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 چکیده
فهومی دل مم بازاریابی اجتماعی برای توسعة ورزش همگانی و ارائة گیریشکلفهم فرایند  ،این پژوهشهدف 

است.  شده انجام هادادهبرخاسته از  اده از نظریةکیفی است که با استف هایپژوهشنوع آن بود. این مطالعه از

ز اورزش همگانی و بازاریابی بودند که پس  درزمینةآماری پژوهش شامل خبرگان اجرایی و دانشگاهی  جامعة

 ریکدگذا، طی مراحل هامصاحبهنفر از جامعه، این پژوهش به اشباع نظری رسید. حاصل این  13مصاحبه با 

انتخابی )سیر  و( پیامدهاو  گرمداخلهو شرایط  ایزمینه، عوامل راهبردها)شرایط علی،  ریباز )کد نهایی(، محو

د افراد دیدگاه و رویکر ،بازاریابی اجتماعی بر پدیدة اثرگذارشرایط علی  ،داستان( انجام شد. در این پژوهش

 تحرکیبیپایدار،  توسعة ی به توسعة ورزش، اهمیت ورزش درتوجه، مسائل اجتماعی حاد ناشی از بیبه ورزش

شرایط  .دشناسایی شدن از ورزش همگانی شدهاستفاده هایمدل نداشتنکاراییمدرن،  هایفناوریناشی از 

 تأثیراتزش، شناختی، دیدگاه و رویکرد خانواده به ورجمعیت هایویژگی شامل اهبردهاربر  اثرگذار ایزمینه

 صورتبهراهبرد پژوهش . بودند وضعیت عمومی جامعه نی و نیزروا توانمندسازیو  خودکارایی، محیطیزیست

، گذاریحهص ،بازاریابی )قیمت، محصول، مکان، ترفیع، شواهد فیزیکی و افراد(عناصر آمیختة شش پی

 گرمداخلهعوامل  .شناسایی شد سازیشبکهتعامالت و  سازیروانو  تثبیت موقعیت، گذاریهدف، بندیبخش

در ورزش  ریزیبرنامهراستایی بیرونی و مشکالت ورزش، ناهم زیرساختیتوانمند، مسائل  شامل منابع انسانی

 ،ابراینبن ؛ندتغییر نگرش و رفتار فردی بود ،اعیاجتم پیامدهای شده،شناسایی پیامدهای ،درنهایتبودند. 

را  تریدقیق هایریزیبرنامه توانندمی شدهشناساییهای مرتبط با ورزش همگانی با توجه به مفاهیم سازمان

 ورزش همگانی انجام دهند. برای توسعة

 .هادادهبرخاسته از  یابی اجتماعی، ورزش همگانی، نظریةبازار :کلیدی واژگان
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 مقدمه
است و او را دچار فقر حرکتی کرده است عمل سریع را از انسان گرفته زندگی در دنیای امروز ابتکار

می، روانی و اجتماعی را برای وی پدید آورده است. ورزش جس که این فقر حرکتی مشکالت متعدد

تواند این بخش میقیمت و فرحای ارزانعنوان وسیلهحل راهبردی و ورزش همگانی بهعنوان راهبه

به المللی بین های(. بسیاری از مؤسسه1386، و فکور ازبخشمطلوب حل کند )ممت نحومشکل را به

کنند که ورزش یک ا تأکید میه. آننگرندن به اهداف غیرورزشی میسیدعنوان ابزاری برای ربهورزش 

 ،بنابراین دارد؛ریشه ساالن زن و مرد است که در زندگی جوانان و بزرگ اجتماعی وسیع جهانی پدیدة

عنوان یک موتور محرکه شناخته شود بهباید ما، بلکه  محصول جامعةعنوان تنها یک ورزش نباید به

 (.2014، 1)فرایس

سه شاخص را برای سنجش سالمت و تندرستی بین ملل گوناگون ارائه کرده  2بهداشت جهانیسازمان 

 یافتگیتوسعهامروزه دیگر رشد اقتصادی تنها معیار  ،طرفیومیر و کامیابی. ازبیماری، مرگ است:

ی از زندگ استانداردهای. میزان سالمت جامعه، کیفیت زندگی مردم و رودنمیشمار کشورها به

این  ترینمهمیکی از . روندمیشمار یک جامعه به یافتگیتوسعهنمایانگر سطح دیگر  هایشاخص

سایر عوامل را  غیرمستقیممستقیم یا  تواندمیکه  استسطح سالمت و تندرستی جامعه  ها،شاخص

، امروزه ،قتحقی(. در1390مقدم، نیاز است )شعبانی هادولت ریزیبرنامهقرار دهد که به  تأثیرتحت

ار المپیک یابی به شعهای باال و دستهای ورزشی رسیدن به درجهفعالیتمردم دنیا از شرکت در  انگیزة

تی، نشاط، روابط اجتماعی و سالمتی، تندرس آوردندستتر( نیست؛ بلکه بهتر، باالتر و قوی)سریع

ه های تفریحی کرزشو ،. همچنینها، علل مهم شرکت در ورزش هستندجستن از بیماریدوری

ه، هزینهای ورزشی ساده، کمای از فعالیتبه مجموعه پرداختن مترادف ورزش همگانی هستند،

ة افراد وجود دارد ها برای همکه امکان شرکت در آن بخش و بانشاط هستندغیررسمی، فرح

 یرش ابعاد روانجسمانی و پرو تقویت بنیةبراین، (. افزون1384، ، تند نویس و مظفریآفرینش)خاکی

خورد و  ( پیوند میورزش قهرمانی)و اجتماعی در این ورزش، با ورزشی که رقابت در آن مطرح است 

المللی شود. شورای و افتخارات ملی و بینها آمدن ارزشتواند موجب پدیدهای مختلف میصهدر عر

تنها کرده است که نهورزش همگانی را چیزی کامالً متفاوت از مفهوم اصلی ورزش تعریف  اروپا

های مختلف فعالیت بدنی ازجمله بازی هایشکلتمام شامل بلکه  برگیرندة خود ورزش است،در

                                                           
1. Frías 

2. WHO  
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، 1آمان) شودصورت منظم اجرا میاست که به نشده و کمترین تمرین بدنیدهیسازمانخودجوش 

2009.) 

روی سالمتی های زیادی وهشپژ است که باعث شده استمیان افراد در مهمی نگرانیفعالیت بدنی 

عروقی،  -های قلبیبیماری هایی همانندنی دلیل اصلی بیماریهای بدد. کمبود فعالیتنمتمرکز شو

میلیون نفر در جهان  2/3به مرگ ساله  سرطان، دیابت و مشکالت مرتبط با فعالیت بدنی است که هر

)سازمان  دفعالیت کافی ندار ، یک نفرسال در دنیا، از هر چهار نفر بزرگطور میانگینشود. بهمیمنجر 

خصوص کاهش فعالیت بدنی در تمام سنین نظرهای مشترکی نیز درو نقطه (2015جهانی بهداشت، 

و همکاران،  3؛ میلنویک2013، 2)سان، نورمن و ویل اندشده ویژه در سنین سالمندی مشاهدهبه

؛ اما سطح اندشرایط سالمتی افزایش یافته ی، سطوحامید به زندگتوجه . با توجه به بهبود قابل(2013

با  (.2013، 4)تیلوراست  کاهشدرحالویژه در کشورهای صنعتی بهافراد مسن میان فعالیت بدنی در

که اینویژه به ؛نی، سالمندان جمعیت بیشتری دارندشده در ترکیبات ستوجه به سناریوهای ارائه

میلیارد نفر خواهد رسید )سازمان  دوبه  سال 60االی تعداد افراد ب 2050شود تا سال ی میبینپیش

 (.2015جهانی بهداشت، 

است و  شده شناختههای مختلفی فعالیت بدنی عامل خطر بیماریبدون تحرک و بدون زندگی  

نقش مهمی  است که شده مطرحعروقی  -های قلبیاصالح بیماریاصلی قابل عواملیکی از  عنوانبه

 -چون چاقی، ضعف دستگاه قلبی هابیماری ازها دارد. فقر حرکتی عامل بسیاری ریدر ایجاد سایر بیما

، )افتخاری اندازدیمخطر سالمتی انسان را به میرمستقیغمستقیم و  طوربهعروقی و تنفسی است و 

  در ورزش همگانیغفوری و همکاران میزان مشارکت  ،1386در سال  (.2007، رجبی و شفیع زاده

میزان مورد های مختلف در(. نتایج پژوهش1386)غفوری،  اندکردهدرصد اعالم  19 ار در ایران

به نقل از  ،1386، عطار زاده؛ 1384ورزش همگانی نیز گویای این موضوع است )آذرنیا،  در مشارکت

تغییر نگرش افراد مختلفی مانند  هایها و مداخله. پژوهش(1393، ، خبیری، گودرزی و اسدیآصفی

 عنوانبهی همگانی هاورزشتغییر سبک زندگی برای افزایش مشارکت افراد در  لیت بدنی وبه فعا

شده در ورزش همگانی استفاده، رویکردهای وجودنیباا اند؛انجام شده ،ارتقادهندة سالمتیفعالیت بدنی 

