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  چکیده

 .بود همگانی ورزش توسعه جهت اجتماعی بازاریابی آمیخته مدل طراحی پژوهش این از هدف  :هدف

 آوری جمع کیفی شیوه به توجه با که بود کیفی و کمی روش از ترکیبی پژوهش روش :شناسیروش

 پژوهش، آماری جامعه. بود اکتشافی آمیخته نوع از بعد مرحله در نآ سنجی اعتبار و ؛اول مرحله در ها داده

 و هدفمند شکل به ابتدا کیفی بخش در گیری نمونه روش. بودند دانشگاهی و اجرایی سطح خبرگان کلیه

 این در. شد استفاده برفی گلوله گیری نمونه روش از اطالعات آوری جمع منظور به ادامه در و بود قضاوتی

 در ها داده گردآوری ابزار.  شد رسیده نظری اشباع به نظر مورد های نمونه از نفر 80 از مصاحبه با پژوهش

 برای و تدوین نامه پرسش ها،شاخص و هامضمون شناسایی و کدگذاری از بعد و بود مصاحبه اول مرحله

 تحلیل از تفادهاس با کیفی قسمت در داده تحلیل و تجزیه. گردید استفاده مدل بخشی اعتبار و طراحی

 .شد انجام LISREL وSPSS  های افزار نرم از استفاده با کمی قسمت در و مضمون
 محصول،) پی 1 شامل اجتماعی بازاریابی آمیخته که داد نشان مضمون تحلیل از حاصل نتایج :هایافته

 مناسب برازش نیز دیتایی عاملی تحلیل از حاصل نتایج. بودند( فیزیکی شواهد و افراد ترفیع، قیمت، مکان،

 از شده شناسایی عوامل که داد نشان پژوهش از حاصل کمی نتایج همچنین. داد نشان پژوهش مدل

 .نیستند مطلوبی وضعیت دارای همگانی ورزش توسعه برای کارشناسان دیدگاه

 ورزش توسعه منظور به مداری مشتری و بازاریابی نگاه داشتن پژوهش، نتایج به توجه با :گیرینتیجه

 که است بازاریابی آمیخته عناصر به توجه امر این در موثر عوامل از یکی. است ضرروی و الزم همگانی،

 در مردم مشارکت افزایش جهت کشور در سالمت ارتقاء و همگانی ورزش توسعه امر متصدیان و مسئوالن

 .کنند استفاده آن از توانند می بدنی فعالیت و ورزش
 همگانی ورزش مضمون، تحلیل اجتماعی، بازاریابی تهآمیخ های کلیدی:واژه
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 مقدمه
های فعالیت بدنی موضوعی است که برای مهارت

افراد اجتماعی، شناختی و حرکتی در طول عمر 

یک زندگی تا رسیدن به ها برای راهنمایی آن

شود. به همین دلیل وظیفه سالم استفاده می

ه گذاران این است کمردان و سیاستدولت

های الزم را برای تسهیل مشارکت افراد در زمینه

فعالیت بدنی فراهم کنند. با توجه به این موضوع 

های تفریحی تشویق افراد به مشارکت در ورزش

گذاران در زمان فراغت همیشه توسط سیاست

است. اوقات فراغت بوده موردتوجه فراوان 

عنوان زمان آزاد و یا حالت ذهنی از رفتارهایی به

که یک انگیزه درونی ایجادکننده آن است و 

 ،شودآزادانه و بدون هیچ اجباری انتخاب می

(. 8383شود )دگراف و همکاران، تعریف می

سه شاخص  8همچنین سازمان بهداشتی جهانی

را برای سنجش سالمت و تندرستی بین ملل 

ومیر، گوناگون ارائه کرده است: بیماری، مرگ

کشورهای جهان کامیابی. به همین دلیل 

کوشند با اقدامات مناسب، به هنجارهای می

مطلوبی در سه شاخص یادشده دست یابند. در 

عنوان بخشی از این راستا ورزش همگانی به

ها قرارگرفته اقدامات مناسب در دستور کار دولت

(. در حقیقت 8018بدنی، است )سازمان تربیت

های امروزه انگیزه مردم دنیا از شرکت در فعالیت

یابی به ورزشی رسیدن به درجات باال و دست

تر( نیست، تر، باالتر و قوییشعار المپیک )سریع

بلکه کسب سالمتی، تندرستی، نشاط و روابط 

ها، علل مهم اجتماعی و دوری جستن از بیماری

شرکت در ورزش شده است. همچنین 

های تفریحی که مترادف ورزش همگانی ورزش

                                                  
1. WHO 

های ای از فعالیتموعهاست پرداختن به مج

بخش و هزینه، غیررسمی، فرحورزشی ساده، کم

ها برای بانشاط است که امکان شرکت در آن

همه افراد وجود داشته باشد )خاکی آفرینش، 

(. از سوی دیگر، با تقویت بنیه جسمانی و 8014

پرورش ابعاد روان و اجتماعی در این ورزش، با 

ورزش )ت ورزشی که رقابت در آن مطرح اس

خورد و با توجه به آن در قهرمانی( پیوند می

آمدن تواند موجب پدیدهای مختلف میصهعر

اللملی گردد. ات ملی و بینها و افتخارارزش

شورای اروپا، ورزش همگانی را چیزی کامالً 

متفاوت از مفهوم اصلی ورزش تعریف کرده است 

باشد بلکه تنها دربرگیرنده خود ورزش میکه نه

مام اشکال مختلف فعالیت بدنی ازجمله ت

دهی نشده و های خودجوش سازمانبازی

جرا صورت منظم اکمترین تمرین بدنی که به

 (.8333، 8شود. )آمانرا نیز شامل می گرددمی

های بدنی این در حالی است که کمبود فعالیت

های هایی همانند، بیماریدلیل اصلی بیماری

ت و مشکالت مرتبط قلبی عروقی، سرطان، دیاب

با فعالیت بدنی است که هرساله منجر به مرگ 

شود. )سازمان میلیون نفر در جهان می 0.8

طور میانگین از هر (. به8385جهانی بهداشت، 

دنیا یک نفر دارای فعالیت  چهار نفر بزرگسال در

و  (8385)سازمان جهانی بهداشت،  ناکافی بوده

کاهش نقطه نظرات مشترکی نیز در خصوص 

ویژه در سنین فعالیت بدنی در تمام سنین به

شده است )سان، نورمن و سالمندی مشاهده

(. 8380، 8؛ میلنویک و همکاران8380، 0ویل

                                                  
2. Aman 

3  . Sun, norman and veel 
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اند که بیش از ها بیان کردههمچنین پژوهش

