصاحبهها در پژوهش حاضر
از روش پایای باز آزمون استفادهشده است .در
پایایی باز آزمون تعدادی از مصاحبهها بهعنوان
نمونه انتخابشده و هرکدام از آنها در فاصله
معین دوباره کدگذاری میشود .در هرکدام از
مصاحبهها کدهایی که باهم شبیه هستند
بهعنوان توافق و کدهای غیرمشابه با عنوان عدم
توافق مشخصشدهاند و سپس از فرمول زیر برای
تعیین پایایی کدگذاریها استفادهشده است:

علی صابری ،قدرتاهلل باقری …
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پژوهشگر کدگذاری شدهاند .نتایج کدگذاری
مجدد در جدول زیر آمده است:

در پژوهش حاضر تعداد  0مصاحبه برای ارزیابی
پایایی با استفاده از فن باز آزمون استفادهشده
است که در فاصله یک هفته مجدداً بهوسیله

جدول  .1نتایج مربوط به بررسی پایایی مصاحبهها
ردیف

کد مصاحبه

تعداد کل کدها

تعداد توافقات

پایایی باز آزمون

1

P2

01

84

3/..

2

P5

01

8.

3/13

3

P6

43

81

3/1

884

4.

3/18

کل

همانطور که از جدول باال مشاهده میشود
تعداد کل کدها در فاصله زمانی یک هفته برابر
با  884و تعداد کل توافقات بین کدها برابر با 4.
است .با توجه به فرمول باال میزان پایایی باز
آزمون  3/18درصد است و با توجه به بیشت
بودن از  3.1میتوان گفت که مصاحبه پایایی
کافی را دارد.
برای روایی پژوهش حاضر از تکنیکهای مقایسه
شواهد با ادبیات موجود ،اطمینان از اینکه
مفاهیم بهصورت سامانمند باهم مرتبط هستند
و انسجام درونی دارند ،استفاده از منابع متعدد از
شواهد ،توصیف غنی از مجموعه دادهها در طول
گردآوری آن ،تعریف حدومرز پژوهش و داشتن
یک پیشنویس کلیدی و همچنین مطالعه اسناد
و مدارک شرکت برای افزایش روایی دادههای
حاصل استفادهشده است .همچنین در روش
مصاحبه ،اعتبار بایستی برای هر کدام از مراحل
هفتگانه پژوهش مورد توجه قرار گیرد تا نتایج
بهدستآمده موثق و قابلاتکا باشند .که اعتبار در
هر هفت مرحله در انتخاب موضوع ،طراحی،
مصاحبه ،نسخهبرداری ،تحلیل و تایید است که
در این پژوهش به آنها توجه شد.

جامعه آماری پژوهش در بخش کمی عبارت
است از کلیه کارشناسان فدراسیون ورزش
همگانی ،معاونت توسعه ورزش همگانی وزارت
ورزش و جوانان ،هیئت ورزش همگانی تهران
بزرگ ،کارشناسان ورزش همگانی شهرداری و
مناطق تهران که حدود  133نفر بودند .در این
پژوهش با انجام یک مطالعه مقدماتی  03نفر از
کارشناسان و واریانس نمونه با توجه به فرمول
تعداد  8..نفر بهعنوان نمونه انتخاب شدند که
با اخذ مجوز از طرف دانشگاه به سازمانهای
مربوطه نامه را ارائه داده و بعد طی مراحل اخذ
مجوز توزیع ،پرسشنامه در بین این افراد توزیع
شد و در نهایت  881پرسشنامه عودت داده شد.
پرسشنامه پژوهش در شش مضمون اصلی
آمیخته بازاریابی اجتماعی و در قالب  54سوال
طراحی شد که برای روایی صوری و محتوایی آن
به  85نفر از متخصصان امر موردتایید قرار
گرفت و برای روایی سازه نیز از تحلیل عاملی
تاییدی استفاده شد.همچنین برای سنجش
پایایی از روش آلفا کرونباخ استفاده شد که نتایج
پایا بودن تمام مولفه را تایید میکند.

 1طراحی مدل آمیخته بازاریابی اجتماعی …
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جدول  .2پایایی سواالت
تعداد سواالت

آلفای کرونباخ

نام متغیر
مکان

88

3.11

محصول

88

3.38

افراد

3

3.1.

قیمت

5

3..1

ترویج

88

3.13

شواهد فیزیکی

4

3..1

مجموع

54

3.14

میتوان دادههای موجود را برای تحلیل به
کاربرد .بدین منظور از شاخص  KMOو آزمون
بارتلت استفاده شد .در مرحله بعد نیز برای
نرمال بودن داده از شاخص کشیدگی و چولگی و
در نهایت از تحلیل عاملی تأییدی برای تأیید
مدل موردنظر استفاده شد.
در این پژوهش بهمنظور اینکه آیا نمونه
انتخابشده کفایت الزم را خواهد داشت یا نه از
آزمون  KMOو بارتلت استفاده شد.