 (.1991، 5سموتیکهای بدنی اغلب ناکارآمد هستند )برام و مشارکت در ورزش و فعالیت برای ترغیب

 مشکلاغلب افراد در شروع و حفظ تغییرات رفتاری مثبت  ،سالم باوجود فواید تمرین منظم و تغذیة

                                                           
1. Aman 

2. Sun and Norman  

3. Milanovic 

4. Taylor  

5. Beram& Semotiuk  
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هایی را برای افزایش فعالیت بدنی موفقیتها مداخله نیمؤثرتر کهیطوربه (؛2013، 1)برینسام دارند

ی کمی در کمک به افراد بخشاثر، حالنیباا اند؛شروع فعالیت بدنی نشان داده در کمک به افراد برای

 (.2002و همکاران،  2اند )کانطول زمان داشتههای بدنی درفظ و استمرار فعالیتبرای ح

، هنوز درصد اندشده اثبات خوبیبهشمار مشارکت در فعالیت بدنی که مطلب و فواید بیجه به این با تو

درصد مشارکت  دیگر،عبارتندارند. به یا فعالیت بدنی کافیهستند  تحرکبیزیادی از افراد کشورمان 

 این رقم در مقایسه کهیدرصورت ؛یک فعالیت بدنی بسیار کم است عنوانبههمگانی  هایورزشدر  هاآن

زش همگانی در کشورهای درصد مشارکت در ور ،مثالعنوانبه با سایر کشورها بسیار پایین است؛

درصد،  34ا درصد، کاناد 72در مردان و  درصد 57ن در زنا، آمریکا درصد 77درصد، هلند  81فنالند 

؛ پریرا، 2002پالم،  ؛2002نول، درصد است ) 38سنگاپور  درصد و 45کنگ درصد، هنک 52استرالیا 

، زندگی تحرک (.1392، شهبازی، شعبانی و صفاریبه نقل از  ،2008؛ وان، تایکوم و اسچردر، 2002

اقی، چان فقر حرکتی در هر سنی با عوارض جانبی چون حرکت یا همو پویایی بشر است و نداشتن 

هرنشینی همراه است که ش دستگاه گردش خون، تنفس و اختالالت روانی هایبیماریضعف عضالت، 

، بینیهانج) طریق کاهش فعالیت بدنی، نقش اصلی را در شیوع چاقی در جهان دارنداز جدیدو زندگی 

حرکات بدنی  نجام مستمر و منظمو ا بدنیتربیتزش و ضرورت پرداختن به ور ،روازاین (؛1388

 . رسدمینظر راستا، امری الزم و حیاتی بهدراین

در مباحث . های خاص برای توسعة ورزش همگانی نیاز استاهمیت موضوع، کاربرد روشبا توجه به 

الگوی پایداری  توانمی ،را در رفتار فرد نهادینه کرد یکه اگر بتوان عمل وجود دارد این مطلب ی،رفتار

 هاینظریهدنبال افراد باید به اد تغییر در رفتاربرای ایج ،دلیلهمینمشاهده کرد. به فرداز آن رفتار را در 

تا اینکه بتوان مدلی تدوین  ودبو بازاریابی اجتماعی  شدهریزیبرنامههمانند تغییر رفتار تغییر رفتار 

 هایشپرس از حال، یکی .د رفتارهای مطلوب اجتماعی استکه ایجارسید  موردنظرتا به هدف  کرد

 ،زیستیمحیط مشکالت عصر که در است این شودمی مطرح اجتماعی بازاریابی حیطة در که مهمی

 منافع نشدنترعای و مشتریان نارضایتی تورم جهانی، جمعیت، فزایندة رشد مراتع، و هاجنگل تخریب

 یادشده مشکالت توانست دخواه محض بازاریابی به وچراچونبی داعتما و تکیه آیا ،خریدار بلندمدت

 اگر که است این شود،می مطرح اجتماعی بازاریابی مفهوم در دیگری که پرسش بردارد؟ ازمیان را

 به قادر نیز لندمدتب در آیا کند، تأمین مدتکوتاه در را مشتریان فردی هایو خواسته نیازها شرکتی

 بود؟ خواهد مهم تحقق این

                                                           
1. Brinthaupt  

2. Kahn  
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 همان ها دریافتندآن. کردند مطرحرا  «بازاریابی اجتماعی»مفهوم  1تمنلو زا کاتلر ،نخستین بار

 ندنتوامی ،دنبفروش مشتریان به را محصوالت تا دنرومی کاربه بازاریابی دانش در که هاییروش

)کاتلر و زالتمن،  دنفروشتا یک ایده را به مخاطب ب دنگیر قرار بهداشتی و اجتماعی فعاالن مورداستفادة

های مدیریت که به تالشبازاریابی است  آمیختة چهار پیمفهوم  کنندةاین تعریف منعکس (.5، 1971

بازاریابی اجتماعی  (.2015 ،2)پیتیگرو گذاری، ترویج و مکان اشاره داردقیمتمحصوالت،  برای توسعة

است  شدهنییتعهای احی، اجرا و ارزیابی برنامه، طرلیوتحلهیتجز برایی بازاریابی تجاری هافنکاربرد 

 منجر به بهبود رفاه شخصی و رفاه جامعهو  گذاردیمکه داوطلبانه بر رفتار مخاطبان هدف تأثیر 

 (.2006، 3)آندرسون شودیم

مثال، برای کودکان عنوانرود؛ بهکار میهای مختلف جامعه بههبازاریابی اجتماعی برای گرو ،همچنین

، کوبیاک،رانتو، پانگ و فوجیرابه نقل از  ،2013، 4سال )بلوز، داویز، لندرسون و کندی سه تا پنجبین 

( و 2013، 6آالن، استاستی و کرافوردن کارشناسی )تامسون، اوستر (؛ دانشجویا2015، 5 رادلی

(. 1520به نقل از فوجیرا و همکاران، ، 2010 ،7 میتلر و روبینگ)سال  54تا  20ساالن بین بزرگ

های خاصی برای استفاده از بازاریابی مختلف چالشهای سنی های بدنی در گروهدرزمینة فعالیت

مورد میزان فعالیت دربهداشت سازمان جهانی  ند؛ ولی با توجه به پیشنهادهایاجتماعی وجود دار

استفاده از توجهی را در ها رشد قابلسال، پژوهش 60نان و افراد باالی بدنی برای کودکان، نوجوا

راسل و اکلند، ) نددهی سنی کودکان و سالمندان نشان میهاهای بازاریابی اجتماعی در گروهمداخله

  (.2011 ،9همکاران شولدز و ؛2008، 8هامن، بومن و بولز؛ 2015نقل از فوجیرا و همکاران،  به ،2007

یکی از چهار هدف پذیرش رفتار  دنبال دستیابی بهبا توجه به مباحث ذکرشده، بازاریابی اجتماعی به

جدید، رد رفتار بالقوه، تعدیل رفتار فعلی یا ترک رفتار قدیمی در مخاطبان است. تغییر رفتار، داوطلبانه 

آگاهی دارند، آن مداری به درک چیزی که مخاطبان هدف از آن ست و با استفاده از رویکرد مشتریا

 (. در بازاریابی اجتماعی در حوزة2002، 10)کاتلر و روبرت دکنیم، کمک دهندیمیا انجام را باور دارند 

کردن و انجام معناکه برای افراد و مردم، ورزشینبد پذیرش یک رفتار جدید بود؛دنبال بهباید  ،ورزش

                                                           
1. Kotler & Zaltman 

2. Pettigrew 

3. Andreasen  

4. Bellows, Davies, Anderson &Kennedy 

5. Fujihira, Kubacki, Ronto, Pang, Rundle-Thiele 

6. Tompson, Heley, Oster-Aaland, Stastny & Crawford 

7. Mitler and Robing 

8. Haman, Bomanand and bowlls  

9. Schultz and et al 

10. Kotler & Roberto  
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یا اینکه  ة خانوار، هزینه درنظر گرفته شود،در سبد هزین این موضوعهای بدنی ارزش باشد و فعالیت

ازحد استفادة بیش مانند یا اینکه رفتارهای بالقوه ک رفتار مطلوب پذیرفته شود،یکردن منظم ورزش

 بودنرا تعدیل کنیم؛ مانند غیرفعالیا اینکه رفتار فعلی  د،نروبیا ماشین شخصی ازبین ودها فاز فست

مانند  یا اینکه رفتارهای نامناسب های بدنی وتلف و مشارکت در فعالیتازحد اساتید یا افراد مخبیش

 د. نترک شوهای کامپیوتری ازحد کودکان از بازیاستفادة بیش

بسیار  های ورزشیسازمان توسطبازاریابی اجتماعی  کارگیری، بهشدهارائهبا توجه به مبانی نظری  

 ة مهم و قوی برای توسعةچرخیک  عنوانبهی رسانخدمت ها ظرفیت؛ زیرا، این سازمانمهم است

 های کمی در حوزةپژوهش وجود،(؛ بااین2012، 1و کنت ی اجتماعی دارند )اینونها و رفتارهاایده

