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  چکیده

ابی با رویکرد بازاری شهر قم در سالمندان توسعة فعالیت بدنیهدف از این پژوهش شناسایی راهکارهای 
شیوۀ به  یهاداده یآورجمعبا توجه به  .روش کمی و کیفی بود روش پژوهش ترکیبی از بود. اجتماعی

این  آماری در ةسنجی آن در مرحله بعد از نوع آمیخته اکتشافی بود. جامعاعتبارکیفی در مرحله اول و 
 شکل به در ابتدادر بخش کیفی  یریگنمونهبودند. روش سال استان قم  50افراد باالی پژوهش کلیه 

استفاده  یگلوله برف یریگنمونهاطالعات از روش  یآورجمع منظور بههدفمند و قضاوتی بود و در ادامه 
 هادادهری ابزار گردآو به اشباع نظری رسید. نظر مورد یهانمونهنفر از  13شد. این پژوهش با مصاحبه از 

تدوین و  نامهپرسشها، ها و شاخصدر مرحله اول مصاحبه بود و بعد از کدگذاری و شناسایی مضمون
 در بخش کمی تصادفی ساده بود. یریگنمونهروش  مدل استفاده گردید. یاعتباربخشبرای طراحی و 

داده در قسمت کیفی با استفاده از تحلیل مضمون و در قسمت کمی با استفاده از  لیتحل و هیتجز
آمیخته دو مفهوم  یج حاصل از تحلیل مضمون نشان دادنتاانجام شد.  لاس و لیزراسپیاس یافزارهانرم

( حفاظتو  لذت ،سند ، شرکا، سیاست و خط و مش،، افرادویجقیمت، تر ،بازاریابی اجتماعی شامل )مکان
در  یت بدنیتوسعة فعال یراهبردها عنوان به یسازتیموقعو  یگذارهدف، یبندبخش یهایاستراتژو 

سب مدل را در این نیز برازش منا یدییتأد. نتایج حاصل از تحلیل عاملی شناسایی شدنسالمندان 
توسعه   منظور بهبا توجه به نتایج پژوهش، داشتن نگاه بازاریابی و مشتری مداری پژوهش نشان داد. 

 است.  یضرور، الزم و در سالمندانورزش 
 

 سالمندی آمیخته بازاریابی اجتماعی، تحلیل مضمون، ورزش کلیدی: واژگان

                                                           
1. Email: h.karimi.abg@ut.ac.ir 

2. Email: ali_saberi1364@ut.ac.ir 

3. Email: ghbagheri@ut.ac.ir  
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 مقدمه
 زندگی به امید ،افتهی کاهش ومیرمرگ میزان اجتماعی و اقتصادی پزشكی، هایزمینه در پیشرفت با

و ازمشا،  نژاد یدریح)امینی،  رودمی پیش سالمندی سمت به جهان جمعیت و است یافته افزایش

 ،بک صفری)است  نامیده سالمندان را، قرن قرن این جهانی بهداشت سازمان کهطوری به(. 2016

سال و باالتر  60 افراد 1بهداشت جهانی سازمان اساس تعریف . بر(2017 ،آقاجانی و یزدی رفتارخوش

 یبیتأد، به پور، تنور ساز؛ 2018)جمشیدی، دوستی پاشا، رضوی و گودرزی،  سالمند محسوب شده

 75سالمندان جوان، سالمندان  عنوان به 74تا  60و به سه زیرگروه یعنی سالمندان ( 2018و چپری، 

 شوندخیلی سالمند تقسیم می عنوان بهسال به باالتر  90سالمند و سالمندان  عنوان بهسال  90تا 

افراد مسن را  افراد « 2یزندگ یفعال برا» نیکمپهمچنین  .(2017، زاده دریح)مهرابیان، امینیان و 

استفاده منظم از  یایاست که در آن مزا یانقطه ،یسالگ 50سن  رایز کند،یم فیسال تعر 50 یباال

به  (.2011، 3)سبو، نیكولسكو، گوات و لوپو ابدییکاهش م آنها تیفعال رای، مهم است زیبدن تیفعال

 و جهانى هاىآمار .سالمند انتخاب شدند عنوان بهسال  50در این تحقیق افراد باالی  همین دلیل

)خضری، عرب  شودمی افزوده سالمندان جمعیت روز بر به روز دهدمی نشان ایران آمار همچنین

 بیش یک هر جهان، کشور 31 تقریباً امروزه به شكلی که .(2014و ابراهیمی،  طلبتیحماعامری، 

نو احمدی، ) کشورها در حال افزایش است این تعداد که دارند سال 60 باالی سالمند میلیون 2 از

 687 را جهان سالمندان کل تعداد 2006سال  در سازمان ملل(. 2017، یصدر اله، اسماعیلی و یده

 یک رقم به 2050 سال تا که کرد برآورد و (2016)امینی و همكاران، اعالم نفر هزار 923 و میلیون