روش نمونهگیری نیز در سازمان ورزش
شهرداری ،معاونت و فدراسیون تصادفی ساده
ولی در مناطق روش در دسترس استفاده شد.
پس از استخراج دادههای مربوط به پاسخهای
گروه مزبور و پیش برآورد واریانس حجم نمونه
آماری پژوهش با استفاده از فرمول زیر بهدست
آمد .تجزیهوتحلیل دادهها در بخش کمی در دو
بخش آمار توصیفی و استنباطی صورت خواهد
گرفت .ابتدا باید از این مسئله اطمینان یابیم که

جدول  .3آزمون  KMOو بارتلت برای سؤاالت پرسشنامه

3/.10

آزمون KMO
آزمون بارتلت

با توجه به جدول  ،0مقدار شاخص  KMOبرابر
 3/.10است (بیشتر از  ،)3/1لذا تعداد نمونه
(تعداد پاسخ¬دهندگان) برای تحلیل عاملی
کافی میباشد .همچنین مقدار  sigآزمون
بارتلت ،کوچک تراز  3/35است؛ که نشان
میدهد تحلیل عاملی برای شناسایی ساختار

χ2
Sig

5008/51
3/333
مدل عاملی مناسب است و فرض شناختهشده
بودن ماتریس همبستگی ،رد میشود.
پرسشنامهها در بین نمونه آماری توزیع شد و
درنهایت  881پرسشنامه مورد تأیید برای
تحلیل دادهها مورداستفاده قرار گرفت.

علی صابری ،قدرتاهلل باقری …
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یافتههای پژوهش
با توجه با آمار توصیفی اکبر نمونه آماری  03تا
 43سال بین قرار داشتند ،همچنین سطح
تحصیالتی نمونهها اکبراً دکتری بود .ازلحاظ

حوزه کاری نیز اکبراً اجرایی بودند و سابقه کاری
نمونه آماری نیز بین  83تا  03سال بودند.

جدول شماره  .4نتایج مربوط به نمونه آماری در بخش کیفی پژوهش
فراوانی

سن

درصد

بین  33تا 43

1

41

 41تا  53سال

4

03

 51تا  03سال

0

84

تحصیالت

فراوانی

درصد

لیسانس

3

3

فوقلیسانس

0

84

دکتری

83

.1

حوزه کاری

فراوانی

درصد

دانشگاهی

8

81

اجرایی

.

54

دانشگاهی و اجرایی

4

03

سابقه کاری

فراوانی

درصد

بین  5تا  13سال

5

03

بین  11تا  23سال

8

.

 33-21سال

.

54

تجزیهوتحلیل کیفی دادهها
جدول  .5نتایج کدگذاری باز و محوری حاصله از مصاحبهها
مضمون
اصلی

مضمونهای فرعی

ایجاد مکانهای انعطافپذیر برای
استفاده عموم

مکان

برقراری ایمنی و امنیت در
مکانها
ایجاد اماکن و فضاهای متناسب
با اقشار مختلف

کدهای نهایی
دسترسی آسان به اماکن ورزشی ،مجهز کردن اماکن ورزشی به وسایل ورزش
در مناطق و محالت مختلف ،زمینهساز اجرای فعالیتها در تمام مکانها،
استفاده از اماکن ورزشی که بالاستفاده ،انعطافپذیر بودن زمان استفاده از
اماکن
تأیید مکانهای مورداستفاده ازلحاظ ایمنی ،امنیت و آرامی مکانها برای
فعالیت ،بهداشتی بودن مکان
توجه به فرهنگهای مختلف در انتخاب مکانها ورزشی ،انتخاب مکانها
مناسب با توجه به عالیق و نظر مردم ،اماکن مورداستفاده درجاهایی باشد که
منجر به ارتباطات اجتماعی بیشتر ،ایجاد مکانهای مورداستفاده با هدف
انسجام خانوادگی.
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ارائه خدمات و محصوالت
متناسب با شرایط بومی جامعه
محصول

ارائه محصوالت و خدمات برای
کلیه اقشار

بهکارگیری نیروی انسانی
متخصص در امر برنامهریزی

افراد

بهکارگیری ابزارها برای توسعه و
ارتقا نیروی انسانی
بهکارگیری سیستمهای پاداش و
تنبیه مناسب برای نیروی انسانی
ارائه تخفیف در خدمات ارائهشده
و کاهش هزینهها

قیمت

استفاده از قیمتگذاری پویا با
توجه به ویژگیهای مختلف افراد
جامعه
بهکارگیری ابزارهای انگیزشی و
جذاب