 اند.ورزش همگانی انجام شدهفعالیت بدنی و  بازاریابی اجتماعی و

و حفاظت فردی در  افزایش استفاده از وسایل ایمنی»با عنوان پژوهشی ( 1392شمس و شمسی )

به این  ها. آنانجام دادند «بازاریابی اجتماعی رویکردساخت مترو با استفاده از های درحالایستگاه

 حفاظت و ایمنی وسایل ةیته هاآن مبنای که هاییانجام مداخله کار محیط درکه یجه رسیدند نت

 وسایل، این از استفاده غیرمادی و های مادیهزینه کاهش مخاطبان، خواستة و نیازها با متناسب فردی

 مستمر استفادة برای را کارکنان تواندیمباشد،  هاآن از استفاده ترویج و مناسب محل در هاآن عرضة

( به بررسی اعتبار 1393حسینی و مسیبی )، خداداد ورزش کند. در حوزة ترغیب ایمنی وسایل از

که اعتبار  نتایج نشان داد .ندپرداختر تغییر رفتار هواداران با رویکرد بازاریابی اجتماعی د هاباشگاه

ار آنان در هر بازی شامل بهبود رفتار دائمی و بهبود رفت هوادارانأثیر زیادی بر رفتار محیطی محیطی ت

نقش راهکارهای اثربخشی عوامل »عنوان بررسی ( پژوهشی با 1393دارد. معزی، شافعی و صالحیان )

یل مخاطب، به این نتیجه رسیدند که چهار عامل تحل هاانجام دادند. آن« مؤثر بر بازاریابی اجتماعی

 و کشاورزپنداری . رضایی ندریابی اجتماعی تأثیرگذارتحلیل بازار، تحلیل کانال و اجرای برنامه بر بازا

« سالمت رویکرد بازاریابی اجتماعی در حوزةکاربرد »( نیز در پژوهش خود با عنوان 1393محمدی )

بلکه بر  ،مصرف یک محصول خاص تنها بر رفتاربازاریابی اجتماعی نه به این نتیجه رسیدند که نتیجة

 2، ادوارد و داوید. جیمزشده است گزارش تغییرهای دیگر چون آگاهی، باورها و وضعیت سالمت نیز

 اند،استفاده کرده 3نشر و نوآوری بازاریابی اجتماعی و بازاریابی( در پژوهش خود که از دو نظریة 2006)

شار مطرح کردند که این اصول شامل این موارد و انتپوشانی بازاریابی اجتماعی اصل را برای هم 10

کردن شناسایی -2عنوان تغییر مکان؛ های اجتماعی بهکردن بخشسازی و عملیاتیمفهوم -1بودند: 

استفاده از ساختارهای  -3 های منتخب؛همراه بخشمحور بههای عقیدهگذاشتن با سازمانو درمیان

                                                           
1. Inoun & Kent 

2. Jamse, Edward and David 

3. Diffusion Marketing  
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هدف، رهبران  شناسایی و تصاویر اختیارات -4 ها؛ی توزیع برای برنامههاکانال عنوانارتباطی موجود به

های کردن حمایتفراهم -5 با اطالعات؛ اجتماعیهای همراه سازمانقهرمانی به هایو برنامه اعتقادی

طراحی  -7 نی فعالیت در قسمت وکال و پزشکان؛بیپیش -6 ها؛های مربوط به آنبرنامهاجرایی با 

 های نظریةنامهیک از برتشریح هر -8ور و پربار؛ های بهرهعوت به سازشها برای دو تصاویر آنها برنامه

های اثربخشی را تولید دهی که برونهایتغییر رفتار برای افزایش احتمال اینکه عناصر اصلی به شیوه

ها قبول ینکه برنامهال ابازاریابی برای افزایش احتم هایاستفاده از پژوهش -9روند؛ کار می، بهکنندمی

افزایش انتخاب و درک از  جایگزین برایای از گزینه مجموعه ای -10 شوند؛شوند و اجرا میمی واقع

با ترکیب بازاریابی اجتماعی و تجاری ( 2011) 1کولینز ی،. در پژوهشاهداف درمیان پذیرندگان بالقوه

ده از این روش بازاریابی که استفا رسیدین نتیجه به ا داد،انجام  تفریحی هایکارت ازبا استفاده  که

این از چگونگی استفاده  ،د. همچنینتحرک تقویت کندر جوامع چاق و بیورزش را  تواند توسعةمی

دقت در جامعة هدف ها بهنابع محدود و اینکه چطور کارآمدترین کارتم به توجه با تفریحیکارت 

های و فعالیت منتخبی از ورزش، هنر ، نشان دادکنند دیبنو جامعه را بخش دنشو قرار دادهخود 

شوند. روشی از بازاریابی استفاده  عنوانبه ،ورزش جذب کنندکه زنان و مردان سالمند را به  تجاری

ة رفتار داوطلبانتوانند بر های ورزشی میزماناینکه چگونه سا هدف( پژوهشی با 2012)اینون و کنت 

طریق بازاریابی اجتماعی مشارکتی با از محیطیزیستهای بحث مورددرکنندگان و مشتریان مصرف

ها اعتبار باشگاه که ندبه این نتیجه رسید هاآن .ند، انجام دادتوجه به نقش اعتبار باشگاهی تأثیر بگذارند

 پیشنهادبراساس . ستادر ارتباط  زیستمحیطحمایت از  ای داوطلبانةهها با برنامههای آنو برنامه

با افزایش را رفتارهای مفید اجتماعی ند چرخة اثربخشی بر توانای میهای ورزش حرفهسازمان تایج،ن

فوجیرا و . دنافزایش دهکارگیری بازاریابی اجتماعی مشارکتی اعتبار شرکتی و باشگاهی خود در به

نشان دادند  «های بدنییتفعالبازاریابی اجتماعی برای »( در پژوهش خود با عنوان 2015همکاران )

و  2دشپاندهای بدنی باشد. یتفعالتواند ابزاری برای افزایش مشارکت در یمبازاریابی اجتماعی که 

یابی ثابت و پویای رسانه در ارز بررسی مقایسة تأثیر نسخة»( در پژوهش خود با عنوان 2015) همکاران

وسیلة عة بازاریابی اجتماعی بههای توسبیان کردند که اگرچه تالش «تبلیغاتی ترویج فعالیت بدنی

نکه آیا نوع رسانه بر ایند، شواهد محدودی بر شوحرکت ارزیابی میتصاویر بیاستفادة آنالین ویدئو و 

در  د،کار بردن. کسانی که نسخة ویدئویی را بهدنوجود دار، یا خیر دگان تأثیر داردشون واکنش پاسخ

ولی تفاوتی  ؛مشاهده شد هایشاندر پاسخ بیشتر و انگیزه مایلت ویادآوری پیام  ،مقایسه با تصاویر ثابت

از مشابه  زاریابی اجتماعی باید با استفادةهای ترویج بادر رفتار حمایتی والدین وجود نداشت. تالش

                                                           
1. Collins 

2. Deshpande  
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گیری ای ارزیابی شوند. دشپاند و همکاران چنین نتیجهپیام رسانه از ایپایه عنوان استفادةبهها، قالب

یر تأث، بر نتایج شوندای ترویج بازاریابی اجتماعی آزمون میهینکمپکه نوع رسانه زمانی کردند که

فوری  های غذایپیامدهای رستوران»با عنوان  پژوهشی (2016) 1، هالت و بورتوننیومن .گذاردیم

سطوح باالتر که  ندرسیدبه این نتیجه  ها. آنانجام دادند «دبستانیکودکان پیش برای چاقی

رابطه  نشینفقیرمناطق مناطق شهری و هم فود با افزایش سطح چاقی کودکان هم های فستستورانر

با ضررهای اقتصادی بیشتر در  فود دردسترس بر چاقی،ترین اثر غذاهای فستمنفی ،همچنین .دندار

ساس هدف ح کنند که چرا اثرهای اجتماعی جامعةها تأکید میاست. یافتههمراه مناطق شهری 

های بازاریابی ای باید کامالً در طرحمنتخب منطقه 2هایراهبردطریق دبستانی( ازکودکان پیش)

 .افزایش هستندت ناسالم با خطرهای زیادی درحالمحصوالویژه اینکه ند؛ بهاجتماعی بررسی شو

نقش  عوامل مؤثر،که  اندبوده هاییبیشتر پژوهشورزش همگانی،  در حوزةشده های انجامپژوهشهمة 

؛ 1388؛ معتمدین، 1388و  1386نژاد، رمضانی) اندرا بررسی کردهها، موانع و راهکارها رسانه

؛ 1392صادقیان، ؛ 1392؛ جعفری نیکو، 1391ظریفی، ؛ 1391عامری، ؛ سید1391الدینی، معین

توجه  با (؛ اما1392به نقل از شهبازی و همکاران،  1393موالیی، ؛ 1393زاده، ؛ مهدی1393آصفی، 

ها یو بیمار است هنوز میزان فعالیت بدنی در ایران بسیار پایین ،های اخیرسال، دربه آمارهای موجود