نیمی از افراد جهان فعالیت فیزیکی کافی برای 

، 8سالمتی خود ندارند. )سابکوتا و همکاران

حالی است که سازمان جهانی  در(. این 8331

فعالیت بدنی ایران را در سال  بهداشت میزان

بسیار ناکافی معرفی کرده است )سازمان  ،8383

(. همچنین با توجه به 8385بهداشت جهانی، 

شده در ترکیبات سنی، سناریوهای ارائه

سالمندان جمعیت بیشتری را به خود اختصاص 

شود سن یبینی مویژه که پیشداده است، به

میلیارد  8نیز به  8353سال تا سال  13باالی 

نفر خواهد رسید )سازمان جهانی بهداشت، 

(. این در حالی است که هرم سنی ایران 8385

های نیز رو به افزایش است و با توجه به پژوهش

تا  سال 13صورت گرفته جمعیت سنی باالی 

صد از جمعیت در 81به بیش از  8403سال 

موالنا و اسماعیلی، رسید )آلکشور خواهد 

(. همچنین در مطالعاتی که در جامعه 8013

شده است، تقریباً بیش از شهری اصفهان انجام

نیمی از زنان و مردان شاخص توده بدنی باالتر از 

درصد مردان  88درصد در زنان و  4..8و  85

دارند که این  03شاخص توده بدنی باالتر از 

قلبی تأثیر های هموضوع خود بر میزان سکت

 (. 8018پور و همکاران، گذارد )قاریزیادی می

های اخیر از ها در سالبه همین دلیل دولت

عنوان یک ابزار مهندسی اجتماعی برای ورزش به

کاری در جوانان، کاهش چاقی در کاهش بزه

های اجتماعی میان جوانان و پیوستن به گروه

احسانی و  به نقل از 8335، 0تر )هولیهانبزرگ

( و برای بهبود سالمت فردی و 8030همکاران، 

                                                  
1. Milnoovic and et al 

2. Sapkota and et al 

3. Houlihan  

(. با 8388اند )چن، کیفیت زندگی استفاده کرده

شده درزمینه توسعه های انجامتوجه به پژوهش

حال به مسئله بازاریابی ورزش همگانی تابه

عنوان یک استراتژی برای توسعه ورزش به

همگانی توجه ویژه نشده است. در حقیقت 

های متولی به امر توسعه ورزش همگانی سازمان

باید رویکردی بازاریابی به امر توسعه ورزش 

همگانی داشته باشند تا میزان مشارکت در 

و  فعالیت بدنی و ورزش را توسعه دهند. استید

( یکی از رویکردهای تغییر .833) 4همکاران

تواند برای افزایش فعالیت بدنی رفتاری را که می

وه هدف استفاده شود، بازاریابی در میان این گر

 اجتماعی است.

بازاریابی اجتماعی نخستین بار توسط فیلیپ 

 دو این. شد مطرح 5تمنلو جرالد زا کاتلر

 که هاییروش همان که شدند متوجه پژوهشگر

 را محصوالت تا رودمی کاربه بازاریابی دانش در

 فعاالن مورداستفاده تواندمی بفروشد مشتریان به

تا یک ایده را به  بگیرد قرار بهداشتی و اعیاجتم

. ص، 83.8)کاتلر و زالتمن،  مخاطب بفروشد

پی  4کننده مفهوم منعکسکه این تعریف  (؛5

های مدیریت آمیخته بازاریابی است که به تالش

گذاری، ترویج و ت، قیمتبرای توسعه محصوال

(. در حقیقت 8381، 1باشد )پیتیگرومکان می

تماعی شامل استفاده از ابزارهای بازاریابی اج

بازاریابی تجاری برای رسیدن به تغییرات رفتاری 

، .برای منافع فردی و اجتماعی است )لیفیبور

برای دامنه وسیعی از  (. بازاریابی اجتماعی8388

 مت عمومی، تغییر رفتاری مببت،های سالزمینه

                                                  
4. stead and et al  

5. Kotler and Zaltman 

6. Pitigro  

7  . levfibor  
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همانند افزایش فعالیت بدنی، کاهش استفاده از 

 شدهاستفاده کنندهو داروهای قاچاق اکوالکل، تنب

(. بازاریابی 8385، 8است )کوباکی و همکاران

های مختلف جامعه اجتماعی همچنین برای گروه

 5تا  0، کودکان بین مبالعنوانبهرود، یمبه کار 

(؛ 8380، 8سال )بلوز، داویز، لندرسون و کندی

دانشجویان کارشناسی )تامسون، اوستر آالن، 

ی جوان هازوج(؛ 8380، 0ی و کرافورداستاست

 54تا  83( و بزرگساالن بین 8388، 4)پوردی

 (.  8383، 5میتلن و همکاران)سال 

نظران معیارهای در بازاریابی اجتماعی صاحب

رسون انداند که شاخصمختلفی را ارائه کرده

( در بازاریابی اجتماعی مطرح است. یکی 8338)

اصر آمیخته شده عناز معیارهای شناسایی

بازاریابی اجتماعی است که در ورزش همگانی و 

تواند افزایش مشارکت در فعالیت بدنی می

عنوان یک استراتژی کارا مورداستفاده قرار به

بگیرید. هدف از این پژوهش شناسایی این 

عناصر آمیخته در ورزش همگانی و توسعه آن 

بنابراین هدف از این پژوهش طراحی ؛ باشدمی

میخته بازاریابی اجتماعی جهت توسعه مدل آ

 ورزش همگانی است.

ش ( در مدل ورز8030احسانی و همکاران )

اند اند، بیان کردههمگانی که در ایران ارائه داده

ای ورزش همگانی ایران که دو که سطح زمینه

سطح دیگر در آن ریشه دارند شامل محیط و 

ساز سطوح شرایط بیرونی است و بطور کلی سبب

                                                  
1. Kubacki  

2. Bellows, Davies, Anderson&Kennedy  

3. Thompson, Heley, Oster-Aaland, ., 

Stastny, & Crawford  

4. Purdy 

5. Maitland, and et al 

باشد؛ سطح سازمانی، الیه ازمانی و رفتار میس

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 

م جدایی همگانی ایران از ه و در ورزشبوده 

ای، سطوح به شکل ناپذیرند. در چنین رابطه

باشند. در حال تعامل میروابط سیستمی مداوم 

( نیز در 8015همچنین غفوری و همکاران )

مدل پژوهشی خود در سه سطح مدیریت ورزش 

همگانی، مجریان امر توسعه ورزش همگانی، اجرا 

 .و ارزیابی برنامه معرفی کرده است

( در پژوهش خود با 8033مجدزاده و همکاران )

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 

ی و استفاده از آمیزه بازاریاب مداخله و کنترل(

پیام یادآور افزایش تمرکز بر )محصول برنامه 

 عدم رعایت فاصله طولی و رانندگی اجتناب از

نکردن بین خطوط(، قیمت، مکان و ترویج، به 

این نتیجه رسیدند که استفاده از بازاریابی 

اجتماعی باعث کاهش رفتارهای خطرناک 

شود همچنین شمس و شمسی رانندگی می

د با عنوان افزایش ( نیز در پژوهش خو8038)

استفاده از وسایل ایمنی و حفاظت فردی در 

های در حال ساخت مترو با توجه به ایستگاه

الگوی بازاریابی اجتماعی به این نتیجه رسیدند 

 ایمنی وسایل هیته را آن مبنای که ایکه مداخله

 خواسته و نیازها با متناسب فردی حفاظت و

غیرمادی و های مادیهزینه کاهش مخاطبان،
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 محل در هاآن عرضه وسایل، این از استفاده

 یک باشد، در هاآن از استفاده ترویج و مناسب

 استفاده برای را کارکنان تواندیم کار محیط

در  .نماید ترغیب ایمنی وسایل از مستمر

( 8030پژوهشی که خداداد حسینی و مسیبی )

ی ورزشی بر هاباشگاهبا عنوان بررسی اعتبار 

رفتار هواداران با رویکرد بازاریابی اجتماعی تغییر 

اند که اعتبار اند به این نتیجه رسیدهانجام داده

 هوادارانمحیطی تأثیر زیادی بر رفتار محیطی 

تار آنان در شامل بهبود رفتار دائمی و بهبود رف

این بر اساس نتایج تحقیق برهر بازی دارد. عالوه

برای  های ورزشیسازمان کهیدرصورتحاضر 

افزایش اعتبار محیطی و اجتماعی خود بیشتر 

در راستای  مؤثرابزار  توانندیمتالش کنند، 

اشند. کاتلر و همکاران ) بهبود رفتار اجتماعی ب

 هایدر مدارس بر روی بچه ( پژوهشی8330

کالس سوم و پنجم آمریکایی و هندی انجام 

فعالیت  هایدادند که این پژوهش شامل برنامه

سیله درس کالسی و همکاری خانواده ه وبدنی ب

به شکل معناداری خودکارایی را برای  که ،بود

فعالیت بدنی در گروه مورد مطالعه افزایش داد. 