ترویج

استفاده از تبلیغات و کانالهای
ارتباطی مناسب

استفاده از جوایز و مشوقهای
بیرونی

شواهد
فیزیکی

طراحی و تغییر در شکل ،رنگ و
معماری کلیه اماکن و
مجموعههای ورزشی
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همخوانی محصول با استانداردها جامعه ،همخوانی محصول با آدابورسوم
مردم ،همخوانی محصول با نظامهای اعتقادی ،عرف و استانداردهای هنجاری
ایجاد محصوالت مفرح ،تنوع فعالیت ورزشی برای گونههای مختلف افراد با
سالیق مختلف ،جذاب بودن محصول ،ویژگیهای ارگونومیک در محصول،
محصوالت مناسب با توجه به مشکالت جامعه ،بستهبندی محصول برای ارائه،
نتایج منطقی محصول هم ازلحاظ تئوریک و هم در عمل ،ساده بودن محصول
و قابلهضم بودن  ،لذتبخش بودن محصول
ایجاد کمیتهها تخصصی ،استفاده از نیروی انسانی متخصص در زمینه
برنامهریزی ،استفاده از نیروی انسانی متخصص برای سیاستگذاری در امر
ورزش ،استفاده از داوطلبان ورزشی برای توسعه ورزش همگانی
آموزش مربیان و متخصصین از قشر خود افراد در طبقات مختلف ،تربیت
نیروی متخصص ،پرورش مربیان ورزشی متخصص برای ارائه فعالیت مناسب
برای هر قشری
توجه به مسائل فنی و انگیزشی در غالب تیمهای داوطلب ،استفاده از
سیستمهای پرداخت و پاداش به شکل مناسب برای نیروی متخصص
برگزاری دروههای رایگان آموزشی توجه به فرهنگ بدن ،ارائه تخفیفات
استفاده از مکانها و تجهیزات ورزشی
کاهش هزینه مرتبط با مشارکت در فعالیت بدنی ،قابلپذیرش قیمت محصول،
متناسب بودن قیمت محصوالت باید جامعه هدف
برگزاری رویدادهای شاد و مهیج ،استفاده از رویدادهای اجتماعی ،برگزاری
مسابقات ورزشی نیمه رقابتی
استفاده از تبلیغات پویا و مستمر ،استفاده صحیح صدا سیما از شخصیت
ورزشی و ورزشکار در فیلمها و برنامه خود ،تشویق فیلمهای که در راستای
توسعه ورزش و فعالیت بدنی ،برنامههای تبلیغی به شکلی اطالعرسانی کنند
که فرد با دیدن چاقی خود احساس نقص فراوان در خود باشد ،مستمر بودن
تبلیغات ،ارائه تبلیغات در بهترین زمان و مکان مناسب
ارائه کارتهای ارزیابی برای تشویق افراد با توجه به مزایای مادی که به افراد
داده میشود ،ارائه مزایای برای افراد با سطح مشارکت باال ،ارائه مزایا برای
افراد با سطح سالمتی باال
جذاب بودن مکانها برای افراد ،هیجانانگیز بودن مسیرها و مکانها ،ایجاد
مکانهای یکدست برای انجام فعالیتهای بدنی ،استفاده از فضاهای مناسب و
دلانگیز و طبیعی
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با توجه به جدول  5میتوان مشاهده که در این
پژوهش با توجه به نظر اساتید خبره و مدیران
اجرایی در این حوزه عوامل شناساییشده در

غالب  84مفهوم و طبقهبندی در  1مفهوم
آمیخته بازاریابی بوده است که میتواند در امر
توسعه ورزش همگانی مورداستفاده قرار گیرد.

جدول  .0وضعیت توزیع نمونه آماری بر اساس ویژگیهای جمعیت شناختی
ویژگی

سن

جنسیت

تحصیالت

سابقه کار

طبقه

فراوانی

درصد

 03-83سال
 43-08سال
 53-48سال
 53سال به باال
مرد
زن
دیپلم
لیسانس
فوقلیسانس
دکتری
زیر  5سال
بین  5تا  83سال
85-88
 83-81سال
 85-88سال
 85سال به باال

54
88.
45
83
813
11
85
835
15
88
03
.4
18
81
88
0

80،3
58،1
83،3
4،4
.3،1
83،8
1،1
41،5
0.،1
3،0
8.،0
08،.
05،1
1،3
4،3
8،0

جدول  1نشان داد که اکبر نمونه آماری پژوهش
در بخش کمی دارای سن بین  08تا  43سال
بودهاند و اکبراً دارای وضعیت تحصیلی لیسانس
و فوقلیسانس و دارای سابقه کاری بین  5تا 85
سال بودند.
هدف از مرحله دوم پژوهش در آمیخته
اکتشافی ،این است که با استفاده از روش کمی
میزان برازش مدل طراحیشده و شاخصهای
شناساییشده در غالب مدل اندازهگیری و
ساختاری مورد بررسی قرار میگیرد .مدل
مدلاندازهگیری آمیخته بازاریابی اجتماعی

اندازهگیری نشاندهنده بار عاملی متغیرهای
مشاهدهشده (عامل) برای هر متغیر مکنون است.
قدرت رابطه بین عامل (متغیر پنهان) و متغیر
قابلمشاهده بهوسیله بار عاملی نشان داده
میشود .بار عاملی مقداری بین صفر و یک است.
اگر بار عاملی کمتر از  3/5باشد رابطه ضعیف در
نظر گرفته میشود و بهتر است حذف شود .بار
عاملی باالی  3/5مطلوب است .در تحلیل عاملی
تأییدی توجه به برازش مدل نیز مهم است که به
آن پرداختهشده است.
یکی از پیشآمدهای انجام تحلیل آماری برای
انجام تحلیل عاملی ،بررسی نرمال بودن
توزیعهای متغیر دادهها است ،چراکه در این
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پژوهش از روش بیشینه درست نمایی برای
برآورد پارامترها استفادهشده و این روش بر
پیشفرض نرمال بودن چند متغیره دادهها
استوار است؛ بنابراین قبل از ارائه مدل ابتدا
وضعیت نرمال بودن دادهها و روایی سازه آن
موردبررسی قرار میگیرد.