طبق آخرین سرشماری در سال  (.2015، 4اوزن) رسید خواهد نفر هزار 153 و میلیون 986 و میلیارد

 ،شعبانیو  رضوانی، نادری) دهنددرصد از جمعیت کشور را سالمندان تشكیل می 1/6در ایران  1395

 شده توصیف ساکت انقالب عنوان به که است توجه قابل قدری به سالمند افراد تعداد رشد .(2016

 از یكی به جمعیت سالمند شدن است شده سبب موضوع این(. 2018 زاده و همراه زاده،)ایمان است 

 .(2018 )حسینی و حاتم نژاد، شود تبدیل کنونی هایسال در عمومی بهداشت هایچالش مهمترین

 .است نشده اندیشیده کافی تدابیر این قشرنیازهای  درباره هنوز سالمندان جمعیت رشد رغم به اما

 جامعه، ریپذبیآس یهااز گروه یكی عنوان به سالمندان جسمانی و بهداشت روانی تأمین بنابراین،

 پدیده یک سالمندی دوران. (2018 ،حجتیو  اداوی ،میردریكوند ،عباسی) طلبدمی را ایویژه توجه

 تغییرات این د.کنیم پیدا کاهش فرد روانی و روحی های بدنی،فعالیت آن در که است طبیعی

                                                           
1. World Health Organization 

2. Active for Life  

3. Sabau, niculescu, gevat, lupu 

4. Oesen, and et al 
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)جمشیدی و باشد  متفاوت تواندمی آن انجام سرعت اما است، یكسان مختلف افراد در فیزیولوژیک

 ۀمرحل انسان، زندگی حساس و مهم مراحل از یكی گفت توانمی ترتیب همین به (.2018 همكاران،

 این نیازهای مسائل و به توجه و (2018 صحاف، و دهكردی پورشمسی انتظاری،) است سالمندی

 افزایش مسن افراد جمعیت طور کههمان. (2017 1ژوئن)هنگ و  اجتماعی است ضرورتی دوران دارای

 حاجی ،عبادی ،خمسه، موحدی)یابد افزایش می نیز آنها مشكالت بهداشتی و بیماری خطر یابدمی

 ،عروقی، سكته_های قلبیبیماری هایی نظیر فشارخون باال،. فراوانی بیماری(2016 ،نویدیانو  امینی

های بیماری (.2018 ،3جو، وان، جان هنگ،کیم، لی، ؛ 2015 ، لین، جیانگ،2)چن دیابت، سرطان

های استخوانی و عضالنی در اختیاری ادرار، کاهش قدرت بینایی و شنوایی و ضعفتنفسی، بی

 درمانی دارو هایروش از استفاده با امروزه چه گرا .(2017 )مهرابیان و همكاران، سالمندان باالست

 نظر به اما کرد، برطرف را سن کهولت از ناشی روانی و جسمانی هاینارسایی ایاندازه تا توانمی

 و ترمطمئن راهكارهای باید بشری، جوامع رشد به رو و بزرگ معضل این با مقابله برای رسدمی

 انتخاب معتقدند، ورزشی و پزشكی علوم نظرانصاحب از بسیاری زمینه، این در .کرد پیدا تریمناسب

 باشد، داشته ایویژه جایگاه منظم ورزشی و بدنی هایفعالیت آن در که فعال زندگی شیوۀ یک

فو، وانگ، ؛  2016، 4، و هنگرل، کسلی، لیو، هارم) است مسن افراد برای سالمتی راهكار مهمترین

 یک جهانی، سطح در این وجود با اما .(2018 ،6، کیم، کیم و کیمها؛ 5،2017یانگ،کوی، وانگ، مائو

 فعالیت کاهش مورد در اتفاق به قریب شواهد و هستند فعال کافی طور به بزرگساالن نفر چهار از نفر

 فوجیرا، کوباسكی، ؛2016 ،صابری) دارد وجود سالمندان در ویژه به و همه برای سن با همراه بدنی

 بهبا توجه به این مسائل نقش پرداختن به ورزش و فعالیت بدنی  (.2015، 7رونتو، پنگ، رندل تیال

این نكته  .ی مراقبت فردی از اهمیت و ضرورت بسیار باالیی برخوردار استهاروشیكی از  عنوان

 و مرگدرصد همه انواع  20 باًیتقریی مسئول تنها بهی تحرکیببدانیم  که کندیمزمانی اهمیت پیدا 

فعالیت بدنی منظم برای سالمندی سالم  .(2016 ،ناصح وصالی)است ی زودرس در سالمندان رهایم

قیمت که های مزمن و گرانتواند به تأخیر، جلوگیری یا مدیریت بسیاری از بیماریضروری است و می

 بدنی فعالیت راهنمای بر اساس (.2018 ،8والنسیا و در معرض سالمندان هستند کمک کند )مورا