( در پژوهش 8383همچنین کولینز و همکاران )

خود با هدف افزایش فعالیت بدنی و ورزش در 

به این رزندان در مناطق محروم، میان والدین و ف

درصد از  13ند که جه رسیدنتی

تمایل نشان دادند  ،کنندگان در برنامهمشارکت

که فعالیت بدنی و ورزش را مستمر انجام دهند. 

همچنین در پژوهش مروری که فوجیرا و 

( با عنوان بازاریابی اجتماعی 8384) 8همکاران

نشان دادند  انددادههای بدنی انجام یتفعالبرای 

ابزاری برای  عنوانبهتواند یمبازاریابی اجتماعی 

                                                  
1. Fujihuira and et al  

های بدنی باشد. در یتفعالافزایش مشارکت در 

شده چهار پژوهش بررسی مروری که انجام

اند و تغییرات رفتاری مببت را گزارش کرده

کدام تغییرات رفتاری منفی را گزارش هیچ

ها چهارعنصر که در تمام این پژوهش اندنداده

محصول، قیمت، مکان و ترفیع از آمیخته 

زاریابی به کار گرفته شده است. در پژوهشی که با

( با عنوان بازاریابی 8384دیگوسپی و همکاران )

اجتماعی مبتنی بر کلیسا برای انگیزه سالمندان 

منظور حفظ به مشارکت در فعالیت بدنی به

اند تعادل و جلوگیری از زمین خوردن انجام داده

ی اند که بازاریابی اجتماعبه این نتیجه رسیده

برای  هایی راپیام مبنی بر کلیسا به شکل مؤثر

جلوگیری و حفظ تعادل از طریق مشارکت در 

های ورزش برای افتادن با تأکید بر منافع کالس

های مشارکت در این و کاهش موانع و هزینه

کنند که بازاریابی های تعادل منتشر میکالس

تواند سالمندان را برای شرکت و اجتماعی می

طور که م در آن انگیزش دهد. همانناثبت

ود نشان داده در شرایط امروزی خالء نب هابررسی

تواند با فعالیت بدنی کافی در جامعه می

بازاریابی تا حد زیادی  هایگیری راهبردکاربه

رفع شود ولی این در حالی است که در کشور 

بایست این نگاه بازاریابی به افراد کمتر بوده و می

قرار گیرد. و همچنین با توجه به  مورد توجه

توان های پژوهش میمبانی نظری و پیشینه

 انجام شده در زمینه هایگفت که اکبر پژوهش

است و  بازاریابی اجتماعی در حوزه سالمت بوده

در زمینه بازاریابی اجتماعی در حوزه ورزش 

همگانی پژوهش مشابهی در داخل مشاهده نشد 

دی در خارج انجام محدو هایو همچنین پژوهش

. اندشده است که بر فعالیت بدنی تاکید داشته

زمینه عناصر  این در حالی است که  محقق در
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عنوان یک راهبرد آمیخته بازاریابی اجتماعی به

برای توسعه ورزش همگانی در داخل کشور به 

مشابهی برخورد نکرده است لذا  هایپژوهش

ر سعی در بررسی این موضوع دارد که عناص

آمیخته بازاریابی اجتماعی در توسعه ورزش 

 همگانی کدامند.

 شناسی پژوهشروش
 طراحی پژوهش این از هدف کهاین به توجه با

 از استفاده مستلزم ،است یاجتماع بازاریابی مدل

 این در که. است یترکیب پژوهش هایروش

 تفسیری رویکردی با اول مرحله در پژوهش،

 اصلی هایمضمون یشناسای به مضمون، تحلیل

 بازاریابی آمیخته زمینه در پژوهش فرعی و

 پرداخته همگانی ورزش توسعه جهت اجتماعی

 از استفاده با ها،شاخص شناسایی از پس و شد

 روایی برای تاییدی عاملی تحلیل کمی روش

 آمیخته پژوهش روش لذا شد، استفاده آن سازی

 ریآما جامعه. گرفت قرار استفاده مورد اکتشافی

 امر خبرگان را پژوهش این کیفی بخش در

 در چه کشور در همگانی ورزش توسعه

 و اجرایی چه و دانشگاهی هایمحیط

 اول گام اما. دادند تشکیل اجرایی هایدستگاه

 که است افرادی شناسایی ،هاشوندهمصاحبه برای

 و کامل اطالعات همگانی ورزش توسعه امر در

 بر دلیل همین به داشتند اختیار در را جامعی

 با و زمینه این در آمدهدستبه اطالعات اساس

 در هم که افرادی تعداد محترم اساتید با مشاوره

 بازاریابی و همگانی ورزش حوزه در اجرایی زمینه

 محترم اساتید  هم و اندداده انجام مناسب کار

 از استفاده با زمینه این در متخصص دانشگاهی

 هامصاحبه و شده ساییشنا قضاوتی گیرینمونه

 کیفی به توجه با کار ادامه در گرفت، صورت

 اشباع تا مصاحبه ادامه منظور به و پژوهش بودن

 استفاده برفیگیری گلولهنمونه روش از نظری،

 پیدا ادامه زمانی تا هامصاحبه حقیقت در. شد

 پدیده مورد در نظری اشباع به که کندمی

 مصاحبه 80 با شپژوه این در که برسد موردنظر

 .شد رسیده نظری اشباع به

 که شودمی آغاز زمانی مضمون تحلیل فراگرد

 که موضوعاتی و معنایی الگوهای گرتحلیل

. دهدمی قرار موردنظر را دارند بالقوه جذابیت

 بین مستمر وبرگشترفت یک شامل تحلیل این

 تحلیل و هاکدگذاری مجموعه و هاداده مجموعه

 نگارش. آیندمی وجود به که است هاییداده

. شودمی شروع اول مرحله همان از تحلیل

 که رویکردی با تم تحلیل گانهشش مراحل

، انجام اندداده ارائه( 8331) برون و کالرک

 -8 ها،داده با آشنایی -8: شامل که شودمی

 جستجوی -0 اولیه، کدهای ایجاد دوم مرحله

 و تعریف -5 فرعی، هایتم گیریشکل -4 ها،تم

 است. گزارش تهیه -1 اصلی، هایتم گذارینام

 حاضر پژوهش در هامصاحبه پایایی بررسی برای

 در. است شدهاستفاده آزمون باز پایای روش از

 عنوانبه هامصاحبه از تعدادی آزمون باز پایایی

 فاصله در هاآن از هرکدام و شدهانتخاب نمونه

 از هرکدام رد. شودمی کدگذاری دوباره معین

 هستند شبیه باهم که کدهایی هامصاحبه

 عدم عنوان با غیرمشابه کدهای و توافق عنوانبه

 برای زیر فرمول از سپس و اندشدهمشخص توافق

 :است شدهاستفاده هاکدگذاری پایایی تعیین
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 ارزیابی برای مصاحبه 0 تعداد حاضر پژوهش در

 شدهاستفاده نآزمو باز فن از استفاده با پایایی

 وسیلهبه مجدداً هفته یک فاصله در که است

 کدگذاری نتایج. اندشده کدگذاری پژوهشگر

 :است آمده زیر جدول در مجدد

 هانتایج مربوط به بررسی پایایی مصاحبه .1 جدول

 پایایی باز آزمون تعداد توافقات تعداد کل کدها کد مصاحبه ردیف

1 P2 01 84 ../3 

2 P5 01 8. 13/3 

3 P6 43 81 1/3 

 18/3 .4 884 کل

 