ارزیابی نرمال بودن
در ارزیابی نرمال بودن داده میانگین مربوط به
هرکدام از مفاهیم محاسبه شد و بر اساس آن
نرمال بودن مورد ارزیابی قرار گرفت و در جدول
شماره  0نشان دادهشده است.

جدول  .7آمار توصیفی و استنباطی جامعه آماری مفاهیم شناساییشده
مفاهیم

چولگی

کشیدگی

میانگین

انحراف معیار

ایجاد مکانهای انعطافپذیر برای استفاده عموم

12224

-12691

2،12

12684

برقراری ایمنی و امنیت در مکانها

-12548

-12135

2،14

12743

ایجاد اماکن و فضاهای متناسب با اقشار مختلف

-12271

-12416

2،19

12736

ارائه خدمات و محصوالت متناسب با شرایط بومی جامعه

-12247

-12514

2،13

12674

ارائه محصوالت و خدمات برای کلیه اقشار

12591

-12433

2،11

به کار کیری نیروی انسانی متخصص در امر برنامهریزی

-12851

-12131

9،82

12191

بهکارگیری ابزارها برای توسعه و ارتقاء نیروی انسانی

12922

-12791

2،19

12113

12964

-12231

2،45

12115

12217

12457

2،12

12181

بهکارگیری سیستمهای پاداش و تنبیه مناسب برای نیروی
انسانی
ارائه تخفیف در خدمات ارائهشده و کاهش هزینهها
استفاده از قیمتگذاری پویا با توجه به ویژگیهای مختلف

12178

-12971

2،74

12197

بهکارگیری ابزارهای انگیزشی و جذاب

12141

-12619

9،21

.1168

استفاده از تبلیغات و کانالهای ارتباطی مناسب

-12967

-12249

2،71

12125

استفاده از جوایز و مشوقهای بیرونی

12941

-12771

2،544

8،167

-12415

-12511

9،12

12771

افراد جامعه

طراحی و تغییر در شکل ،رنگ و معماری کلیه اماکن و
مجموعههای ورزشی

همانطور که از جدول فوق استنباط میشود
تمامی متغیرها از توزیع مناسبی برخوردارند و
میانگین تمامی متغیرها حول عدد  0میباشد،
البته از طرف دیگر ،بایرن ( )8383برای دادههای

نرمال ،کشیدگی کمتر از  .و چولگی بین  +0و
 -0را پیشنهاد میدهد که با توجه به دادههای
فوق نشانگر نرمال بودن تمامی متغیرهاست
(آریانفر.)8038 ،
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شکل  .1مدل اندازه گیری آمیخته بازاریابی در حالت تخمین استاندارد

شکل  .2مدلاندازهگیری در حالت ضرایب معناداری
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جدول  .8شاخصهای برازش تحلیل عاملی محصول
شرایط علی
میزان
قابلقبول
مقادیر
محاسبهشده

X2/df

RMSEA

NFI

CFI

IFI

RFI

GFI

AGFI

>0

>3/8

<3/3

<3/3

<3/3

<3/3

<3/3

<3/3

8/.4

3/311

3/38

3/34

3/34

3/33

3/13

3/14

جدول  .9نتایج تحلیل عاملی تأییدی و بارهای عاملی آن و وضعیت سؤاالت
متغیر
پنهان

مکان

محصول

افراد

قیمت

ترویج

شواهد
فیزیکی

متغیرهای مشاهدهشده
ایجاد مکانهای انعطافپذیر برای
استفاده عموم
برقراری ایمنی و امنیت در مکانها
ایجاد اماکن و فضاهای متناسب با
اقشار مختلف
ارائه خدمات و محصوالت متناسب با
شرایط بومی جامعه
ارائه محصوالت و خدمات برای کلیه
اقشار
به کار کیری نیروی انسانی متخصص
در امر برنامهریزی
بهکارگیری ابزارها برای توسعه و
ارتقاء نیروی انسانی
بهکارگیری سیستمهای پاداش و
تنبیه مناسب برای نیروی انسانی
ارائه تخفیف در خدمات ارائهشده و
کاهش هزینهها
استفاده از قیمتگذاری پویا با توجه
به ویژگیهای مختلف افراد جامعه
بهکارگیری ابزارهای انگیزشی و
جذاب
استفاده از تبلیغات و کانالهای
ارتباطی مناسب
استفاده از جوایز و مشوقهای بیرونی
طراحی و تغییر در شکل ،رنگ و
معماری کلیه اماکن و مجموعههای
ورزشی

انحراف

آزمون

معیار

تی

بار

3.48

8،18

3.184

-4.43

3.333

3.18

8،14

3..43

-0.88

3.333

مطلوب

3..3

8،10

3..31

-0.88

3.333

نامطلوب

3..8

8،13

3.1.4

-8.45

3.338

نامطلوب

3.15

8،11

3..15

-8.05

3.338

نامطلوب

3.11

0،88

3.103

8.8.