                                                           
1. Hong, Jun 

2. Chen, MS 

3. Kim, lee, hung, juo, va, jan 

3. Li, liu, harmer, Kessler, Hong 

4. Fu, Wang, Yang, Cui, Wang, Mao 

5. Ha, Kim, Kim, Kim 

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

7. Mora and Valencia 
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 دقیقه 75 یا و شدت متوسط با بدنی فعالیت ههفت در دقیقه 150 حداقل باید سالمندان ،1آمریكا

 با فعالیت زمان مدت باید بدنی فعالیت بهتر فواید از استفاده برای و باشند داشته شدید بدنی فعالیت

 نشان داده همچنین برسانند. هفته در دقیقه 150 و 300 به ترتیب به را خود شدید و متوسط شدت

صورت  تفریح برای یا و باشد کار و حرفه از بخشی یا که منظم و روزمره بدنی فعالیت که است شده

 ،ناصح وصالی) است مرتبط سینه و روده هایسرطان ویژه به سرطان انواع به ابتال خطر کاهش با پذیرد

اد و میزان مشارکت را سالمندان را به مشارکت در فعالیت بدنی سوق د توانیماما چگونه  .(2016

افزایش مشارکت سالمندان در ورزش نیازمند حضور و وجود عوامل بسیار زیادی است ؟ افزایش داد

به عوامل درون فرد بستگی دارد که نیازمند  آنهاو تعدادی از  شودیماز محیط ناشی  آنهاکه بسیاری از 

مناسب  هارساختیز وجود باکه با توجه به اینتغییر رویكرد رفتاری نسبت به موضوع ورزش است. 

برای تغییر رفتار  ییرهایمسخوانی ندارد لذا باید به دنبال موجود هم یهارساختیزمیزان مشارکت با 

ک رویكرد تغییر رفتار، که ی فتار وجود دارد.تغییر ر مینۀز درمفاهیم متعددی  در سالمندان بود.

گیرد، بازاریابی  قرار استفاده های هدف موردبدنی در میان جمعیت تواند برای افزایش فعالیتمی

دنبال  به ما اجتماعی، بازاریابی . در(2015، همكاران ؛ فوجیرا و2016 صابری،)اجتماعی است 

 کاتلر توسط علمی، شاخه یک عنوان بهاصطالح بازاریابی اجتماعی  مردم هستیم. رفتار بر تأثیرگذاری

گونه تعریف گردید بازاریابی معرفی شد و ایندر نشریه  کلیدی مقاله یک انتشار با( 1971) 2زالتمن و

 ،موال) "منظور پیشبرد یک هدف، ایده یا رفتار اجتماعی های بازاریابی، بهاستفاده از اصول و تكنیک"

تواند در تغییر رفتار گروه مخاطب ریزی شده میطرحیک فرآیند  عنوان به. بازاریابی اجتماعی (2016

نقوی، ) استفاده قرار گیرد کارگیری تشویق و ترغیب مورداز طریق ارائه منافع و کاهش موانع و به

بازاریابی اجتماعی به دنبال دستیابی به یكی از چهار هدف پذیرش رفتار جدید، طورکلی  . به(2016

  .(2016 ،صابری) رد رفتار بالقوه، تعدیل رفتار فعلی، و یا ترک رفتار قدیمی در مخاطبین است

 خدمات، و تجهیزات جامعیت ترغیب، مبادله، ۀهزین خود نشان داد پژوهش(، در 2015) صفاری

 روی ترغیب و فرهنگی بسترسازی روی محصول؛ امكانات مطلوب ترکیب مسابقات، برگزاری قیمت،

 هزینه روی خدمات و جامعیت تجهیزات مكان، مكانی، موقعیت محصول، زندگی؛ سالم شیوه آموزش

 مكانی، اجتماعی؛ موقعیت روابط روی مسابقات برگزاری فرهنگی؛ بسترسازی روی ترغیب مبادله؛

امینی و  ی دیگردر پژوهش عالوه بر این. دارند معناداری ریتأث مكان روی بهداشتی مسائل به توجه

 مؤلفه بدنی، یهاتیفعال در مشارکت ۀکنندلیتسهی هامؤلفه نیدر ب نشان دادند( 2016) همكاران

بود ی مالی و اقتصادی دارای کمترین اهمیت هامؤلفهدارای بیشترین اهمیت و  امكاناتی و محیطی

                                                           
1. U.S. Department of Health and Human Services 

2. Kotler and Zaltman 
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اداره  یاجتماع یابیبازار ختهیآم لیتحلبا عنوان  (2016) امیری همچنین (.2016 همكاران، و ینیما)

 آمیخته عناصر عنوان به را عامل هفت نتایج یورزش همگان جیورزش و جوانان شهر اصفهان در ترو

 قابلیت ترغیبی، بسترسازی مشارکت، هزینه یهاعامل مدل، این بر اساس. داد نشان اجتماعی بازاریابی

 عالوه بر این .شدند شناسایی میانجی متغیرهای عنوان به مردم عموم و مشتری محوری دسترسی،

نداشتن وقت کافی، نبود امكانات ورزشی در دسترس  به این نتیجه رسید کهپژوهشی  رد( 2016) نقوی