 شودمی مشاهده باال جدول از که طورهمان

 برابر هفته یک زمانی فاصله در کدها کل تعداد

 .4 با برابر کدها بین توافقات کل تعداد و 884 با

 باز پایایی میزان باال فرمول به توجه با. است

بیشت  به توجه با و است درصد 18/3 آزمون

 پایایی مصاحبه که گفت توانمی 3.1 از بودن

 .دارد را کافی

 مقایسه هایتکنیک از حاضر پژوهش روایی برای

 اینکه از اطمینان موجود، ادبیات با شواهد

 هستند مرتبط باهم مندسامان صورتبه مفاهیم

 از متعدد منابع از استفاده دارند، درونی انسجام و

 طول در اهداده مجموعه از غنی توصیف شواهد،

 داشتن و پژوهش حدومرز تعریف آن، گردآوری

 اسناد مطالعه همچنین و کلیدی نویسپیش یک

 هایداده روایی افزایش برای شرکت مدارک و

 روش در همچنین. است شدهاستفاده حاصل

 مراحل از کدام هر برای بایستی اعتبار مصاحبه،

 نتایج تا گیرد قرار توجه مورد پژوهش گانههفت

 در اعتبار که. باشند اتکاقابل و موثق آمدهدستبه

 طراحی، موضوع، انتخاب در مرحله هفت هر

 که است تایید و تحلیل برداری،نسخه مصاحبه،

 . شد توجه هاآن به پژوهش این در

عبارت  کمی بخش در پژوهش آماری جامعه

 ورزش فدراسیون کارشناسان کلیه از است

 وزارت گانیهم ورزش توسعه معاونت همگانی،

 تهران همگانی ورزش هیئت جوانان، و ورزش

 و شهرداری همگانی ورزش کارشناسان بزرگ،

 این در. نفر بودند 133 حدود که تهران مناطق

از  نفر 03 مقدماتی مطالعه یک انجام با پژوهش

 فرمول به توجه با نمونه واریانس و کارشناسان

 که شدند انتخاب نمونه عنوانبه نفر ..8 تعداد

 هایسازمان به دانشگاه فطر از مجوز اخذ با

 اخذ مراحل طی بعد و داده ارائه را نامه مربوطه

 توزیع افراد این بین در نامهپرسش توزیع، مجوز

. شد داده عودت پرسشنامه 881 نهایت در و شد

 اصلی مضمون شش در پژوهش نامهپرسش

 سوال 54 قالب در و اجتماعی بازاریابی آمیخته

 آن محتوایی و صوری روایی برای که شد یطراح

 قرار موردتایید امر متخصصان از نفر 85 به

 عاملی تحلیل از نیز سازه روایی برای و گرفت

 سنجش برای همچنین.شد استفاده تاییدی

 نتایج که شد استفاده کرونباخ آلفا روش از پایایی

 . کندمی تایید را مولفه تمام پایا بودن
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 ایی سواالت پای .2جدول 

 آلفای کرونباخ تعداد سواالت نام متغیر

 3.11 88 مکان

 3.38 88 محصول

 .3.1 3 افراد

 1..3 5 قیمت

 3.13 88 ترویج

 1..3 4 شواهد فیزیکی

 3.14 54 مجموع

 

 ورزش سازمان در نیز گیرینمونه روش

 ساده تصادفی فدراسیون و معاونت شهرداری،

. شد استفاده سدستر در روش مناطق در ولی

 هایپاسخ به مربوط هایداده استخراج از پس

 نمونه حجم واریانس برآورد پیش و مزبور گروه

 دستبه زیر فرمول از استفاده با پژوهش آماری

ها در بخش کمی در دو وتحلیل دادهتجزیه .آمد

بخش آمار توصیفی و استنباطی صورت خواهد 

ان یابیم که ابتدا باید از این مسئله اطمین گرفت.

های موجود را برای تحلیل به توان دادهمی

و آزمون  KMOکاربرد. بدین منظور از شاخص 

د. در مرحله بعد نیز برای بارتلت استفاده ش

داده از شاخص کشیدگی و چولگی و نرمال بودن 

نهایت از تحلیل عاملی تأییدی برای تأیید  در

 مدل موردنظر استفاده شد.

نظور اینکه آیا نمونه مدر این پژوهش به

شده کفایت الزم را خواهد داشت یا نه از انتخاب

 بارتلت استفاده شد.  و KMOآزمون 

 
 پرسشنامهو بارتلت برای سؤاالت  KMOآزمون  .3 جدول

 

 

 

 

 برابر KMO شاخص مقدار ،0 جدول به توجه با

 نمونه تعداد لذا ،(1/3 از بیشتر) است 10/3.

 عاملی تحلیل برای( دهندگان¬پاسخ تعداد)

 آزمون sig مقدار همچنین. باشدمی کافی

 نشان که است؛ 35/3 تراز کوچک بارتلت،

 ساختار شناسایی برای عاملی تحلیل دهدمی

شده شناخته فرض و مناسب است عاملی مدل

. شودمی رد همبستگی، ماتریس بودن

 و شد توزیع آماری نمونه بین در هانامهپرسش

 برای تأیید مورد نامهپرسش 881 درنهایت

 .گرفت قرار مورداستفاده هاداده تحلیل

 

 KMO .10/3آزمون 

 χ2 51/5008 آزمون بارتلت
Sig 333/3 
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 پژوهش هاییافته

تا  03با توجه با آمار توصیفی اکبر نمونه آماری 

ح سال بین قرار داشتند، همچنین سط 43

ظ لحا. ازی بودها اکبراً دکترتحصیالتی نمونه

سابقه کاری  وی بودند حوزه کاری نیز اکبراً اجرای

 .ل بودندسا 03تا  83نمونه آماری نیز بین 

 . نتایج مربوط به نمونه آماری در بخش کیفی پژوهش4جدول شماره 

 درصد فراوانی سن

 41 1 43تا  33بین 

 03 4 سال 53تا  41

 84 0 سال 03تا  51

 درصد فراوانی تحصیالت

 3 3 لیسانس

 84 0 لیسانسفوق

 1. 83 دکتری

 درصد فراوانی حوزه کاری

 81 8 دانشگاهی

 54 . اجرایی

 03 4 دانشگاهی و اجرایی

 درصد فراوانی سابقه کاری

 03 5 سال 13تا  5بین 

 . 8 سال 23تا  11بین 

 54 . سال 21-33

 

 هاداده کیفی وتحلیلتجزیه
 هاله از مصاحبهنتایج کدگذاری باز و محوری حاص .5جدول 

مضمون 

 اصلی
 کدهای نهایی فرعی هایمضمون

 مکان

پذیر برای های انعطافایجاد مکان

 استفاده عموم

 ورزش وسایل به ورزشی اماکن کردن ورزشی، مجهز اماکن به آسان دسترسی

، هامکان تمام در هافعالیت اجرای سازمختلف، زمینه محالت و مناطق در

 از استفاده زمانپذیر بودن بالاستفاده، انعطاف که شیورز اماکن از ستفادها

 اماکن

برقراری ایمنی و امنیت در 

 هامکان

ها برای امی مکانهای مورداستفاده ازلحاظ ایمنی، امنیت و آرتأیید مکان

 مکان فعالیت، بهداشتی بودن

ایجاد اماکن و فضاهای متناسب 

 با اقشار مختلف

ها ها ورزشی، انتخاب مکانر انتخاب مکانهای مختلف دتوجه به فرهنگ

مناسب با توجه به عالیق و نظر مردم، اماکن مورداستفاده درجاهایی باشد که 

های مورداستفاده با هدف منجر به ارتباطات اجتماعی بیشتر، ایجاد مکان

 انسجام خانوادگی.
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 محصول

ارائه خدمات و محصوالت 

 متناسب با شرایط بومی جامعه

ورسوم محصول با استانداردها جامعه، همخوانی محصول با آدابهمخوانی 

 های اعتقادی، عرف و استانداردهای هنجاریمردم، همخوانی محصول با نظام

ارائه محصوالت و خدمات برای 

 کلیه اقشار

های مختلف افراد با تنوع فعالیت ورزشی برای گونه ایجاد محصوالت مفرح،

های ارگونومیک در محصول، ول، ویژگیمحصجذاب بودن سالیق مختلف، 

بندی محصول برای ارائه، محصوالت مناسب با توجه به مشکالت جامعه، بسته

محصول ساده بودن نتایج منطقی محصول هم ازلحاظ تئوریک و هم در عمل، 

 محصولبخش بودن بودن ، لذت هضمو قابل

 افراد

یری نیروی انسانی کارگبه

 یریزمتخصص در امر برنامه

 زمینه ها تخصصی، استفاده از نیروی انسانی متخصص درایجاد کمیته

گذاری در امر استفاده از نیروی انسانی متخصص برای سیاست، ریزیبرنامه

 ورزشی برای توسعه ورزش همگانی ورزش، استفاده از داوطلبان

 