3.338

نامطلوب

3.51

8،10

3.113

-8.1.

3.333

نامطلوب

3.58

8،45

3.135

-83.8.

3.333

نامطلوب

3.58

8،18

3.183

-0.04

3.333

نامطلوب

3.43

8،.4

3.10.

-4.11

3.333

نامطلوب

3..8

0،81

.3118

4.11

3.333

متوسط

3.11

8،.1

3.185

-4.331

3.333

نامطلوب

3.45

8،544

8،31.

-1.41

3.333

نامطلوب

3.15

0،38

3...3

3.03

3..18

متوسط

عاملی

در ارزیابی نرمال استن داده میانگین مربوط به
هرکدام از مفاهیم محاسبه شد و بر اساس آن

میانگین

معناداری

وضعیت
نامطلوب

نرمال استن مورد ارزیابی قرار گرفت و در جدول
نشان دادهشده است.
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بحث و نتیجهگیری
مشارکت در ورزش و فعالیت بدنی چه در
زمانهای خاص و برنامهریزیشده و چه در
زمانهای فوقبرنامه و اوقات فراغت بهعنوان یک
عنصر و بخش مهمی در توسعه ویژگیها و
شخصیت فردی است .هر فردی میتواند
مهارتهای مدیریتی ،مذاکره و معامله،
مهارتهای ارتباطی ،اعتمادبهنفس و سالمت
خود را از طریق مشارکت در فعالیت بدنی و
ورزش توسعه دهد .لذا مشارکت در ورزش
همگانی و فعالیت بدنی نیازمند زیرساختها و
امکاناتی است که زمینههای مشارکت در فعالیت
بدنی را در همه افراد فراهم کند .از نگاه بازاریابی
همیشه بهمنظور ترغیب افراد برای مصرف یک
محصول به عناصر آمیخته بازاریابی توجه ویژهای
میشود .به همین دلیل میتوان با بهکار گیری
این عناصر در حوزه ورزش و فعالیت بدنی برای
سالمت و تندرستی به این مهم دستیافت .در
این پژوهش با توجه با مصاحبههای انجامشده در
زمینه عناصر آمیخته بازاریابی اجتماعی مشاهده
شد که برای رشد ورزش و فعالیت بدنی در بین
افراد از نگاه بازاریابی نیازمند شش عنصر آمیخته
بازاریابی بود که میتواند بر افزایش مشارکت
تأثیرگذار باشد که شامل ،مکان ،محصول ،افراد،
قیمت ،ترفیع و شواهد فیزیکی بودند .در
تحلیلها و کدهای شناساییشده با توجه به
اینکه یکی از موانع مشارکت در فعالیت بدنی
مکان است ،بهکارگیری اماکن بالاستفاده به
همانند مدارس و مساجد میتواند برای استفاده
ورزش و فعالیت بدنی برای عموم استفاده شود.
همانطور که از نتایج پژوهش فوجیرا و همکاران
( )8384میتواند بیان کرد که بازاریابی اجتماعی
میتواند بهعنوان ابزاری برای افزایش مشارکت
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در فعالیتهای بدنی باشد .در بررسی مروری
فوجیرا ( )8384نشان داده شده است که در
تمام این پژوهشها ،چهارعنصر اصلی آمیخته
بازاریابی مورداستفاده قرارگرفته است .مکان،
جایی است که مخاطبین هدف رفتار و یا برنامه
و یا خدماتی را در آنجا به دست میآورند و یا
اینکه اجرا میکنند که این مکان باید هم قابلیت
دسترسی باالیی داشته و هم اینکه بتواند انگیزه
و تمایل افراد را افزایش دهد (اندرسون.)8335 ،
در حقیقت با توجه به نتیجه این پژوهش مکان
باید جایی باشد که همه افراد بتوانند در محیطی
ایمن و با امنیت باال و با آرامش به فعالیت
پرداخته و متناسب با گروهها و افراد با سطوح و
طبقه اجتماعی خاص باشد .همچنین نتایج
پژوهش نشان داد که میتوان با ایجاد مکانهایی
که منجر به ارتباطات اجتماعی باالتر شده و
همچنین منجر به انسجام خانوادگی شود ،درصد
تمایل را در بین اقشار مختلف باال برد .همچنین
در پژوهش رضایی و کشاورزمحمدی ()8030
نتیجهگیری شده است که مداخالت ارتقاء
سالمت با رویکرد بازاریابی اجتماعی در تغییر
رفتارهایی که مستلزم استفاده از یک محصول
بهداشتی و دسترسی به امکانات است و نیز
بیشتر تحت تأثیر نگرش و تصمیم فردی است
میتواند با موفقیتهای ارزشمندی همراه باشد.
لذا محیطی که در آن خدمات ارائه میشود به
ویژه در حوزه ورزش برای مشتریان از اهمیت
باالیی برخوردار است .به همین دلیل می توان
گفت اولین مرحله در رشد ورزش همگانی زیر
ساختهای مناسب و مطلوب از دیدگاه افراد
بوده تا با تمایل و رغبت بیشتری در فعالیت
بدنی و ورزش شرکت کنند .محصول دومین
عنصر آمیخته بازاریابی است که میتواند بر
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تمایل مشتریان و مخاطبان هدف بهمنظور