های که فواید شرکت در فعالیتافزایش هستند؛ درحالیدرحال نکردنومیرهای ناشی از ورزشو مرگ

 سیون ورزش همگانیورزش همگانی و فدرا د مشهود و مشخص است. معاونت توسعةبدنی بر اکثر افرا

 کننده، نیاز دارد برای اینکه تعداد افراد مشارکتدر کشور همگانی متولی ورزش عنوانبه هاشهرداریو 

با توجه  .های بدنی تغییر دهدرا نسبت به فعالیت هانگرش و رفتار آن ،در فعالیت بدنی را افزایش دهد

 ی بدنی مشارکت دارند.هاتیفعالنی در درصد از افراد ایرا 19تنها  ،(1386به پژوهش غفوری )

، شودیمهای منظم جلوگیری طریق فعالیتها ازدرصد از بیماری 70 از با توجه به اینکه ،همچنین

 بازاریابی ،حقیقتنیاز است. دربازاریابی به  ،شدهیدهسازمان صورتبهبرای فعالیت بدنی منظم و ورزش 

م اهیمف ترینمرتبط از یکیکه  شود استفاده تواندمیگانی ورزش هم در توسعة مؤثریک روش  عنوانبه

کرد بازاریابی مدلی جامع با روی دنبال ارائةاریابی اجتماعی است. این پژوهش بهزاریابی، بازدر با

 تواند باعث توسعةرفتار افراد می طریق تأثیرگذاری براست که ازورزش همگانی  اجتماعی برای توسعة

کل پدیدة بازاریابی  طور جامع بهبه توان گفت که تاکنون پژوهشی، میابراینبن ورزش همگانی شود؛

پدیده گرفته تا خود پدیده، تعریف آن و ابعاد آن،  ای مؤثر بری و مداخلهاجتماعی از شرایط عل

، درقالب یک مدل مفهومی توجه نکرده است؛ پیامدهای متأثر از پدیده ،پدیده و درنهایت راهبردهای

                                                           
1. NewmanNewman, Howlett, Burton 
  

2. Strategy  
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روشی برای  عنوانبهبازاریابی اجتماعی  گیریشکلفهم فرایند  ساس، پژوهش حاضر درصددابراین

 .توسعة ورزش همگانی است
 

 پژوهش شناسیروش
این پژوهش برای رفع . بود هادادهبرخاسته از  های کیفی براساس نظریةازنوع پژوهش این مطالعه

دنبال ها، بهبرخاسته از داده روش نظریة ده ازگذشته، با رویکردی کیفی و با استفا هایپژوهشنواقص 

ورزش همگانی در جامعه )که شامل شرایط  بازاریابی اجتماعی برای توسعة گیریشکلفرایند  فهم

؛ بنابراین، رویکرد چندوجهی و دها و پیامدهای آن است( استگر، راهبرخلهعلی، زمینه، شرایط مدا

 اجرایی و چه ظر خبرگان ورزش همگانی چه در حوزةازن ،با توجه به مالحظات مختلفجامع آن 

بر متغیرهای ، عالوهگردانشگاهی پوشش داده شد. با توجه به شرایط علی، زمینه و مداخله

، از این مدل ه شده است. برای توسعةسازمانی و محیطی نیز توجسازمانی به متغیرهای بروندرون

کوشد به بررسی پدیدة شد. درواقع، این پژوهش می استفاده هابرخاسته از داده نظریة پژوهشروش 

اساس با ساخت مدلی برورزش همگانی در بستر واقعی آن بپردازد و  بازاریابی اجتماعی برای توسعة

 دست یابد.  به تبیین عمیق و جامعی از این پدیده ،نظرافراد صاحب تجربیات و نگرش

ورزش  . خبرگان توسعةدپردازگیری میری به نمونهر نظطوبه ،هابرخاسته از داده پژوهشگر نظریة

این  جامعة آماری ،های اجراییهای دانشگاهی و چه اجرایی و دستگاههمگانی در کشور چه در محیط

 ورزش توسعة زمینةاسایی افرادی بود که درشن ،برداریگام اول نمونهاما  دادند؛تشکیل پژوهش را 

آمده دست، براساس اطالعات بهدلیلهمین. بهیار داشتنددراختهمگانی اطالعات کامل و جامعی 

 ند،کار مناسب انجام دادها دانشگاهدر اجرایی و هم تعداد افرادی که هم در محیط  ،زمینهدراین

شخص ازقبل م لی انجام این پژوهش مصاحبه بود، امکان اینکهاص که ابزارییاما ازآنجا ؛ندشناسایی شد

شدند تا پدیدة موردعالقه در مطالعة کیفی اید در مطالعة حاضر انتخاب میشد چه تعداد افراد بمی

زمانی ادامه  تا هادادهآوری اساس، در این پژوهش به جمعطور کامل شناسایی شود، نبود؛ برهمینبه

که قبالً  یهایشده با دادهآوریهای جدید جمعجایی که داده دادیم که به نقطة اشباع برسیم؛

، با انجام مصاحبة متوالی با در این پژوهش. اند، هیچ تفاوتی نداشتند و مثل هم بودندشده آوریجمع

ای و اشراف پژوهشگر بر مطالعات کتابخانهپس از انجام  .دست آمدنفر از افراد اشباع نظری به 13

خصوص، راینها استفاده شد. دآوری دادهجمععنوان نخستین ابزار عمیق به ادبیات موجود، از مصاحبة

 و نظرخواهی از خبرگان براین، مرور پیشینهها اقدام کرد. افزونهدایت تمامی مصاحبهبه  پژوهشگر

در سه قسمت ها وتحلیل دادهتجزیه ،هادادهبرخاسته از  با توجه به روش کیفی نظریة .انجام شد

شود. کدگذاری ذاری باز آغاز میها با کدگ. فرایند تحلیل دادهی باز، محوری و انتخابی انجام شدکدگذار

ها و ابعاد مربوط به هر مفهوم شده و ویژگیباز فرایندی تحلیلی است که طی آن مفاهیم شناسایی
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 دنبندی وجود دارسازی و مقولهدر کدگذاری باز، دو فعالیت کلیدی شامل مفهوم د.نشوکشف می

 هایی است که در مرحلةداده لفیقت ،(. هدف از کدگذاری محوری1998، 1استروس و کوربین)

یا  قولهعنوان مهای کدگذاری باز بهاند. در کدگذاری محوری، یکی از مقولهشده کدگذاری باز خرد

ها( به قولهها )زیرمسایر مقوله ،گیرد و سپسو در مرکز فرایند قرار می شودمی پدیدة اصلی انتخاب

ها به دادن مقوله(، کدگذاری محوری ربط1998ن )وربیوس و کاستر به عقیدة د.نشوآن ربط داده می

گیری روابط ها است. کدگذاری محوری به شکلها و ابعاد مترتب بر آنها در امتداد ویژگیزیرمقوله

ها( نظیر چه موقع، کجا، اصلی )زیرمقوله های مترتب بر پدیدةمقولة اصلی و پاسخ به سؤال /بین پدیده

 کند.ه پیامدهایی کمک میو با چ چرا، چه کسی، چگونه

 ذاری قادر به ارائةن دو نوع کدگدهند، ایاگرچه کدگذاری باز و محوری زیربنای نظریه را شکل می

 رحلةمستند. کدگذاری انتخابی دو کلی نی ر برای روابط موجود در یک نظریةتارچوبی بزرگهچ

کند. در بی نظری تکمیل میارچوهها در چسازی و پاالیش مقولهکدگذاری پیشین را با یکپارچه

ای است ی مقولهاصل شوند. پدیدةدهی میی سازمانحوراصلی یا م ةها حول پدیدسازی، مقولهیکپارچه

عنوان توان بهها میکه از آن های عمدهارچوب نظری مطرح است. دیگر مقولههاصلی چ عنوان تنةکه به

اصلی ربط داده  ه پدیدةبجمالت و عبارات تبیینی کرد، با استفاده از  اصلی یاد های پدیدةمقولهزیر

هایی که ها و بسط مقولهذف زوائد از مقولهحبا  که نظریة کلی آماده شد، پژوهشگرشوند. هنگامیمی

 پردازد. ود، به پاالیش نظریه میها پرداخته نشده بخوبی به آناین به از تا پیش

دی از تعدا ،است. در پایایی باز آزمون شده ادهاستفآزمون ی بازدر پژوهش حاضر از روش پایای

. دنشومیمعین دوباره کدگذاری  ها در فاصلةشوند و هرکدام از آنمی عنوان نمونه انتخابها بهمصاحبه

عنوان عنوان توافق و کدهای غیرمشابه بههم شبیه هستند بهها، کدهایی که به در هرکدام از مصاحبه

 شده است: ها استفادهاز فرمول زیر برای تعیین پایایی کدگذاری ،ند و سپساشده توافق مشخصنبود 
 

درصد پایایی آزمون =  
2 × تعداد توافقات

تعداد کل کدها
× 100  

 

است  شده تفادهاس بازآزمونمصاحبه برای ارزیابی پایایی با استفاده از تکنیک  ، از سهدر پژوهش حاضر