در  مشارکتموانع  عنوان بهدرصد را  نیترنییپاو مشكالت فرهنگی و احساس ناامنی  باالترین درصد

از پژوهش با توجه به  آمدهدست بهنتایج ( 2017) در پژوهش جوادی. اندکردهفعالیت بدنی بیان 

آموزش نگرش و گرایش درست دانشجویان نسبت  کندیمپیشنهاد  رهایمتغبودن رابطه بین  معنادار

مدرن و جدید و  ۀیک شیو عنوان بهی بازاریابی اجتماعی متدهابه ورزش و فعالیت بدنی از طریق 

شاهد بهبود آن بتوان گزار در اولویت اهداف آموزشی مجموعه دانشگاه قرار گیرد تا از طریق ریتأثالبته 

 یهاپژوهشدر  .(2016 ،ادیجو) شرایط جسمانی، بهداشتی، فیزیكی و روحی دانشجویان باشیم

ورزش  کهاین نتیجه رسیدند به  خود در پژوهش  2012، 1الویس د و ویرتوسرجونیور ترایبس، خارجی

از ضعف در  یریشگیمختلف، موجب پ یهادر حوزه ایدر اوقات فراغت  ژهیو به ،یبدن تیو فعال

بازاریابی اجتماعی در  بدنیمداخالت فعالیت ( 2015) و همكاران فوجیرا عالوه به .شودیسالمندان م

نشان داد بازاریابی  آمده دست به جینتارا بررسی کرده و  : مرور منظمباالترساله و  60 سالمندانمیان 

دهد ساله و باالتر مؤثر است و نشان می 60 بزرگساالناجتماعی در افزایش فعالیت فیزیكی در میان 

ها مانند آموزش و بهداشت عمومی در آینده ضروری همراه با سایر رشته استفاده از بازاریابی اجتماعی

 یكیزیف تیسطح فعال( در پژوهشی به این نتیجه رسیدند 2018) همكاران و جینیور همچنین .تاس

 یزندگ آنجا خود یاست که در طول زندگ ییجا ریافراد مسن تحت تأث یریپ ندیفرآ جهینت و در

 (2018) 7همكاران و آرو نهایت در و (.2018 ،6دآبره و ،5گورا ،4بورگز ،3فرناندس ،2جینیور)کنندمی

ی بهداشتی در یک منطقه بهداشتی هامراقبتی منظم در سالمندان در مراکز بدنبر فعالیت  مؤثرعوامل 

ی توجه قابلکه دلیل شرکت نكردن بخش به این نتیجه رسیدند  وکردند را بررسی  آفریقای جنوبی

قرار آنها ی مربوط به هازهیانگوضعیت سالمتی و موانع و  ریتأثاز سالمندان در فعالیت بدنی تحت 

  .ردیگیم

                                                           
1. Tribess, Virtuoso, de Oliveira 

2. Junior 

3. Fernandes 

4. Borges 

5. Guerra 

6. Junior Fernan de Abreu 

7. Aro et al  
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رزش سالمندی کلی به مقوله و صورت بهپیشین ی هاپژوهشبیشتر  شده انجامی هایبررسبا توجه به 

و  اندپرداخته المندانسو بازدارنده توسعه ورزش در  کنندهلیشناخت عوامل تسهیا به  اندکردهتوجه 

 ،بال تغییر رفتار بودهیی که به دنهاپژوهشهمچنین . اندبوده کمتر به دنبال تغییر در رفتار سالمندان

ژوهش با ارائه مدلی . محقق در این پاندکردهی سنی بررسی هاگروهی همگانی را برای تمام هاورزش

 است آن پی درن ورزش در سالمندا ۀکنندلیتسهازاریابی اجتماعی و عوامل ب یهاختهیآمبر اساس 

 به تا دهد رائها آنها مسئوالن و مربوطه یهاسازمان به را الگویی بازاریابی اجتماعی علم طریق از که

 .بكنند محیا راسالمندان به ورزش  گرایش شرایط آن لهیوس

ه رویكرد کهدف از این پژوهش بررسی این سؤال است  شده انجام یهاپژوهشو  با توجه به مطالب

 ها چگونه است؟منظور پیشگیری از بیماری بازاریابی اجتماعی جهت توسعه ورزش در سالمندان به
 

 پژوهش یشناسروش
 نیدر ا ،در ایران خصوص بهسالمندی و بازاریابی اجتماعی  درباره تتحقیقا دنبو نوین به توجه با

 یو فرع یاصل یهامضمون یی، به شناسا1مضمون لیتحل یریاول با رویكردی تفس ۀپژوهش، در مرحل

 با رویكرد بازاریابی اجتماعی شهر قم در سالمندان بدنی فعالیت توسعۀراهكارهای  نهیزم درپژوهش 

-روایی یبرا یدییتأ یعامل لیتحل یها، با استفاده از روش کمشاخص ییپس از شناسا .پرداخته شد