مشارکت در فعالیت بدنی تأثیرگذار باشد .در
بازاریابی اجتماعی محصول میتواند شامل رفتار
مطلوب مورد نظر به همانند فعالیت بدنی و
ورزش برای مصرفکنندگان و مخاطبان بوده و یا
اینکه خدمات و ابزار محسوسی که منجر به رفتار
مطلوب میشود به همانند راحتی استفاده از
دستگاههای ورزشی باشد .با توجه به اینکه هر
جامعه و کشور دارای فرهنگ و عقاید خاصی
است که میتواند بر نحوه رفتار و شکلدهی آن
تأثیرگذار باشد لذا در این پژوهش ویژگیهایی
که برای ارائه محصوالت و خدمات بهمنظور
افزایش مشارکت در ورزش همگانی نیاز است در
دو بعد ویژگیهای بومی و مخصوص فرهنگ
ایرانی و عمومی مشخص شد .برای رشد ورزش
همگانی محصولی که ،جذاب و متنوع بهنظر
برسد و نتایج منطقی برای ترغیب مشارکت افراد
را داشته باشد الزم و ضروری است .محصول
بستهای از منافع است (که میتواند هم محسوس
هم نامحسوس باشد) که گروه هدف در طول
مبادله دریافت میکنند .بهعنوان مبال در
پژوهشهای انجامشده به شکل مداخلهای
محصوالت نامحسوسی را به همانند رویدادها
(ماتسود و همکاران ،)8338 ،برنامههای آموزشی
(کامادا و همکاران8380 ،؛ راسل و اوکلند،
 )833.برنامههای داوطلبانه و فعالیتهای
داوطلبانه (تان و همکاران )8383 ،و کالسهای
تعادل و هماهنگی (دیگویسپی و همکاران،
 )8384و نیز محصوالت محسوس همانند،
گامسنج ،ویدئو و دیویدی بر روی فعالیتهای
انعطافپذیری و تمرینات قدرتی-عضالنی (کامادا
و همکاران )8380 ،و نقشههای پیادهروی
(ریچرت و همکاران )833. ،معرفی کردند.
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زمانی که محصول و خدماتی از سوی متولیان
امر توسعه ورزش همگانی ارائه میشود باید این
موضوع مورد توجه قرار گیرد که آیا این
محصوالت که به منظور افزایش فعالیت بدنی در
اختیار افراد قرار میگیرد مطلوب این افراد بوده
یا نه .به عنوان مبال امکانات ورزشی و
فعالیتهایی که برای مردمی که در مناطق
محروم زندگی می کنند با افرادی که در مناطق
مرفه ساکن هستند میتواند مشابه باشد؟ به
همین منظور در بررسی محصوالت و خدمات
ارائه شده باید به ویژگیهای محصول و تناسب
آنها با افراد و فرهنگ جامعه توجه شود .قیمت
عنصر دیگری است که درآمیخته بازاریابی
اجتماعی بهمنظور توسعه ورزش همگانی
شناسایی شد .قیمت در بازاریابی اجتماعی به
هزینهای برمیگردد که مخاطب در سازگاری با
رفتار جدید متحمل میشود و هدف بازاریابی
اجتماعی ایجاد این ادراک و آگاهی است که
مزایای حاصله برابر یا بیشتر از هزینههای
متحمل شده است (کاتلر و همکاران8338 ،؛
وینریچ .)8333 ،در حقیقت قیمت را میتوان به
هزینههای پولی و غیر پولی تقسیم نمود که
البته هزینههای غیر پولی به بازاریابی اجتماعی
مرتبطتر است و میتواند شامل هزینههای
عاطفی (وینریچ ،)8333 ،ساختاری ،جغرافیایی و
فیزیکی (لیفبور )8311 ،باشد .در این پژوهش
مفاهیم تشکیلدهنده قیمت در دو بعد ارائه
تخفیفات و قیمتگذاری پویا موردتوجه قرار
گرفت .در حقیقت برگزاری کارگاههای رایگان
آموزشی با توجه به فرهنگ بدن ،ارائه تخفیفات
استفاده از مکانها و تجهیزات ورزشی و زمانی
که نگرش و رفتار افراد را نسبت به ورزش و
شد
داده
رشد
آن
اهمیت
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و همچنین با استفاده از قیمتگذاری پویا ،به
این شکل که قیمت قابلپذیرش باشد ،در
حقیقت زمانی که خدماتی گروه مخاطب ارائه
میشود به ویژگیهای اقتصادی و اجتماعی آنها
توجه شده و قیمت ارائه خدمات را متناسب با
افراد قرار دهند .همانطور که مجدزاده و
همکاران ( )8033در پژوهش خود با عنوان
استفاده از الگوی بازاریابی اجتماعی برای کاهش
رفتارهای خطرناک رانندگی و با استفاده از آمیزه
بازاریابی محصول برنامه (پیام یادآور افزایش
تمرکز بر اجتناب از عدم رعایت فاصله طولی و
رانندگی نکردن بین خطوط) ،قیمت ،مکان و
ترویج ،به این نتیجه رسیدند که استفاده از
بازاریابی اجتماعی باعث کاهش رفتارهای
خطرناک رانندگی میشود همچنین شمس و
شمسی ( )8038نیز در پژوهش خود با عنوان
افزایش استفاده از وسایل ایمنی و حفاظت فردی