نتایج ة یک، در جدول شمار. اندشدهی کدگذارپژوهشگر  ةلیوسبه دوبارهیک هفته  که در فاصلة

 مده است.آی مجدد کدگذار
 

 

 

                                                           
1. Strauss and Corbin 
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 هامصاحبهنتایج مربوط به بررسی پایایی  -1 جدول

 آزمونپایایی باز هاتعداد توافق تعداد کل کدها کد مصاحبه ردیف

1 P2 36 14 77/0 

2 P5 38 17 89/0 

3 P6 40 16 8/0 

 82/0 47 114 کل
 

فته برابربا زمانی یک ه ، تعداد کل کدها در فاصلةشودمشاهده می طورکه در جدول شمارة یکهمان

آزمون ، میزان پایایی بازتوجه به فرمول باال است. با 47با های بین کدها برابرو تعداد کل توافق 114

برای  را دارد.توان گفت که مصاحبه پایایی کافی می 6/0از  نبودتوجه به بیشتر درصد است و با 82/0

صورت موجود، اطمینان از اینکه مفاهیم به ادبیات با شواهد های مقایسةی پژوهش حاضر از تکنیکروای

شواهد، توصیف غنی  از متعدد منابع از مرتبط هستند و انسجام درونی دارند، استفاده هم باسامانمند 

نویس کلیدی و و داشتن یک پیشپژوهش  حدومرز، تعریف هاطول گردآوری آندر هاداده از مجموعة

شده است.  های حاصل استفادهاسناد و مدارک شرکت برای افزایش روایی داده ، مطالعةهمچنین

پژوهش موردتوجه قرار گیرد  ةگاناز مراحل هفت هرکدامبرای  دمصاحبه، اعتبار بای روش در ،همچنین

های تعیین اعتبار در هر هفت مرحله به روش ،. در ادامهدباش اتکاقابلموثق و  آمدهدستبهتا نتایج 

 .شده است اشاره

 بازاریابی اجتماعی و ورزش همگانیادبیات  مطالعة باپژوهشگر در پژوهش کنونی، انتخاب موضوع: 

 را طراحی کرد.  هاکرد و با توجه به ادبیات قبلی سؤال بررسیمنابع مبانی نظری را 

آوری اطالعات، ب موضوع و انتخاب ابزار مصاحبه برای جمعبعد از انتخا ،طراحی: در پژوهش حاضر

 ها انجام شد.انجام مصاحبه زم برایالو های دقیق ریزیبرنامه

کردن ها مطرح کرد و در تهیة گزارش و مکتوبشوندهها را برای سؤالدقت سؤالمصاحبه: پژوهشگر به

  گان دقت کافی داشت.شوند صاحبههای مپاسخ

ده را ضبط کرد و در شآوریدقت اطالعات صوتی جمعبه ، ابتدا پژوهشگردر این مرحله برداری:نسخه

  ، به تهیة نسخة متنی اقدام کرد.دوم مرحلة

 ها در مصاحبه و منطقی دارد که پژوهشگرلبستگی به ترتیب نگاشتن سؤاروایی  ،تحلیل: در این مرحله

 ها با منطق منظم پرسیده شدند.رو، سؤالازاین گزیند؛ها برمیبرای تفسیر پاسخ

ها نهایت روایی کند تا دادههای متفاوت با استفاده از تکنیکنهایت تالش خود را  تأیید: باید پژوهشگر

 های متفاوتی استفاده کرد.ز تکنیکاپژوهشگر  . چنانکه در مطالعة حاضر،دنرا داشته باش
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های مصاحبه با استفاده از معیارهای علمی فتهیند ایجاد ارتباط میان یادهی، فرادهی: گزارشگزارش

گیری یجهبه تحلیل و نت هایافتهقسمت در  ،و مالحظات اخالقی و خوانندگان است. در پژوهش حاضر

هایی ش و پیشنهادهای پژوهترین یافتهگزارشی از مهمشده است و تالش شده است ها پرداخته داده

 شود. ارائه برای پژوهشگران آینده
 

 تایجن
 ل قرار داشتند. همچنین، سطح تحصیالتسا 40تا  30آماری بین  ، اکثر نمونةآمار توصیفی با توجه به

 سابقة و ها حوزة کاری اجرایی داشتندبیشتر نمونهکاری نیز  حوزة ازلحاظدکتری بود.  هانمونهاکثر 

 .سال بود 30تا  20نیز بین  آماری نمونة کاری
 

 در مصاحبه نندگانکجزئیات مشارکت -2جدول 

 فراوانی طبقه ویژگی

 سن

40تا  30بین   6 

سال 50تا  41  4 

سال 60تا  51  3 

 تحصیالت

 0 کارشناسی

ارشدکارشناسی  3 

 10 دکتری

کاری حوزة  

 2 دانشگاهی

 7 اجرایی

 4 دانشگاهی و اجرایی

کاری سابقة  

سال 10تا  5بین   5 

سال 20تا  11بین   1 

سال 30تا  21بین   7 

 13 جمع 
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 هامصاحبهاز  حاصلکدگذاری باز و محوری  تایجن -3جدول

 کدهای نهایی مفاهیم هامقوله

 شرایط علی

دیدگاه و رویکرد افراد 

 به ورزش

ب بدنی، کاهش فعالیت مردم، به ترکی یتوجهی به ورزش، بیتوجهبی

 زیرساختی جامعه نبودن باور افراد، نگرش منفی به ورزش، تفکرمناسب

مسائل اجتماعی حاد 

ی توجهناشی از بی

 ورزشی توسعة

باالی درمانی، نشاط پایین  ینةمشکالت اجتماعی، نگرانی جامعه، هز

 جامعه، ایجاد هویت فردی و اجتماعی، کاهش بازده کاری

اهمیت ورزش در 

 پایدار توسعة
 یعنوان نیاز اجتماعورزش در سبد کاال خانواده، ورزش به

تحرکی ناشی از بی

 های مدرنفناوری

اوری، شیوع گرفتن رقبا، رشد فنهای مجازی، پیشیاعتیاد به سیستم

 های اجتماعیاستفاده از رسانه

 نداشتنکارایی

شده های استفادهمدل

 ورزش همگانی در

های پیشین، ورزش یک نبودن پژوهشکمبود آگاهی از نوع مشارکت، مؤثر

 ابزار تبلیغاتی

 راهبردها

 مکان

ها، سازی برای ورزش در تمام مکانکردن اماکن، زمینهدسترسی، مجهز

های بالاستفاده، امنیت اماکن، ایمنی، توجه به فرهنگ استفاده از مکان

بودن مکان، پذیرتوجه به عالیق مردم، انعطافمختلف در انتخاب مکان، 

 بودنده، بهداشتیانسجام خانوا مکان با ارتباطات اجتماعی باال، مکان و

 سازی تعامالتروان

 سازییا شبکه

ص، کاری، تعامالت اجتماعی مشخهمکاری سازمانی، کاهش موازی

کردن قوانین، نظارت بر حسن اجرا، تشکیل ها، مصوبسازی برنامهیکپارچه

 شورای عالی ورزش

 یبندبخش
ختلف های مبندی(، توجه به سبکتوجه به نیازهای مختلف جامعه )بخش

 بندی جامعه با توجه به سطح فرهنگ و درآمدزندگی، بخش

 یگذارهدف
کردن نیازهای جامعه کردن جامعة هدف، برآوردهشناسایی نیازها، مشخص

 هدف

 تثبیت موقعیت

دادن افراد در طبقات خود برای بودن محصول با جامعة هدف، قرارمتناسب

ت بدنی برای افراد مختلف با ایجاد احساس تطبیق، توجه به نیازهای فعالی

های متفاوت های بدنی و آنتروپورمتریک، آموزشتوجه به سنین و ویژگی

 دادن تجهیزات متناسب با سن و جنسیت افرادقراراقشار مختلف،  به

های محصول ویژگی

 بومی

 و خوانی محصول با آدابجامعه، هم یخوانی محصول با استانداردهاهم

های اعتقادی، عرف و استانداردهای ی محصول با نظامخوانرسوم مردم، هم

 هنجاری
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 هااز مصاحبه حاصلگذاری باز و محوری نتایج کد -3جدولادامة 