کارگیری ابزارها برای توسعه و به

 ارتقا نیروی انسانی

 خصصین از قشر خود افراد در طبقات مختلف، تربیتآموزش مربیان و مت

نیروی متخصص، پرورش مربیان ورزشی متخصص برای ارائه فعالیت مناسب 

 برای هر قشری

 

های پاداش و کارگیری سیستمبه

 تنبیه مناسب برای نیروی انسانی

های داوطلب، استفاده از توجه به مسائل فنی و انگیزشی در غالب تیم

 رداخت و پاداش به شکل مناسب برای نیروی متخصصپ هایسیستم

 

 قیمت

شده ارائه تخفیف در خدمات ارائه

 هاو کاهش هزینه

رایگان آموزشی توجه به فرهنگ بدن، ارائه تخفیفات  هایبرگزاری دروه

 ها و تجهیزات ورزشیاستفاده از مکان

 

گذاری پویا با استفاده از قیمت

راد های مختلف افتوجه به ویژگی

 جامعه

پذیرش قیمت محصول، لی، قابکاهش هزینه مرتبط با مشارکت در فعالیت بدن

 قیمت محصوالت باید جامعه هدف متناسب بودن

 

 ترویج

کارگیری ابزارهای انگیزشی و به

 جذاب

برگزاری رویدادهای شاد و مهیج، استفاده از رویدادهای اجتماعی، برگزاری 

 مسابقات ورزشی نیمه رقابتی

 

های استفاده از تبلیغات و کانال

 ارتباطی مناسب

استفاده از تبلیغات پویا و مستمر، استفاده صحیح صدا سیما از شخصیت 

های که در راستای ها و برنامه خود، تشویق فیلمورزشی و ورزشکار در فیلم

رسانی کنند های تبلیغی به شکلی اطالعتوسعه ورزش و فعالیت بدنی، برنامه

 مستمر بودندیدن چاقی خود احساس نقص فراوان در خود باشد،  که فرد با

 تبلیغات، ارائه تبلیغات در بهترین زمان و مکان مناسب

های استفاده از جوایز و مشوق

 بیرونی

های ارزیابی برای تشویق افراد با توجه به مزایای مادی که به افراد ارائه کارت

با سطح مشارکت باال، ارائه مزایا برای شود، ارائه مزایای برای افراد داده می

 افراد با سطح سالمتی باال

 

شواهد 

 فیزیکی

طراحی و تغییر در شکل، رنگ و 

معماری کلیه اماکن و 

 های ورزشیمجموعه

ها، ایجاد مسیرها و مکان بودن انگیزها برای افراد، هیجانمکان جذاب بودن

استفاده از فضاهای مناسب و های بدنی، های یکدست برای انجام فعالیتمکان

 انگیز و طبیعیدل
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 این در که مشاهده توانمی 5 جدول به توجه با

 مدیران و خبره اساتید نظر به توجه با پژوهش

 در شدهشناسایی عوامل حوزه این در اجرایی

 مفهوم 1 در بندیطبقه و مفهوم 84 غالب

 امر در تواندمی که استبازاریابی بوده  آمیخته

 .گیرد قرار مورداستفاده همگانی ورزش عهتوس

 

 های جمعیت شناختیوضعیت توزیع نمونه آماری بر اساس ویژگی .0جدول 

 درصد فراوانی طبقه ویژگی

 سن

 80،3 54 سال 83-03

 58،1 .88 سال 08-43

 83،3 45 سال 48-53

 4،4 83 سال به باال 53

 جنسیت
 3،1. 813 مرد

 83،8 11 زن

 تحصیالت

 1،1 85 دیپلم

 41،5 835 لیسانس

 1،.0 15 لیسانسفوق

 3،0 88 دکتری

 سابقه کار

 0،.8 03 سال 5زیر 

 .،08 4. سال 83تا  5بین 

88-85 18 05،1 

 1،3 81 سال 81-83

 4،3 88 سال 88-85

 8،0 0 سال به باال 85

 

 پژوهش آماری نمونه اکبر که داد نشان 1 جدول

ل سا 43 تا 08 بین سن دارای کمی بخش در

 لیسانس تحصیلی وضعیت دارای اکبراً و اندبوده

 85 تا 5 بین کاری سابقه دارای و لیسانسفوق و

 .ل بودندسا

 آمیخته در پژوهش دوم مرحله از هدف

 کمی روش از استفاده با که است این اکتشافی،

 هایشاخص و شدهطراحی مدل برازش میزان

 و گیریازهاند مدل غالب در شدهشناسایی

 مدل. گیردمی قرار بررسی مورد ساختاری

 متغیرهای عاملی بار دهندهنشان گیریازهاند

. است مکنون متغیر هر برای( عامل) شدهمشاهده

 متغیر و( پنهان متغیر) عامل بین رابطه قدرت

 داده نشان عاملی بار وسیلهبه مشاهدهقابل

. است یک و فرص بین مقداری عاملی بار. شودمی

 در ضعیف رابطه باشد 5/3 از کمتر عاملی بار اگر

 بار. شود حذف است بهتر و شودمی گرفته نظر

 عاملی تحلیل در. است مطلوب 5/3 باالی عاملی

 به که است مهم نیز مدل برازش به توجه تأییدی

 .است شدهپرداخته آن

 

 اجتماعی بازاریابی آمیخته گیریازهاندمدل

 برای آماری تحلیل انجام آمدهایشپی از یکی

 ل بودننرما بررسی عاملی، تحلیل انجام

 این در چراکه است، هاداده متغیر هایتوزیع
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 برای نمایی درست بیشینه روش از پژوهش

 بر روش این و شدهاستفاده پارامترها برآورد

 هاداده متغیره چند ل بودننرما فرضپیش

 ابتدا مدل ائهار از قبل بنابراین است؛ استوار

 آن سازه روایی و هادادهنرمال بودن  وضعیت

 .گیردمی قرار موردبررسی

 نرمال بودن ارزیابی 
 به مربوط میانگین دادهنرمال بودن  ارزیابی در

 آن اساس بر و شد محاسبه مفاهیم از هرکدام

 جدول در و گرفت قرار ارزیابی موردنرمال بودن 

 .است شدهداده نشان 0 شماره

 