در ایستگاههای در حال ساخت مترو با توجه به
الگوی بازاریابی اجتماعی به این نتیجه رسیدند
که مداخلهای که مبنای آن را تهیه وسایل ایمنی
و حفاظت فردی متناسب با نیازها و خواسته
مخاطبان ،کاهش هزینههای مادی و غیرمادی
استفاده از این وسایل ،عرضه آنها در محل
مناسب و ترویج استفاده از آنها باشد ،در یک
محیط کار میتواند کارکنان را برای استفاده
مستمر از وسایل ایمنی ترغیب نماید .عنصر
دیگر که معموالً با بازاریابی اجتماعی اشتباه
گرفته میشود ترویج است .رسانههای اجتماعی
میتوانند بخش عمدهای از تبلیغات و ترفیعات
بازاریابی اجتماعی را به عهده بگیرند و موفقیت
بازاریابی اجتماعی را تسریع بخشند .در واقع
بازاریابی اجتماعی به ترفیع و تالشهای مبتنی
بر تبلیغات ،کمتر از بازاریابی تجاری تکیه
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میکند .در بازاریابی اجتماعی ،ویژگیهای گروه
مخاطبین هدف تعیینکننده نوع کانال ارتباطی
و ترفیع مناسب است ،چنانچه در برخی موارد،
زمان در دسترس بودن رسانهها و یا ارتباطات
شخصی میتواند نسبت به تالشهای تبلیغاتی
گسترده ،اثربخشتر عمل کند (اندرسون،
 .)8335در این پژوهش سه مفهوم برای این
عنصر شناسایی شد که شامل بهکارگیری
ابزارهای انگیزشی و جذاب ،استفاده از تبلیغات و
کانالهای ارتباطی مناسب ،استفاده از جوایز و
مشوقهای بیرونی بودند .در حقیقت مسئوالن و
مجریان امر توسعه ورزش همگانی باید با
برگزاری رویدادهای ورزشی که جذاب و
هیجانانگیز بوده ،بر ترویج و ارائه پیامها به
مخاطبین تأثیرگذار باشند .همچنین بهکارگیری
از مسابقات نیمه رقابتی و استفاده صحیح از
صداوسیما و بهکارگیری برنامههای تبلیغاتی در
زمان مناسب که بتواند بیشترین تأثیر را بر روی
افراد داشته باشد میتواند برافزایش مشارکت
تأثیرگذار باشد .همچنین بهکارگیری ابزارهای
انگیزشی همانند ارائه کارتهای ارزیابی سالمت
و یا ارائه پاداشهای خاص برای افرادی که سطح
مشارکت در فعالیت بدنی باال را داشته و یا اینکه
سطح سالمت باالیی دارند .میتواند ابزار
انگیزشی مناسبی باشد .این آمیخته است که به
انتقال پیام اصلی موردنظر سازمان به گروه
مخاطبین هدف میپردازد و در راستای تحقق
اهداف موردنظر بازاریابی اجتماعی ،ابزار الزم و
کانالهای ارتباطی مؤثر را بهدست میدهد .افراد
زمانیکه انگیزه مناسب را داشته باشند تمایل به
انجام رفتار مناسب برای آن را دارند .لذا
متصدیان امر توسعه ورزش همگانی باید به این
موضوع به عنوان عاملی کلیدی در گرایش افراد
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به ورزش همگانی توجه داشته باشند و
زمینههای ایجاد انگیزه در مشارکت فعالیت بدنی
و ورزش را فراهم کنند که ترویج در عناصر
آمیخته بازاریابی میتواند نقش کلیدی را در این
مسیر داشته باشد.
در این پژوهش دو عنصر دیگر بهعنوان آمیخته
بازاریابی شناسایی شدند که شامل افراد و شواهد
فیزیکی بودند .یکی از عناصر اصلی و تأثیرگذار
در ارائه خدمات کارکنان و اشخاص هستند.
استخدام و بهکارگیری افراد و آموزش دادن آنها
در جهت یادگیری نحوه ارائه خدمات به
مشتریان بهمنظور کسب مزیت رقابتی و موفقیت
در بازار خدمات بسیار اهمیت دارد؛ زیرا در خرید
خدمت ،مشتریان ارزیابی از کیفیت و خدمت را
بر اساس فردی که آن را ارائه میدهد و چگونگی
تعامل او انجام میدهند؛ بنابراین افراد در ارائه
خدمت باید مهارت فردی مناسب و دانش
خدمت را در اختیار داشته باشند .در این
پژوهش عنصر افراد در قالب سه مفهوم به کار
کیری نیروی انسانی متخصص در امر
برنامهریزی ،بهکارگیری ابزارها برای توسعه و
ارتقاء نیروی انسانی ،بهکارگیری سیستمهای
پاداش و تنبیه مناسب برای نیروی انسانی
هستند که مسئوالن و مجریان امر توسعه ورزش
همگانی و فعالیت بدنی باید به آن توجه کرده و
آن را به کار ببرند از جمله این شاخصها
استفاده از نیروی انسانی متخصص برای
سیاستگذاری در امر ورزش ،استفاده از
داوطلبان ورزشی برای توسعه ورزش همگانی،
آموزش مربیان و متخصصین از قشر خود افراد
در طبقات مختلف ،پرورش مربیان ورزشی
متخصص برای ارائه فعالیت مناسب برای هر