 کدهای نهایی مفاهیم هامقوله

 راهبردها

 هایمحصول ویژگی

 عمومی

و خوانی محصول با آداب خوانی محصول با استانداردهای جامعه، همهم

های اعتقادی، عرف و استانداردهای خوانی محصول با نظامردم، همرسوم م

های هنجاری، ایجاد محصوالت مفرح، نوع فعالیت ورزشی برای گونه

های مختلف، محصوالت باید دردسترس باشند، مختلف افراد با سلیقه

محصوالت باید جذاب باشند، محصوالت باید ارگونومی داشته باشند، 

بندی محصول برای توجه به مشکالت جامعه، بستهمحصوالت مناسب با 

 ارائة محصول هم ازلحاظ نظری و هم درعمل نتایج منطقی داشته باشد،

مشاهده و عینی، بودن، محصول قابلهضمبودن محصول و قابلساده

 بودن محصولبخشلذت

 جذب نیروی انسانی

های تخصصی، استفاده از نیروی انسانی متخصص درزمینة ایجاد کمیته

گذاری در ریزی، استفاده از نیروی انسانی متخصص برای سیاستبرنامه

 ورزشی برای توسعة ورزش همگانی ورزش، استفاده از داوطلبان

 توسعة نیروی انسانی

 تربیتآموزش مربیان و متخصصان از قشر خود افراد در طبقات مختلف، 

نیروی متخصص، پرورش مربیان ورزشی متخصص برای ارائة فعالیت 

 مناسب برای هر قشری

 جبران خدمات
های داوطلب، استفاده از توجه به مسائل فنی و انگیزشی در غالب گروه

 صورت مناسب برای نیروی متخصصهای پرداخت و پاداش بهسیستم

 قیمت

های یت بدنی، برگزاری دورهکاهش هزینة مرتبط با مشارکت در فعال

شود باید ارزان رایگان آموزشی توجه به فرهنگ بدن، محصولی که ارائه می

پذیرش باشد، قیمت محصوالت باشد، قیمت محصول مقداری باشد که قابل

ها و های استفاده از مکانباید متناسب با جامعة هدف باشد، ارائة تخفیف

 تجهیزات ورزشی

 تبلیغات

ز تبلیغات پویا و مستمر، استفادة درست صداوسیما از شخصیت استفاده ا

هایی که های خود، تشویق فیلمها و برنامهورزشی و ورزشکار در فیلم

های تبلیغی درراستای توسعة ورزش و فعالیت بدنی هستند، برنامه

رسانی کنند که فرد با دیدن چاقی خود احساس نقص صورتی اطالعبه

های خاص و در زمان مناسب پیام تبلیغی باید در زمان فراوان در خود کند،

 باشد

 های مادیانگیزاننده

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

شود، ارائة مزایا به افراد با سطح مشارکت باال، ارائة مزایا به افراد داده می

 افراد با سطح سالمتی باال
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 هااز مصاحبه حاصلی باز و محوری نتایج کدگذار -3جدولدامة ا

 کدهای نهایی مفاهیم هامقوله

 راهبردها

 گذاریصحه

تأیید جامعه، استفاده از قهرمانان ورزشی، های مورداستفاده از گروه

استفاده از پیشکسوتان برای تأیید، ورزش، استفاده از والدین برای 

 ،های سرشناس هنری کشورتفاده از چهرهگذاری ورزش همگانی، اسصحه

 ایهای حرفهاعتبار باشگاه استفاده از برندهای اجتماعی، استفاده از

 شواهد فیزیکی
های یکدست، فضاهای طبیعی بودن، مکانانگیزبودن مکان، هیجانجذاب

 انگیزو دل

شرایط 

 ایزمینه

های ژگیوی

 شناختیجمعیت

یزان تحصیالت، نداشتن سواد حرکتی مشکالت اقتصادی، سن، جنسیت، م

 هاخانواده

دیدگاه و رویکرد 

 خانواده به ورزش

های غیرفعال، باور خانواده، بافت سنتی، توجه به سرگرمی یتوجهبی

خانواده به  یتوجهی به ورزش در دوران کودکی، بیتوجهخانواده، بی

 حقوق خود

تأثیرات 

 محیطیزیست

از ناشی  یصداوناسب، آلودگی هوا، سرهوایی ناموشرایط جوی و آب

 ترافیک

کارایی و خود

 توانمندسازی روانی

 موردنداشتن فرد، ادراک فرد درتواناییسالمتی خود،  نسبت به دتعهد افرا

 ازحد افرادمیزان توانایی، باور فرد، ادراک در سنین پایین، مشغولیت بیش

شرایط 

 گرمداخله

 یروی انسانی، کمبود آگاهی مدیرانکمبود ن منابع انسانی توانمند

مسائل زیرساختی 

 ورزش

نبودن پذیرهای مناسب، سرانة پایین، انعطافکمبود زیرساخت

 هازیرساخت

 راستایی بیرونیناهم

ها، همکاری بین ارگانکاری سازمانی، نبود نبود ثبات مدیریتی، موازی

 الی مشخص، ررات، نبود قوانین منداشتن زبان مشترک، قوانین و مق

 بین مدیران سلیقه اختالفوجود ها، به تالش ارگان یتوجهبی

ریزی مشکالت برنامه

 در ورزش

نبود رویکرد بومی بازاریابی،  ای مدون،مدت، نبود برنامهنگاه کوتاه

 نسبت به ورزش ثابت افراد یتعهدبی

 پیامدها

 پیامدهای اجتماعی
ی درمانی، افزایش تعامالت هاای فعال، کاهش هزینهپرورش جامعه

 شودنوعی سبکی از زندگی میاجتماعی، ورزش به

رفتار  تغییر نگرش و

 فردی

افزایش اطالعات فرد، تغییر باور هنجاری، نگرش مثبت به فعالیت بدنی، 

افزایش تمایل افراد برای مشارکت در فعالیت بدنی، افزایش توانایی افراد 

کند، کت در افراد افزایش پیدا میدر مشارکت در بدنی، میزان مشار

 استمرار در فعالیت بدنی
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، گرمداخلهتفکیک شرایط علی، باز و محوری به کدگذارینتایج حاصل از در جدول شمارة سه، 

 تشریح شد. پیامدهاو  راهبردها، ایزمینه

 کدگذاری انتخابی

 د.نشوساس مدل پارادایمی ارائه میادگذاری انتخابی، پنج قضیة نظری بربرای فرایند ک ،در این پژوهش

وجود مسائل ، است مربوط به شرایط علی دیدگاه و رویکرد افراد به ورزش که اول قضیة اول: در قضیة

کی تحرپایدار، بی ورزش همگانی، اهمیت ورزش در توسعة ی به توسعةتوجهاجتماعی حاد ناشی بی

 ند.شد عنوان شرایط علی شناساییشده بهاستفادههای مدل نداشتنکاراییهای مدرن و ناشی از فناوری

صورت مثبت چه به ؛دنتأثیر داشته باش راهبردند بر اجرای نتواد که میندوم: عواملی وجود دار قضیة

 راهبردتوانند هم باعث توسعه و هم باعث تحدید در اجرای این عوامل می ،حقیقتدر .منفیو چه 

شناختی، دیدگاه های جمعیت. در این پژوهش، ویژگیدنشوخواند میای عنوان عوامل زمینهشوند که به

و توانمندسازی روانی افراد و وضعیت  خودکارایی، محیطیزیست تأثیراتو رویکرد خانواده به ورزش، 

 ای شناخته شدند.عنوان شرایط زمینهعمومی جامعه به

د بر توانمی این امر شوند کهواجه میها با مشکالتی مسوم: همیشه در اجرای راهبردها، سازمان قضیة

منابع انسانی توانمند، مسائل زیرساختی ورزش،  ،باشد. در این پژوهش تأثیرگذار راهبردهااجرای 

. ندشد شناسایی گرمداخلهعنوان شرایط ریزی در ورزش بهراستایی بیرونی و مشکالت برنامهناهم

 تواندمی هابه آن یتوجهشوند و بیمی منبع شناسایی نعنوابهمنابع انسانی در هر سازمانی  ،حقیقتدر

مخربی بر پیشبرد اهداف داشته باشد. همچنین، مسائل زیرساختی برای توسعة ورزش همگانی  تأثیرات

 است. تأثیر گذاشتهها یکی از مشکالتی است که در توسعة ورزش همگانی بر سازمان

 ،حقیقتربوط به توسعة ورزش همگانی پرداخته شد. درم راهبردهایقضیة چهارم: در قضیة چهارم به 

بازاریابی  آمیختة طریق بازاریابی اجتماعی بهدر توسعة ورزش همگانی از شدهشناسایی یراهبردها

 چهار پیصرفاً به پژوهشگران  ،های خارجیالبته در پژوهش ماعی برای ورزش همگانی پرداختند؛اجت

شناخته شد. عناصر آمیختة  شش پی ،در این پژوهش شدهجامان هایمصاحبهولی در  ؛اندپرداخته

، حقیقتند. درقیمت، مکان، محصول، ترفیع، افراد و شواهد فیزیکی بود بازاریابی در این پژوهش شامل

راهبرد آمیخته بازاریابی نیز  . ورزش همگانی کمک کند تواند به توسعةاست که می بازاریابی آمیختة

. یکی دیگر از عنوان یک روش مناسب برای توسعة این عناصر بودندبهماعی بازاریابی اجت در حوزة

بود  راهبردیگذاری موقعیت بود. صحه گذاری و تثبیتبندی، هدفبخش شامل راهبردهای بازاریابی

دنبال تأیید یک پدیده یا گذاری ما به، در صحهحقیقتپژوهش تنها به آن پی برده شد. درکه در این 

سازی و ، رواندرنهایتزمانی هستیم که به آن پی برده شد. برندهای شخصیتی و ساطریق صفت از
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از  توانمیبرای رشد بیشتر ورزش همگانی ند. عنوان راهبرد شناسایی شدسازی بهیا شبکهیکپارچگی 