در  آماری ۀجامعقرار گرفت.  استفاده موردلذا روش پژوهش آمیخته اکتشافی  .آن استفاده شد سازی

توسعۀ  نهیزم دراستان قم و کسانی که ورزش در  ۀاین پژوهش را خبرگان امر توسع بخش کیفی

 دارای تجربه بودند، های اجراییهای دانشگاهی و چه اجرایی و دستگاهچه در محیطفعالیت بدنی 

، شناسایی افرادی بود که در امر توسعه ورزش همگانی مصاحبه هااما در گام اول برای  .دادندتشكیل 

در این  آمده دست به به همین دلیل بر اساس اطالعات ؛اختیار داشتند اطالعات کامل و جامعی در

ه ورزش همگانی و زمینه اجرایی در حوز زمینه و با مشاوره با اساتید محترم تعداد افرادی که هم در

اساتید محترم دانشگاهی متخصص در این زمینه با استفاده  و هم انددادهبازاریابی کار مناسب انجام 

در ادامه کار با توجه به کیفی بودن . صورت گرفت هامصاحبهو شدند شناساییقضاوتی  یریگنمونهاز 

گلوله برفی استفاده شد. در  یریگنمونهادامه مصاحبه تا اشباع نظری، از روش  منظور بهپژوهش و 

در  .نظر برسد کند که به اشباع نظری در مورد پدیده موردها تا زمانی ادامه پیدا میحقیقت مصاحبه

 مصاحبه به اشباع نظری رسیده شد. 13 این پژوهش با

 جذابیتکه  موضوعاتی و معنایی الگوهای گرتحلیل که شودمی آغاز زمانی مضمون تحلیل فرا گرد

 مجموعه بین برگشت مستمر و رفت یک شامل تحلیل این. دهدمی قرار نظر مورد را دارند بالقوه

                                                           
1. Thematic Analysis 
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 همان از تحلیل آیند. نگارشمی به وجود که است هاییداده تحلیل و هاکدگذاری مجموعه و هاداده

( 2006) برون و که کالرک رویكردی بامضمون  تحلیل گانهشش مراحل .شودمی شروع اول مرحله

ها، جستجوی تم -3اولیه،  کدهای ایجاد دوم مرحله -2، هاداده با آشنایی -1اند که شامل: داده ارائه

 ،مسلمی و خنیفر) گزارش تهیه -6، اصلی هایتم گذارینام و تعریف -5، فرعی هایتم گیریشكل -4

 انجام شد. (2017

در پایایی  (.1395)صابری،  شده است ها از روش پایای باز آزمون استفادهبرای بررسی پایایی مصاحبه

در فاصله معین دوباره  آنهاشده و هرکدام از  نمونه انتخاب عنوان بهها باز آزمون تعدادی از مصاحبه

توافق و کدهای  عنوان بههم شبیه هستند  های کدهایی که باشود. در هرکدام از مصاحبهکدگذاری می

ها رمول زیر برای تعیین پایایی کدگذاریاند و سپس از فشده غیرمشابه با عنوان عدم توافق مشخص

 شده است: استفاده
 

𝑃(𝐴) =
2𝑛(𝐴)

𝑛(𝑆)
 

 

 شده استفاده آزمون بازمصاحبه برای ارزیابی پایایی با استفاده از فن  3در پژوهش حاضر از تعداد 

 ی مجدد درکدگذار. نتایج اندشدهی کدگذارپژوهشگر  لهیوس به مجدداًاست که در فاصله یک هفته 

 جدول زیر آمده است:
 

 هانتایج مربوط به بررسی پایایی مصاحبه -1 جدول

 پایایی باز آزمون تعداد توافقات تعداد کل کدها کد مصاحبه ردیف

1 2P 35 14 80/0 

2 5P 35 16 91/0 

3 6P 38 15 78/0 

 83/0 45 108 کل

 

و  108شود تعداد کل کدها در فاصله زمانی یک هفته برابر با طور که از جدول باال مشاهده میهمان

 83/0ل باال میزان پایایی باز آزمون توجه به فرمو است. با 45تعداد کل توافقات بین کدها برابر با 

 پایایی کافی را دارد.توان گفت که مصاحبه می 6/0 مقدار زتوجه به بیشتر بود ا درصد است و با

که مفاهیم موجود، اطمینان از این ادبیات با شواهد های مقایسهبرای روایی پژوهش حاضر از تكنیک

شواهد،  از متعدد منابع از هم مرتبط هستند و انسجام درونی دارند، استفاده صورت سامانمند با به

مرز پژوهش و داشتن یک  و حدها در طول گردآوری آن، تعریف توصیف غنی از مجموعه داده

های حاصل نویس کلیدی و همچنین مطالعه اسناد و مدارک شرکت برای افزایش روایی دادهپیش
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گانه از مراحل هفت کدام هرمصاحبه، اعتبار بایستی برای  روش درشده است. همچنین  استفاده

اعتبار در هر هفت مرحله  .باشند كااتقابلموثق و  آمدهدست بهتوجه قرار گیرد تا نتایج  پژوهش مورد