 شدهآماری مفاهیم شناسایی جامعه استنباطی و توصیفی آمار .7 جدول

 انحراف معیار میانگین کشیدگی چولگی مفاهیم

 12684 2،12 -12691 12224 عموم استفاده برای پذیرانعطاف هایمکان ایجاد

 12743 2،14 -12135 -12548 هامکان در امنیت و ایمنی برقراری

 12736 2،19 -12416 -12271 مختلف اقشار با ناسبمت فضاهای و اماکن ایجاد

 12674 2،13 -12514 -12247 جامعه بومی شرایط با متناسب محصوالت و خدمات ارائه

  2،11 -12433 12591 اقشار کلیه برای خدمات و محصوالت ارائه

 12191 9،82 -12131 -12851 ریزیبرنامه امر در متخصص انسانی نیروی کیری کار به

 12113 2،19 -12791 12922 انسانی نیروی ارتقاء و توسعه برای ابزارها کارگیریهب

 نیروی برای مناسب تنبیه و پاداش هایسیستم کارگیریبه

 انسانی
12964 12231- 2،45 12115 

 12181 2،12 12457 12217 هاهزینه کاهش و شدهارائه خدمات در تخفیف ارائه

 مختلف هایویژگی به توجه با اپوی گذاریقیمت از استفاده

 جامعه افراد
12178 12971- 2،74 12197 

 .1168 9،21 -12619 12141 جذاب و انگیزشی ابزارهای کارگیریبه

 12125 2،71 -12249 -12967 مناسب ارتباطی هایکانال و تبلیغات از استفاده

 8،167 2،544 -12771 12941 بیرونی هایمشوق و جوایز از استفاده

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

 های ورزشیمجموعه
12415- 12511- 9،12 12771 

 

 شودمی استنباط فوق جدول از که طورهمان

 و برخوردارند مناسبی توزیع از هامتغیر تمامی

 باشد،می 0 عدد حول هامتغیر تمامی میانگین

 هایداده برای( 8383) بایرن دیگر، طرف از البته

 و+ 0 بین چولگی و . از کمتر کشیدگی نرمال،

 هایداده به توجه با که دهدمی پیشنهاد را -0

 متغیرهاست تمامینرمال بودن  نشانگر فوق

 (.8038 آریانفر،)
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 گیری آمیخته بازاریابی در حالت تخمین استانداردازهاند . مدل1 شکل

 
 ب معناداریگیری در حالت ضرایازهاندمدل .2شکل 
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 های برازش تحلیل عاملی محصولشاخص .8جدول 

 X2/df RMSEA NFI CFI IFI RFI GFI AGFI شرایط علی

میزان 

 قبولقابل
0> 8/3> 3/3< 3/3< 3/3< 3/3< 3/3< 3/3< 

مقادیر 

 شدهمحاسبه
.4/8 311/3 38/3 34/3 34/3 33/3 13/3 14/3 

 
 ی عاملی آن و وضعیت سؤاالتنتایج تحلیل عاملی تأییدی و بارها .9جدول 

متغیر 

 پنهان
 شدهمتغیرهای مشاهده

بار 

 عاملی
 میانگین

انحراف 

 معیار

آزمون 

 تی
 وضعیت معناداری

 مکان

 برای پذیرانعطاف هایمکان ایجاد

 عموم استفاده
 نامطلوب 3.333 -4.43 3.184 8،18 3.48

 مطلوب 3.333 -0.88 43..3 8،14 3.18 هامکان در امنیت و ایمنی برقراری

 با متناسب فضاهای و اماکن ایجاد

 مختلف اقشار
 نامطلوب 3.333 -0.88 31..3 8،10 3..3

 محصول

 با متناسب محصوالت و خدمات ارائه

 جامعه بومی شرایط
 نامطلوب 3.338 -8.45 3.1.4 8،13 8..3

 کلیه برای خدمات و محصوالت ارائه

 اقشار
 نامطلوب 3.338 -8.05 15..3 8،11 3.15

 افراد

 متخصص انسانی نیروی کیری کار به

 ریزیبرنامه امر در
 نامطلوب 3.338 .8.8 3.103 0،88 3.11

 و توسعه برای ابزارها کارگیریبه

 انسانی نیروی ارتقاء
 نامطلوب 3.333 -.8.1 3.113 8،10 3.51

 و پاداش هایسیستم کارگیریبه

 انسانی نیروی برای مناسب تنبیه
 نامطلوب 3.333 -.83.8 3.135 8،45 3.58

 قیمت

 و شدهارائه خدمات در تخفیف ارائه

 هاهزینه کاهش
 نامطلوب 3.333 -0.04 3.183 8،18 3.58

 توجه با پویا گذاریقیمت از استفاده

 جامعه افراد مختلف هایویژگی به
 نامطلوب 3.333 -4.11 .3.10 4.،8 3.43

 ترویج

 و زشیانگی ابزارهای کارگیریبه

 جذاب
 متوسط 3.333 4.11 .3118 0،81 8..3

 هایکانال و تبلیغات از استفاده

 مناسب ارتباطی
 نامطلوب 3.333 -4.331 3.185 1.،8 3.11

 نامطلوب 3.333 -1.41 .8،31 8،544 3.45 بیرونی هایمشوق و جوایز از استفاده

شواهد 

 فیزیکی

طراحی و تغییر در شکل، رنگ و 

های اماکن و مجموعهمعماری کلیه 

 ورزشی

 متوسط 18..3 3.03 3...3 0،38 3.15

 

 به مربوط میانگین داده ناست نرمال ارزیابی در

 آن اساس بر و شد محاسبه مفاهیم از هرکدام

 جدول در و گرفت قرار ارزیابی مورد ناست نرمال

 .است شدهداده نشان
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 گیریبحث و نتیجه

 در چه نیبد فعالیت و ورزش در مشارکت

 در چه و شدهریزیبرنامه و خاص هایزمان

 یک عنوانبه فراغت اوقات و برنامهفوق هایزمان

 و هاویژگی توسعه در مهمی بخش و عنصر

 تواندمی فردی هر. است فردی شخصیت

 معامله، و مذاکره مدیریتی، هایمهارت

 سالمت و نفساعتمادبه ارتباطی، هایمهارت

 و بدنی فعالیت در ارکتمش طریق از را خود

 ورزش در مشارکت لذا. دهد توسعه ورزش

 و هازیرساخت نیازمند بدنی فعالیت و همگانی

 فعالیت در مشارکت هایزمینه که است امکاناتی

 بازاریابی نگاه از. کند فراهم افراد همه در را بدنی

 یک مصرف برای افراد ترغیب منظوربه همیشه

 ایویژه توجه زاریابیبا آمیخته عناصر به محصول

 گیری کارهب با توانمی دلیل همین به. شودمی

 برای بدنی فعالیت و ورزش حوزه در عناصر این

 در. یافتدست مهم این به تندرستی و سالمت

 در شدهانجام هایمصاحبه با توجه با پژوهش این

 مشاهده اجتماعی بازاریابی آمیخته عناصر زمینه

 بین در بدنی فعالیت و ورزش رشد برای که شد

 آمیخته عنصر شش نیازمند بازاریابی نگاه از افراد

 مشارکت افزایش بر تواندمی که بازاریابی بود

 افراد، محصول، مکان، شامل، که باشد تأثیرگذار

 در. فیزیکی بودند شواهد و ترفیع قیمت،

 به توجه با شدهشناسایی کدهای و هاتحلیل

 بدنی فعالیت در تمشارک موانع از یکی اینکه

 به بالاستفاده اماکن کارگیریبه است، مکان

 استفاده برای تواندمی مساجد و مدارس همانند

. شود استفاده عموم برای بدنی فعالیت و ورزش

 همکاران و فوجیرا پژوهش نتایج از که طورهمان

 اجتماعی بازاریابی که کرد بیان تواندمی( 8384)