قشری ،توجه به مسائل فنی و انگیزشی در غالب
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تیمهای داوطلب ،استفاده از سیستمهای
پرداخت و پاداش به شکل مناسب برای نیروی
متخصص ذکر کرد .تاکنون پژوهشی در زمینه
این عنصر در حوزه بازاریابی اجتماعی صورت
نگرفته و این عنصر را در آمیخته بازاریابی خود
بهکار نگرفته است؛ و درنهایت آخرین عنصر
شناساییشده شواهد فیزیکی است که در یک
مفهوم طراحی و تغییر در شکل ،رنگ و معماری
کلیه اماکن و مجموعههای ورزشی معرفی شد.
افراد همیشه بر این تمایل دارند که در
محیطهای زیبا و قشنگ به فعالیت بپردازند و در
حقیقت اینچنین محیطهایی بر انگیزه افراد
تأثیر بسزایی دارد .هیجانانگیز بودن مسیرها و
مکانها ،ایجاد مکانهای یکدست برای انجام
فعالیتهای بدنی ،استفاده از فضاهای مناسب و
دلانگیز و طبیعی ،شاخصهایی اثرگذار بر
محیطهای بهکار گرفتهشده جهت انجام فعالیت
بدنی هستند که مدیران باید در زمان
برنامهریزی خود به آن توجه کرده و از این موارد
استفاده کنند.
همچنین نتایج حاصل از تحلیل دادهها کمی
نشان داد که از نظر کارشناسان در حوزه ورزش
همگانی اکبر مفاهیم شناساییشده آمیخته
بازاریابی اجتماعی دارای وضعیت نامطلوبی در
جامعه بوده و نیازمند بررسی و واکاوی مناسبی
است .همچنین نتایج حاصل از این مدل
اندازهگیری نشان داد که تمام مفاهیم
شناساییشده بهعنوان عوامل آمیخته بازاریابی
اجتماعی بار عاملی مناسب و همچنین
شاخصهای برازش دارای اندازههای مناسب
برای برازش مدل هستند.
با توجه به بررسیهای انجامشده در زمینه
بازاریابی اجتماعی تمام تحقیقات از عناصر
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Abstract
Objective: The purpose of this research was to designing social marketing mix
model for the development of the sport.
Methodology: The research method was a combination of quantitative and
qualitative methods and according to qualitative data collection in the first step and
quantitative validation it in the next phase was mixed exploration. The statistical
population in this research were all experts in the academic or executive. Method of
sampling in qualitative section in the present research initially was judgment and
targeting and continuing for the purpose to collect data was used a snowball
sampling method .In this research, with interviewing of 13 people from samples was
reached to theoretical saturation. The data collection tools in the first step was
interview and after coding and identifying themes and indexes A questionnaire was
Was drafted and used to design and validate the model. Data analysis was done in
the qualitative section with using theme analysis and in the quantitative part with
using SPSS and LISREL software.
Results: The results of the themes analysis showed that Social marketing mix
consisted of 6 P (Product, place, price, promotion, people, and physical evidence).
Also the results of confirmatory factor analysis showed that model was good fit,
also, Quantitative results of the research showed that the identified factors were not
in desirable conditions for the development of sport for all.
Conclusion: According to the results of this study, having a marketing and customer
orientation view for the purpose of developing sport for all is necessary, One of the
effective factors in this area is attention to the elements of marketing mix that
officials and practitioners involved in the development of sport for all and promotion
of health in the country In order to increase people participation in sport and
physical activity can make use it.
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