این پژوهش  در که بود تأیید مورد ها داده تحلیل و ،بردارینسخه مصاحبه، طراحی، موضوع، انتخاب

 توجه شد. آنهابه 

صورت  قم که به شهرسال  50افراد باالی آماری پژوهش در بخش کمی عبارت بودند از کلیه  ۀجامع

میان  نامهپرسشبرای توزیع  تقسیم شد. آنهاشده حاصل از مصاحبه بین  تدوین نامهپرسشتصادفی 

شد، مانند بوستان نرگس و افراد فعال، با حضور در اماکنی که ورزش صبحگاهی در آن برگزار می

منظور توزیع  نمودیم. همچنین به نظر موردهای نامهپرسشورزشگاه شهید حیدریان، اقدام به توزیع 

توزیع آن در  صورت اینترنتی و به نامهپرسشافراد غیرفعال نیز اقدام به طراحی  میان نامهپرسش

در این پژوهش از روش  .های بازنشستگی و فضاهایی از این قبیل نمودیمکانونهای تلگرامی کانال

برای  در این پژوهش با توجه به مشخص نبودن حجم جامعه آماری .گیری تصادفی استفاده شدنمونه

 کردن مشخص و پژوهش آماری جامعه روی بر مقدماتی مطالعه یک انجام با نمونه حجم تعیین

پس  تینها در .است آمده زیر در نتایج که شد محاسبه نمونه حجم ،فرمول طریق از ،نمونه واریانس

 عودت داده شد. نامهپرسش 300تعداد  هادادهاز توزیع 

322
0025.0

)21.0()96.1( 2




n 

برای روایی صوری  .طراحی شد سؤال 68و در قالب و راهبرد  مقوله موانع دوپژوهش در  نامهپرسش 

قرار گرفت و برای  دییتأمورد  قرار داده شد و در نهایت نفر از متخصصان امر 15نظر و محتوایی آن به 

برای  نیهمچن استفاده شد. با استفاده از نرم افزار لیزرل یدییتأروایی سازه نیز از تحلیل عاملی 

نشان داد مفاهیم موانع، آمیخته بازاریابی  نتایج .استفاده شد کرونباخسنجش پایایی از روش آلفا 

 84/0، و 89/0، 83/0به ترتیب برابر با  یابیتیموقعو  یگذارهدف، یبندبخشاجتماعی و استراتژی 

 .اندداشتهبودند که پایایی مناسبی 
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 نتایج
 هادادهوتحلیل کیفی تجزیه

 

 هانتایج کدگذاری باز و محوری حاصله از مصاحبه -2جدول 

 کد نهایی تم فرعی تم اصلی مقوله

 موانع

 فردی

توانایی و 

 تمایل

 کمبود وقت و زمان

 توجه به مسائل بهداشتی

 خستگی ناشی از ورزش

 کمبود توانایی برای شرکت در ورزش

 یتحرکیباعتیاد به 

 رفعالیغی هایسرگرمتوجه به 

 برای ورزش سالمندان هاخانوادهمخالفت 

 ی ناشی از فناوری مدرنتحرکیب

 آگاهی

 نگرش اشتباه سالمندان به ورزش

 در مورد ورزش سالمندی هاخانوادهکمبود اطالعات 

 کمبود آگاهی از نوع مشارکت مطلوب در فعالیت بدنی مناسب

  سازمانی

ی متولی امر به ورزش همگانی و سالمندی در مقابل هاسازمانکمبود توجه 

 قهرمانی

یک بخش حساس از  عنوان بهی مربوط به سالمندان هاترجمانکمبود توجه 

 جامعه

 عدم توجه مسئوالن امر توسعه ورزش برای سالمندان

 ی درگیرهاارگانعدم آگاهی 

 کمبود آگاهی مدیران

 ی درگیرهاارگانعدم همكاری بین 

زیر 

 ساختی
 

 عدم وجود یا ناکافی بودن مكان مناسب

 عدم وجود نیروی متخصص در حوزه ورزش سالمندی

 سختی دسترسی به اماکن ورزشی

 نبودن برنامه جامع در خصوص ورزش سالمندان

 پیشی گرفتن رقبا در پر کردن اوقات فراغت

 ی ورزشیهاباشگاههزینه باالی 

 محیطی

 اقتصاد ناکارآمد جامعه

 وجود مشكالت و معضالت اجتماعی

 شرایط فرهنگی جامعه
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 هانتایج کدگذاری باز و محوری حاصله از مصاحبه -2ادامه جدول 