 مشارکت افزایش برای ریابزا عنوانبه تواندمی

 مروری بررسی در. باشد بدنی هایفعالیت در

 در که است شده داده نشان( 8384) فوجیرا

 آمیخته اصلی چهارعنصر ها،پژوهش این تمام

 مکان،. است قرارگرفته مورداستفاده بازاریابی

 برنامه یا و رفتار هدف مخاطبین که است جایی

 یا و آورندیم دست به آنجا در را خدماتی یا و

 قابلیت هم باید مکان این که کنندمی اجرا اینکه

 انگیزه بتواند اینکه هم و داشته باالیی دسترسی

(. 8335 اندرسون،) دهد افزایش را افراد تمایل و

 مکان پژوهش این نتیجه به توجه با حقیقت در

 محیطی در بتوانند افراد همه که باشد جایی باید

 فعالیت به آرامش با و باال امنیت با و ایمن

 و سطوح با افراد و هاگروه با متناسب و پرداخته

 نتایج همچنین. باشد خاص اجتماعی طبقه

 هاییمکان ایجاد با توانمی که داد نشان پژوهش

 و شده باالتر اجتماعی ارتباطات به منجر که

 درصد شود، خانوادگی انسجام به منجر همچنین

 همچنین. برد باال فمختل اقشار بین در را تمایل

( 8030) کشاورزمحمدی و رضایی پژوهش در

 ارتقاء مداخالت که است شده گیرینتیجه

 تغییر در اجتماعی بازاریابی رویکرد با سالمت

 محصول یک از استفاده مستلزم که رفتارهایی

 نیز و است امکانات به دسترسی و بهداشتی

 است فردی تصمیم و نگرش تأثیر تحت بیشتر

. باشد همراه ارزشمندی هایموفقیت با اندتومی

 به شودمی ارائه خدمات آن در که محیطی لذا

 اهمیت از مشتریان برای ورزش حوزه در ویژه

 توان می دلیل همین به. است برخوردار باالیی

 زیر همگانی ورزش رشد در مرحله اولین گفت

افراد  دیدگاه از مطلوب و مناسب هایساخت

 فعالیت در بیشتری رغبت و تمایل با تا بوده

 دومین محصول. کنند شرکت ورزش و بدنی

 بر تواندمی که است بازاریابی آمیخته عنصر
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 منظوربه هدف مخاطبان و مشتریان تمایل

 در. باشد تأثیرگذار بدنی فعالیت در مشارکت

 رفتار شامل تواندمی محصول اجتماعی بازاریابی

 و دنیب فعالیت همانند به نظر مورد مطلوب

 یا و مخاطبان بوده و کنندگانمصرف برای ورزش

 رفتار به منجر که محسوسی ابزار و خدمات اینکه

 از استفاده راحتی همانند به شودمی مطلوب

 هر اینکه به توجه با. باشد ورزشی هایدستگاه

 خاصی عقاید و فرهنگ دارای کشور و جامعه

 آن دهیشکل و رفتار نحوه بر تواندمی که است

 هاییویژگی پژوهش این در لذا باشد تأثیرگذار

 منظوربه خدمات و محصوالت ارائه برای که

 در است نیاز همگانی ورزش در مشارکت افزایش

 فرهنگ مخصوص و بومی هایویژگی بعد دو

 ورزش رشد برای. عمومی مشخص شد و ایرانی

نظر به متنوع و جذاب که، محصولی همگانی

رای ترغیب مشارکت افراد ب منطقی نتایج وبرسد 

 محصول. است ضروری و الزم باشد داشتهرا 

 محسوس هم تواندمی که) است منافع از ایبسته

 طول در هدف گروه که( باشد نامحسوس هم

 در مبال عنوانبه. کنندمی دریافت مبادله

 ایمداخله شکل به شدهانجام یهاپژوهش

 رویدادها همانند به را نامحسوسی محصوالت

 آموزشی هایبرنامه ،(8338 همکاران، و ماتسود)

 اوکلند، و راسل ؛8380 همکاران، و کامادا)

 هایفعالیت و داوطلبانه هایبرنامه( .833

 هایکالس و( 8383 همکاران، و تان) داوطلبانه

 همکاران، و دیگویسپی) هماهنگی و تعادل

 همانند، محسوس محصوالت نیز و( 8384

 هایفعالیت روی بر دیویدی و ویدئو سنج،گام

 کامادا) عضالنی-قدرتی تمرینات و پذیریانعطاف

 رویپیاده هاینقشه و( 8380 همکاران، و

. کردند معرفی( .833 همکاران، و ریچرت)

 متولیان سوی از خدماتی و محصول که زمانی

 این باید شودمی ارائه همگانی ورزش توسعه امر

 این آیا هک گیرد قرار توجه موضوع مورد

 در بدنی فعالیت افزایش نظورم به که محصوالت

 هافراد بود این مطلوب گیردمی قرار افراد اختیار

 و ورزشی امکانات مبال عنوان به. نه یا

 مناطق در که مردمی برای که یهایفعالیت

 مناطق در که افرادی با کنند می زندگی محروم

 به باشد؟ مشابه تواندمی هستند ساکن مرفه

 خدمات و محصوالت بررسی در منظور همین

 تناسب و محصول هایویژگی به باید شده ارائه

 قیمت. شود توجه جامعه فرهنگ و افراد با هاآن

 بازاریابی درآمیخته که است دیگری عنصر

 همگانی ورزش توسعه منظوربه اجتماعی

 به اجتماعی بازاریابی در قیمت. شد شناسایی

 با سازگاری در مخاطب که گرددبرمی ایهزینه

 بازاریابی هدف و شودمی متحمل جدید رفتار

 که است آگاهی و ادراک این ایجاد اجتماعی

 هایهزینه از بیشتر یا برابر حاصله مزایای

 ؛8338 همکاران، و کاتلر) است شده متحمل

 به توانمی را قیمت حقیقت در(. 8333 وینریچ،

 که ودنم تقسیم پولی غیر و پولی هایهزینه

 اجتماعی بازاریابی به پولی غیر هایهزینه البته

 هایهزینه شامل تواندمی و است ترمرتبط

 و جغرافیایی ساختاری، ،(8333 وینریچ،) عاطفی

 پژوهش این در. باشد( 8311 لیفبور،) فیزیکی

 ارائه بعد دو در قیمت دهندهتشکیل مفاهیم

 قرار موردتوجه پویا گذاریقیمت و تخفیفات

 رایگان هایکارگاه برگزاری حقیقت در. رفتگ

 تخفیفات ارائه بدن، فرهنگ به توجه با آموزشی

 زمانی و ورزشی تجهیزات و هامکان از استفاده

 و ورزش به نسبت را افراد رفتار و نگرش که

 شد داده رشد آن اهمیت
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 به پویا، گذاریقیمت از استفاده با همچنین و