 در بازاریابی استفاده کرد. شدهتعریف راهبردهایاین 

ای اجتماعی پی برده شد. و رفتار فردی و پیامدهبه پیامدهای تغییر نگرش قضیة پنجم: درنهایت، 

که ماهیت و هدف است ر رفتار یوسوی تغیبه سمت مفهوم بازاریابی اجتماعیماهیت استفاده از این 

د با توجه منظور از تغییر نگرش فردی این است که فر .دهدتشکیل میبازاریابی در این حوزه را  اصلی

ورزش  به ، نگرش نسبتو در ادامه کندمیپیدا نی و ورزش همگانی به فعالیت بدباور مثبت  ،به شرایط

با توجه به  ،در ادامه . است که این نگرش با توجه به افزایش اطالعات فرد شودمیمثبت نیز همگانی 

 شودمیاین باور هنجاری در افراد ایجاد  ،شودمیاجتماعی بر فرد گذاشته  هنجارهایکه از  تأثیراتی

 اعی مثبتی کهاجتم پیامدهای یک نیاز در افراد قرار گیرد. عنوانبه تواندمیعالیت بدنی که ورزش و ف

رهای سمت رفتا تغییر رفتار بهبا استفاده از راهبرد های بازایابی اجتماعی می توان به دست آورد، 

 یراتیتأثاجتماعی  پیامدهایدهد. منظور از ورزش همگانی سوق می مطلوب که در این پژوهش توسعة

اجتماعی  پیامدهایکه این   هستند که از تغییر رویکرد رفتار نسبت به جامعه اثرهای مطلوب دارد

. تعامالت اجتماعی هستنددرمانی، افزایش  هایهزینهفعال، کاهش  ایجامعههمانند داشتن 

اعی ان به اهداف اجتمتومی که با اجرای آن است شده بررسیدر این پژوهش فرایندی  ،حقیقتدر

 .رسید مناسب
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 کدگذاری انتخابی و ارائه مدل -1شکل 

 

 

 مکانیزم ها

6p  آمیخته بازاریابی 

 . قیمت1

 . مکان2

 . محصول3

 . ترویج4
 . افراد5
 . شواهد فیزیکی6
استراتژی STP 
 روان سازی تعامالت

 یا شبکه سازی
 
 

 شرایط زمینه ای

 ویژگی های
جمعیت 
 شناختی

 دیدگاه و
یکرد رو

خانواده به 
 ورزش

 تاثیرات
زیست 

 محیطی 

 خود کارایی و
توانمند سازی 

 روانی

 وضعیت
 عمومی جامعه 

 

 شرایط مداخله گر

 

منابع انسانی توانمند 

 مسائل زیر ساختی

 ورزش

ناهمرستایی بیرونی 

 مشکالت برنامه ریزی در

 ورزش

 شرایط  علَی

دیدگاه و رویکرد افراد به ورزش 

مسائل اجتماعی حاد ناشی از عدم توجه توسعه ورزشی 

رزش در توسعه پایداراهمیت و 

بی تحرکی ناشی از فناوری های مدرن 

عدم کارایی مدل های استفاده شده از ورزش همگانی 

 

 پدبده محورری: بازاریابی اجتماعی جهت توسعه ورزش همگانی

 

 پیامدها

 پیامد های اجتماعی

 تغییر نگرش و  رفتار فردی
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 گیریبحث و نتیجه
با  ،ورزش همگانی توسعة پدیدة بازاریابی اجتماعی برای گیریشکلفهم فرایند  با هدفاین پژوهش 

گیری از نمونه ، برای انتخاب نمونهوهشدر این پژ ها انجام شد.برخاسته از داده نظریةاستفاده از 

که درنتیجة تحلیل مصاحبه  شد استفاده ،احتمالی استگیری غیرهای نمونهند که از روشهدفم

اند ها عبارت. مقولهندپنج مقوله شناسایی شد ،محوری است غیراز پدیدة بازاریابی اجتماعی که پدیدةبه

 راهبردها و پیامدها. شرایط علی اثرگذار بر پدیدةگر، اخلهای، شرایط مدشرایط علی، شرایط زمینه :از

ی به توجه، مسائل اجتماعی حاد ناشی از بیبازاریابی اجتماعی شامل دیدگاه و رویکرد فرد به ورزش

های مدرن و ی ناشی از فناوریهاتحرکیپایدار، بی توسعة ورزش، اهمیت ورزش در توسعة

)عوامل اثرگذار بر اقدامات  شدهگر شناساییده بودند. عوامل مداخلهشهای استفادهمدل نداشتنکارایی

مشکالت  راستایی بیرونی وشامل منابع انسانی توانمند، مسائل زیرساختی ورزش، ناهم( راهبردهاو 

رای بازاریابی اجتماعی(، شده بای )عوامل خاص اثرگذار بر اقدامات انجام. عوامل زمینهریزی بودندبرنامه

محیطی، خودکارایی شناختی، دیدگاه و رویکرد خانواده به ورزش، تأثیرات زیستهای جمعیتیویژگ

عة ورزش توسدر شناسایی  راهبردهایو توانمندسازی روانی، وضعیت عمومی جامعه معرفی شدند. 

گذاری و تثبیت موقعیت، بندی، هدفبخش راهبردهای ،طریق بازاریابی اجتماعیهمگانی از

 محصول، قیمت، مکان، ترفیع، شواهد فیزیکی بودند که شاملبازاریابی  آمیختة شش پی گذاری وصحه

شده شامل تغییر نگرش و رفتار فردی و پیامدهای اجتماعی پیامدهای شناسایی ،درنهایتو افراد بودند. 

 عواملمطالعات پیشین از  بودند.شده  تعدادی از کدها و مفاهیم شناسایی ،طالعات پیشین. در مندبود

 باکه  ( در پژوهش خود1392شمس و شمسی ) اند.ورزش همگانی استفاده کرده مؤثر برای توسعة

 متناسب فردی حفاظت و ایمنی وسایل ةیتهدریافتند که ، نددادل ایمنی انجام استفاده از وسای هدف

 هاآن عرضة ،لوسائ این از استفاده غیرمادی و های مادیهزینه کاهش مخاطبان، خواستة و نیازها با

 از مستمر استفادة برای را کارکنان نندتوایم کار محیط در هاآن از استفاده ترویج و مناسب محل در

ها حاضر درزمینة عرضة محصوالت، تخفیف پژوهشنتایج  بااین مطلب  که کنند ترغیب ایمنی وسایل

 رشد برای اصلی اجزای از یکیاست. افراد همسو  نیازهایبودن خدمات و محصوالت با و متناسب

 ،دلیلهمینبه .است افراد در بدنی فعالیت نحوة و ورزش درمورد مناسب اطالعات ارائة ،همگانی ورزش

 به مربوط هایهزینه کاهش ،آن درکنار و اقشار تمام در افراد همة برای آموزش رایگان هایدوره

 گذاریقیمت براین،افزون. دناشداشته ب نند بر حضور افراد تأثیر مثبتتوامی ورزش اماکن از استفاده

 برای که باشد شکلی به قیمت و شود ریزیبرنامه هدف جامعة هایویژگی براساس شدهخدمات ارائه

 که مخاطب در کنداشاره میای به هزینهقیمت  ،در بازاریابی اجتماعی .باشد پذیرفته جامعه آن

دراک و آگاهی است که زاریابی اجتماعی ایجاد این اشود و هدف باسازگاری با رفتار جدید متحمل می
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 ،دلیلهمین(. به2002، روبرتکاتلر و است )شده های متحملمزایای حاصل برابر یا بیشتر از هزینه

 ،همچنینثر باشد. سمت رفتار مطلوب مؤیر رفتار بهتواند بر تغیتخفیف می راهبرداستفاده از 

به این نتیجه ورزشی ی هاباشگاهاعتبار  موردخود در رسیبردر ( 1393حسینی و مسیبی )دادخدا

شامل بهبود رفتار دائمی و  هوادارانتأثیر زیادی بر رفتار محیطی  هاباشگاه ند که اعتبار محیطیرسید

در پژوهش  گذاری کهصحهنیز با عامل . نتایج پژوهش حاضر داشتبهبود رفتار آنان در هر بازی 

اس در مجامع استفاده از افراد سرشن. ، همسو استبود شدهبررسینیز و مسیبی  خداداد حسینی

توانند ورزشکار یا خدمت مؤثر باشد. این افراد سرشناس میر تأیید یک محصول د دتوانعمومی می

ها جتماعی و باشگاههمانند خانواده، برندهای اهای موردتأیید یا گروهپیشکسوتان ، بازیگرانمطرح، 

د، افرادی که این الگوها یید کننوهای جامعه رفتار مطلوبی همانند فعالیت بدنی را تأکه الگباشند. زمانی

ورزش همگانی نیازمند  توسعة ،کنار این موضوعدرگذار باشند. نند بر رفتارشان تأثیرتواپذیرند میرا می

ریزی و رنامهبشوند که هم در  افرادی باید جذب است که در این امر فعالیت دارند؛ بنابراین، افرادی