 کد نهایی تم فرعی تم اصلی مقوله

 راهبرد
آمیخته 

 بازاریابی

سیاست و 

 خط مشی

 برنامه جامع برای توسعه ورزش سالمندیارائه 

 به ورزش ی برای گرایش سالمندانسازفرهنگ

 مكان

 آنهابه وسایلی که سالمندان قادر به استفاده از  هاپارکمجهز کردن 

 باشند

 فراهم کردن امكان دسترسی آسان به اماکن ورزشی

 بودن زمان استفاده از اماکن ورزشی ریپذانعطاف

 هامحلهی ورزشی به درون هامكانانتقال 

 ازیموردنی مناسب همراه با وسایل و تجهیزات هامكانایجاد 

 سالمندان

 ایجاد اماکنی که برای سالمندان آرام و امن باشد

 قیمت

 کنندیمی تخفیفی بیمه برای سالمندانی که ورزش هاطرح

 با هزینه اندک فراهم کردن امكان ورزش برای سالمندان

ی تخفیفی اماکن ورزشی متناسب با میزان مشارکت هاطرح

 سالمندان در ورزش

 ی رایگان آموزشیهادورهبرگزاری 

 تبلیغات

 ی مستمرارسانهتبلیغات 

 برگزاری مسابقات با حضور پیشكسوتان

 و روزنامه( برای تبلیغ ورزش ویراد تلویزیون،رقبا )استفاده از 

 منظوربهدر سطح شهر  شدهنصبی هاهیاعالمی از تابلوها و ریگبهره

 افزایش آگاهی از فواید ورزش در سالمندان

 ورزش کرد توانیمکه در هر مكانی آگاه کردن سالمندان از این

 افراد
 زمینه ورزش سالمندانآموزش متخصصان در 

 اماکن ورزشیحضور نیروهای متخصص برای سالمندان در 

 لذت

 هاخانوادهفراهم کردن امكان ورزش با 

 جذاب بودن مكان و فعالیت ورزشی برای سالمند

ی نسبت به ورزش با ارائه مندعالقهایجاد احساس مثبت و 

 ی شاد و مفرحهاورزش

 سند

 مشاوره حضوری

یی با حضور سالمندان ورزشكار موفق و سالمندانی هابرنامهنمایش 

ی دوران سالمندی خود را کاهش هاعارضهو  هایماریبکه با ورزش 

 اندداده

تالش در جهت ایجاد آگاهی نسبت به طرز اجرای صحیح فعالیت 

 بدنی
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 هانتایج کدگذاری باز و محوری حاصله از مصاحبه -2ادامه جدول 

فرعیتم  تم اصلی مقوله  کد نهایی 

 راهبرد

 آمیخته
 بازاریابی

 شرکاء

 ی مربوط جهت توسعه ورزش سالمندانهاارگانو همكاری  یزیربرنامه

ی درمان سالمندان به ورزش هانهیهزاز  اختصاص دادن بخشی

 سالمندی توسط وزارت بهداشت

 ...( وآمد ورفت نهیهز لباس،)ی جاری ورزش سالمندان هانهیهزتقبل 

 حفاظت
 ایمنی و امنیت لحاظ از استفاده موردی هامكان دییتأ

 هایماریبمعاینه مستمر برای ایجاد اطمینان در سالمندان از کاهش 

 استراتژی
STP 

 

 یبندبخش

 ی سالمندان بر اساس سنبندمیتقس

ی دوران هاعارضهها و ی سالمندان بر اساس بیماریبندمیتقس

 سالمندی

 ی سالمندان بر اساس وضعیت اقتصادیبندمیتقس

 یگذارهدف

 مشخص کردن جامعه هدف

 نظر موردی دوران سالمندی در جامعه ازهاینشناسایی 

 ی مختلف در انتخاب مكان ورزشیهافرهنگتوجه به 

 یابیتیموقع

 

 

 

 و نظام اعتقادی جامعه رسوم و آدابیی متناسب با هاورزشارائه 

یی متناسب با وضعیت جسمانی )نوع بیماری و عارضه( هاورزشارائه 

 سالمندان

 و اهداف سالمندان هازهیانگبه  با توجهیی متناسب هاورزشارائه 

سالمندی و برگزاری مسابقات مختص  باسنیی متناسب هاورزشارائه 

 سالمندان

اجتماعی و اقتصادی ورزش و فعالیت بدنی باید متناسب با شرایط 

 جامعه باشد

 ی مربوط جهت توسعه ورزش سالمندانهاارگانو همكاری  یزیربرنامه

 

که در این پژوهش با توجه به نظر اساتید خبره و مدیران کرد توان مشاهده می 2با توجه به جدول 

 شامل موانع فردی، راهبردهاموانع و  مفهوم 2 قالبشده در  اجرایی در این حوزه عوامل شناسایی

آمیخته بازاریابی بوده است که  و STP یهایاستراتژ موانع محیطی، سازمانی، موانع زیرساختی، موانع

 استفاده قرار گیرد. مورد سالمندانتواند در امر توسعه ورزش می

 آمار توصیفی بخش کمی

 درصد( 61) توان گفت اکثر نمونه آماری را مردانجمعیت شناختی می یهادادهبا توجه به تحلیل  