 در باشد، پذیرشقابل قیمت که شکل این

 ارائه مخاطب گروه خدماتی که زمانی حقیقت

 هاآن اجتماعی و اقتصادی هایویژگی به شودمی

 با متناسب را خدمات ارائه قیمت و شده توجه

 و مجدزاده که طورهمان. دهند قرار افراد

 عنوان با خود پژوهش در( 8033) همکاران

 کاهش برای اجتماعی بازاریابی الگوی از استفاده

 آمیزه از استفاده با و رانندگی خطرناک فتارهایر

 افزایش یادآور پیام) برنامه محصول بازاریابی

 و طولی فاصله رعایت عدم از اجتناب بر تمرکز

 و مکان قیمت، ،(خطوط بین نکردن رانندگی

 از استفاده که رسیدند نتیجه این به ترویج،

 رفتارهای کاهش باعث اجتماعی بازاریابی

 و شمس همچنین شودمی ندگیران خطرناک

 عنوان با خود پژوهش در نیز( 8038) شمسی

 فردی حفاظت و ایمنی وسایل از استفاده افزایش

 به توجه با مترو ساخت حال در هایایستگاه در

 رسیدند نتیجه این به اجتماعی بازاریابی الگوی

 ایمنی وسایل تهیه را آن مبنای که ایمداخله که

 خواسته و نیازها با بمتناس فردی حفاظت و

 غیرمادی و مادی هایهزینه کاهش مخاطبان،

 محل در هاآن عرضه وسایل، این از استفاده

 یک در باشد، هاآن از استفاده ترویج و مناسب

 استفاده برای را کارکنان تواندمی کار محیط

 عنصر. نماید ترغیب ایمنی وسایل از مستمر

 اشتباه ماعیاجت بازاریابی با معموالً که دیگر

 اجتماعی هایرسانه. است ترویج شودمی گرفته

 ترفیعات و تبلیغات از ایعمده بخش توانندمی

 موفقیت و بگیرند عهده به را اجتماعی بازاریابی

 واقع در. بخشند تسریع را اجتماعی بازاریابی

 مبتنی هایتالش و ترفیع به اجتماعی بازاریابی

 تکیه تجاری یبازاریاب از کمتر تبلیغات، بر

 گروه هایویژگی اجتماعی، بازاریابی در. کندمی

 ارتباطی کانال نوع کنندهتعیین هدف مخاطبین

 موارد، برخی در چنانچه است، مناسب ترفیع و

 ارتباطات یا و هارسانه دسترس بودن در زمان

 تبلیغاتی هایتالش به نسبت تواندمی شخصی

 ن،اندرسو) کند عمل تراثربخش گسترده،

 این برای مفهوم سه پژوهش این در(. 8335

 کارگیریبه شامل که شد شناسایی عنصر

 و تبلیغات از استفاده جذاب، و انگیزشی ابزارهای

 و جوایز از استفاده مناسب، ارتباطی هایکانال

 و مسئوالن حقیقت در. بیرونی بودند هایمشوق

 با باید همگانی ورزش توسعه امر مجریان

 و جذاب که ورزشی دادهایروی برگزاری

 به هاپیام ارائه و ترویج بر انگیز بوده،هیجان

 کارگیریبه همچنین. دنباش تأثیرگذار مخاطبین

 از صحیح استفاده و رقابتی نیمه مسابقات از

 در تبلیغاتی هایبرنامه کارگیریبه و صداوسیما

 روی بر را تأثیر بیشترین بتواند که مناسب زمان

 مشارکت برافزایش تواندمی اشدب داشته افراد

 ابزارهای کارگیریبه همچنین. باشد تأثیرگذار

 سالمت ارزیابی هایکارت ارائه همانند انگیزشی

 سطح که افرادی برای خاص هایپاداش ارائه یا و

 اینکه یا و داشته را باال بدنی فعالیت در مشارکت

 ابزار تواندمی. دارند باالیی سالمت سطح

 به که است آمیخته این. باشد اسبیمن انگیزشی

 گروه به سازمان موردنظر اصلی پیام انتقال

 تحقق راستای در و پردازدمی هدف مخاطبین

 و الزم ابزار اجتماعی، بازاریابی موردنظر اهداف

 افراد. دهدمی دستبه را مؤثر ارتباطی هایکانال

 به تمایل باشند داشته را مناسب انگیزه کهزمانی

 لذا. دارندرا  آن برای مناسب رفتار انجام

 این به باید همگانی ورزش توسعه امر متصدیان

 افراد گرایش در کلیدی عاملی عنوان به موضوع
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 و باشند داشته توجه همگانی ورزش به

 بدنی فعالیت مشارکت در انگیزه ایجاد هایزمینه

 عناصر در ترویج که کنند فراهم را ورزش و

 این در را کلیدی نقش تواندمی بازاریابی آمیخته

 .باشد داشته مسیر

 آمیخته عنوانبه دیگر عنصر دو پژوهش این در

 شواهد و افراد شامل که شدند شناسایی بازاریابی

 تأثیرگذار و اصلی عناصر از یکی. دفیزیکی بودن

. هستند اشخاص و کارکنان خدمات ارائه در

 اهآن دادن آموزش و افراد کارگیریبه و استخدام

 به خدمات ارائه نحوه یادگیری جهت در

 موفقیت و رقابتی مزیت کسب منظوربه مشتریان

 خرید در زیرا دارد؛ اهمیت بسیار خدمات بازار در

 را خدمت و کیفیت از ارزیابی مشتریان خدمت،

 چگونگی و دهدمی ارائه را آن که فردی اساس بر

 هارائ در افراد بنابراین دهند؛می انجام او تعامل

 دانش و مناسب فردی مهارت باید خدمت

 این در. باشند داشته اختیار در را خدمت

 کار به مفهوم سه قالب در افراد عنصر پژوهش

 امر در متخصص انسانی نیروی کیری

 و توسعه برای ابزارها کارگیریبه ریزی،برنامه

 هایسیستم کارگیریبه انسانی، نیروی ارتقاء

انسانی  نیروی یبرا مناسب تنبیه و پاداش

 ورزش توسعه امر مجریان و مسئوالن کههستند 

 و کرده توجه آن به باید بدنی فعالیت و همگانی

 هاشاخص این جمله از ببرند کار به را آن

 برای متخصص انسانی نیروی از استفاده

 از استفاده ورزش، امر در گذاریسیاست

 همگانی، ورزش توسعه برای ورزشی داوطلبان

 افراد خود قشر از متخصصین و ربیانم آموزش

 ورزشی مربیان پرورش مختلف، طبقات در

 هر برای مناسب فعالیت ارائه برای متخصص

 غالب در انگیزشی و فنی مسائل به توجه قشری،

 هایسیستم از استفاده داوطلب، هایتیم

 نیروی برای مناسب شکل به پاداش و پرداخت

 زمینه در پژوهشی تاکنون. کرد ذکر متخصص

 صورت اجتماعی بازاریابی حوزه در عنصر این

 خود بازاریابی آمیخته در را عنصر این و نگرفته

 عنصر آخرین درنهایت و است؛ نگرفته کاربه

 یک در که است فیزیکی شواهد شدهشناسایی

 معماری و رنگ شکل، در تغییر و طراحی مفهوم

. شد معرفی ورزشی هایمجموعه و اماکن کلیه

 در که دارند تمایل این بر همیشه افراد

 در و بپردازند فعالیت به قشنگ و زیبا هایمحیط

 افراد انگیزه بر هاییمحیط چنیناین حقیقت

 و مسیرها انگیز بودنهیجان. دارد بسزایی تأثیر

 انجام برای یکدست هایمکان ایجاد ها،مکان

 و مناسب فضاهای از استفاده بدنی، هایفعالیت

 بر اثرگذار هاییشاخص طبیعی، و انگیزدل

 فعالیت انجام جهت شدهگرفته کاربه هایمحیط

 زمان در باید مدیران که هستند بدنی

 موارد این از و کرده توجه آن به خود ریزیبرنامه

 .کنند استفاده

 کمی هاداده تحلیل از حاصل نتایج همچنین

 ورزش حوزه در کارشناسان نظر از که داد نشان

 آمیخته شدهشناسایی مفاهیم کبرا همگانی

 در نامطلوبی وضعیت دارای اجتماعی بازاریابی

 مناسبی واکاوی و بررسی نیازمند و جامعه بوده

 مدل این از حاصل نتایج همچنین. است

 مفاهیم تمام که داد نشان گیریازهاند

 بازاریابی آمیخته عوامل عنوانبه شدهشناسایی

 همچنین و مناسب عاملی بار اجتماعی

 مناسب هایازهاند دارای برازش هایشاخص

 .مدل هستند برازش برای

 زمینه در شدهانجام هایبررسی به توجه با

عناصر از تحقیقات تمام اجتماعی بازاریابی
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 برای ابزاری عنوانبه پی چهار بازاریابی آمیخته

 که اندکرده استفاده خود بدنی هایفعالیت ترویج

 شکل به هاپژوهش این اینکه به توجه با البته

 از خاصی عناصر بر بیشتر است کارشده تجربی

 که است شده استفاده اجتماعی بازاریابی آمیخته

 عناصر از استفاده به جامع نگاهی پژوهش این در

 همگانی ورزش توسعه جهت بازاریابی آمیخته

 بازاریابی آمیخته عنوانبه عنصر شش و شده

 موارد این باید اجرایی نمدیرا که شده شناسایی

 .کارگیرندبه خود برنامه در را
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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. 

Keywords: Social marketing Mix, theme analysis, Sport for All  
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