های تخصصی گذاری ورزش همگانی نخبه باشند. همچنین، باید از داوطلبان و کمیتهسیاست در هم

ها در قسمت ، به آموزش و رشد این نیروهاکنار این عواملها استفاده شود. درکردن برنامهبرای عملیاتی

ها آنکه صورتیبه استفاده شود؛ هاو نظام مناسبی برای ارزشیابی آن شود های مختلف پرداختهو بخش

دنبال در بازاریابی اجتماعی در حوزة ورزش باید به .فعالیت در این حوزه ترغیب شوند مةادا با هدف

های بدنی یک ارزش ن و فعالیتکردمعناکه برای افراد و مردم ورزشپذیرش یک رفتار جدید بود؛ بدین

کردن منظم زشکه وریا این نظر گرفته شود،، هزینه درخانوار برای این موضوع باشد و در سبد هزینة

ازحد از استفادة بیش همانندیا اینکه رفتارهای بالقوه  نوان یک رفتار مطلوب پذیرفته شود،عبه

بودن نکه رفتار فعلی را تعدیل کنیم؛ همانند غیرفعالیا ای د،نروبیا ماشین شخصی ازبین ها فودفست

یا اینکه رفتارهای نامناسب مانند  ای بدنی وهمختلف و مشارکت در فعالیتازحد اساتید یا افراد بیش

به این موضوع، باید عناصر  با توجهد. نترک شوهای کامپیوتری ازحد کودکان از بازیاستفادة بیش

تغییر  برایتفریحی  هایکارتاستفاده از  هدف بانیز ( 2011کولینز ) کار برد.شده را بهآمیختة مطرح

در جوامع ورزش را  تواند توسعةمیکه استفاده از این روش  رسیدافراد به ورزش به این نتیجه  رفتار

به منابع محدود  توجه بااین کارت تفریحی از چگونگی استفاده  ،د. همچنینتحرک تقویت کنچاق و بی

را  قرار داده شود و جامعههدف خود  دقت در جامعةبه های اوقات فراعتکارتو اینکه چطور 

که  های تجاریو فعالیت منتخبی از ورزش، هنراز  کردند که ها پیشنهادآن نشان داد. ،کندبندیبخش

اینون . شودز بازاریابی اجتماعی استفاده روشی ا عنوانبه ،دورزش جذب کن زنان و مردان سالمند را به

بر رفتار داوطلبانة  ندتوانهای ورزشی میاینکه چگونه سازمان( پژوهشی با هدف 2012)و کنت 

طریق بازاریابی اجتماعی مشارکتی و با محیطی ازهای زیستبحث موردکنندگان و مشتریان درمصرف
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اعتبار  که ندبه این نتیجه رسید هاند. آنانجام داد ،توجه به نقش اعتبار باشگاهی خود تأثیر بگذارند

ها یافتهزیست در ارتباط است. این مایت از محیطهای داوطلبانة حها با برنامهای آنهها و برنامهباشگاه

رفتارهای مفید چرخة اثربخشی بر نند تواای میهای ورزش حرفهد که سازماننکنپیشنهاد می

کارگیری بازاریابی اجتماعی مشارکتی با افزایش اعتبار شرکتی و باشگاهی خود در بهرا اجتماعی 

 عنوانبه را ورزشی هایباشگاهاهمیت نیز  گذاریهصح ینةزمنتایج این پژوهش در. دنافزایش ده

 .تایید کرد ،رفتار افرادبر  تأثیرگذاریهای مرجع برای گروه

افزایش های درمانی درحالرود و معضالت اجتماعی و هزینهتحرکی پیش میسمت بیجامعة امروزی به

های کاهش هزینه گشایتواند راهامعه نمیدرستی در جسالمتی و تنبعدی به هستند. نگاهی تک

 شود نیازمند بازاریابی است.نوع خدمتی که به جامعه ارائه می هر ؛ بنابراین،درمانی و زندگی سالم باشد

دنبال دستیابی به یکی از چهار هدف پذیرش رفتار جدید، رد به مباحث، بازاریابی اجتماعی به با توجه

ست و یمی در مخاطبان است. تغییر رفتار، داوطلبانه ارفتار بالقوه، تعدیل رفتار فعلی یا ترک رفتار قد

هی دارند، آن را باور مداری به درک چیزی که مخاطبان هدف از آن آگابا استفاده از رویکرد مشتری

اما بازاریابی باید با توجه به شرایط (؛ 2002)کاتلر و روبرت،  کندیم، کمک دهندیمانجام دارند و 

زش همگانی ور ها و متولیان توسعة، سازمانبا توجه به نتایج این پژوهش های خاص باشد.ص و گروهخا

ه به اینکه در با توجند و داشته باشتا نیازهای مشابهی  های همگن تقسیم کنندباید جامعه را به گروه

تواند با هر سازمان می ،کنندهای متعددی درزمینة ورزش همگانی فعالیت میشرایط فعلی سازمان

های ریزی، برنامههدف جامعةو با توجه به  جامعة موردنظر خود را پوشش دهد ،ازار هدفانتخاب ب

د. در ها را حفظ کنو آن د را به ورزش و فعالیت بدنی جذب کندد افراد تا اینکه بتوانالزم را انجام ده

د. نته باشحفظ مشتریان تأثیر بسزایی داش ند بر جذب ونتوابازاریابی می ، عناصر آمیختةاین مسیر

های جوامع ، باید به تفاوتشودها یا نوع خدمات صحبت میگذاری و هزینهکه از قیمتدرواقع، زمانی

توجه شود و  ،ای به آن پرداخته شدشناختی که در شرایط زمینههای جمعیتمختلف همانند ویژگی

ختلف توسعة ورزش همگانی های ماینکه سازمانا توجه به بولی  ، خدمت و هزینه ارائه شود؛براساس آن

نند در روند کار و تواکه می دنوجود دارعهده دارند، مشکالت مربوط به تعامالت سازمانی را بر

. بردن مشکالت ایجاد شدسازی تعامالت با هدف ازبینروان راهبردد. نثر باشکارگیری راهبردها مؤبه

ها ، باید به انگیزانندهبیندراین .ندایی شدشناس هاکردن قوانین و  نظارت بر آنبا مصوب این تعامالت

های بیرونی رقابتی، تبلیغات مناسب و مشوقو ترویج رفتارهای مطلوب ازطریق برگزاری مسابقات نیمه

، توسعة ورزش دربین افراد نهایت اینکهدر ایجاد انگیزه نیز توجه شود.ها برای همانند جوایز و پاداش

ای مدون با های بلندمدت است و داشتن برنامهریزیمند انجام برنامهان جزئی از فرهنگ، نیازعنوبه

 نظر رسید.بتوان به هدف مورد تا استالزم  رویکرد بازاریابی
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های خاص بازاریابی اجتماعی ورزش همگانی و روش عوامل مؤثر در توسعة به ،های گذشتهدر پژوهش

با توجه به مفهوم بازاریابی در که درحالی ؛است شده پرداخته اند،شده ای انجامصورت مداخلهکه به

 .نشد مشاهده ورزش همگانی در حوزةرویکرد جامعی  ،های گذشتهپژوهش

ورزش همگانی باشیم که با  توسعة دردنبال رویکردهای تغییر رفتار ، باید بهنتایج این پژوهشطبق 

های مؤثر برای توسعة ورزش مدل عی یکی ازرویکرد بازاریابی اجتما ایج مطالعة حاضر،توجه به نت

توان مسیر و مدل شده نیز میگرفتهکارا است. با توجه به روش پژوهشی بهم همگانی در جامعة

ورزش همگانی ترسیم کرد و به اهداف  ؛ یعنی توسعةمهم را برای بازاریابی برای این پدیدةمشخصی 

 موردنظر رسید.
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Abstract 

The aim of this study was to Understanding the process of formation of social marketing 

for the development of sport for all. This study was qualitative research that has been done 

with using of grounded theory. Statistical population included of executive and academic 

experts in the field of sport and marketing that after interviewing with 13 people from the 

community, this study reached theoretical saturation .Result of this interviews, open 

coding process (the Code), axial (with causal, strategies, confounding factors background 

conditions and consequences) and selective (course story) was done. In this research 

causal conditions affecting of social marketing was perspective and approach to the sport, 

acute social problems caused by the lack of attention to the development of sports, the 

importance of sports in sustainable development, lack of exercise due modern technology 

inapplicability the of the used sport for all. Condition background affecting to strategies 

was demographic characteristics, attitudes and family approach to sports, environmental 

impact, self-efficacy and psychological empowerment, society situation. The strategy 

research includes six p elements of the marketing mix (price, product, place, promotion, 

people, and physical evidence) endorsement, segmentation, targeting and positioning and 

lubrication interaction or networking were identified. Interfering factors, including human 

resource empowerment, infrastructure issues of sports, external misalignment and 

planning problems identified in sport and the consequences include the social 

consequences of changing attitudes and behavior of the individual. Therefore, 
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organizations related to sport for all, can set a more accurate planning regarding to Identify 

concepts to develop sport for all. 
 

Keyword: Social Marketing, Sport for All, Grounded Theory 

 
 

 

 

 

 

 
 
 