بیشتر نمونه  .بودند درصد( 50) سال 59-50دارای میانگین سنی  اکثراًو نمونه آماری دادند تشكیل 
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که اکثر نمونه آماری دارای نهایت این در .بودند درصد( 54) آماری دارای تحصیالت دیپلم و لیسانس

 بودند. درصد( 46) میلیون تومان 2باالی وضعیت درآمدی 

گیری مربوط به موانع مشارکت سالمندان در فعالیت بدنی مدل برازش مناسبی را نشان در مدل اندازه

 شده از برازش مناسبی برخوردار بودند. داد. در حقیقت تمام مفاهیم شناسایی
 

 
 مدل در حالت ضرایب معناداری -1شکل 

 

آمده معنادار  دست تمامی ضرایب به .دهدضرایب و پارامترهای مدل را نشان می معناداری 1شكل 

دهندۀ ننشا -96/1تر از و یا کوچک 96/1تر از ر آزمون معناداری بزرگاند به این دلیل که مقداشده

ن است که مدل ای هنشان دهند 3ل در جدوآمده به دست معنادار بودن روابط است. همچنین مفاهیم 

رکت در ورزش، )کمبود توانایی برای ش 23، 13، 4 یهاسؤالبرازش مناسبی دارد. البته در این مدل 

هزینه باالی  ویک بخش حساس از جامعه  عنوان بهی مربوط به سالمندان هاارگانکمبود توجه 

 .حذف شدند از مدلدلیل بار عاملی پایین  بهی ورزشی( هاباشگاه
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 مشارکت موانع یعامل لیبرازش تحل یهاشاخص -3 جدول

برازش اریمع  قبول قابل حد   شدهمحاسبه ریمقاد   

دو یخ / یدرجه آزاد   3> 68/2 

 یخطاها مربعات نیانگیم شهیر

نیتخم  

0.1 07/0 

شده هنجار برازش شاخص  9/0< 91/0 

یا سهیمقا برازش شاخص  9/0< 94/0 

 94/0 >9/0 یشیافزا یشاخص برازندگ

یشاخص برازش نسب  9/0< 89/0 

یقیتطب یبرازندگ شاخص  9/0< 87/0 

 

آن نرمال  سبر اسااز مفاهیم محاسبه شد و  هرکدامدر ارزیابی نرمال بودن داده میانگین مربوط به 

 است. شده دادهنشان  4 بودن مورد ارزیابی قرار گرفت و در جدول شماره
 

 توسعة فعالیت بدنیآماری مربوط به آمیخته بازاریابی اجتماعی  ةجامع استنباطی و توصیفی آمار -4جدول 

 میانگین کشیدگی چولگی مفاهیم
انحراف 

 معیار

 tمقدار 

شدهمشاهده  

ةدرج  

 

 آزادی

 وضعیت

یمشخطسیاست و   68/0-  21/0-  67/3  04/1  10/11  مطلوب 299 

-77/0 مكان  19/0-  74/3  05/1  21/12  مطلوب 299 

-80/0 قیمت  40/0-  69/3  16/1  34/10  مطلوب 299 

-46/0 تبلیغات  57/0-  47/3  03/1  88/7  مطلوب 299 

-71/0 افراد  21/0-  61/3  10/1  63/9  مطلوب 299 

-70/0 لذت  32/0-  60/3  11/1  39/9  مطلوب 299 

-46/0 سند  39/0-  43/3  05/1  17/7  مطلوب 299 

-60/0 شرکا  54/0-  51/3  12/1  94/7  مطلوب 299 

-58/0 حفاظت  45/0-  52/3  16/1  80/7  مطلوب 299 
 

البته . رویه و توزیع مناسبی برخوردارندها از رشود تمامی متغیطور که از جدول فوق استنباط میهمان

را  -3و  +3و چولگی بین  7های نرمال، کشیدگی کمتر از ( برای داده2010از طرف دیگر، بایرن )

 (.2013، نفر ایآرنشانگر نرمال بودن تمامی متغیرهاست )های فوق دهد که با توجه به دادهپیشنهاد می
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 مربوط به آمیخته بازاریابی اجتماعی یریگاندازهمدل 

گیری مربوط به آمیخته بازاریابی اجتماعی مدل برازش مناسبی را نشان داد. در حقیقت در مدل اندازه

 شده از برازش مناسبی برخوردار بودند. تمام مفاهیم شناسایی
 

 
 مدل در حالت ضرایب معناداری -2شکل 

 

آمده معنادار  دست تمامی ضرایب به .دهدمعناداری ضرایب و پارامترهای مدل را نشان می 2شكل 

دهندۀ نشان -96/1تر از و یا کوچک 96/1تر از به این دلیل که مقدار آزمون معناداری بزرگ .اندشده
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این است که مدل  ۀنشان دهند 5آمده در جدول  دست بهمعنادار بودن روابط است. همچنین مفاهیم 

 برازش مناسبی دارد.
 یاجتماع یابیبازار ختهیآم برازش یهاشاخص -5 جدول

برازش اریمع  قبول قابل حد   شدهمحاسبه ریمقاد   

دو یخ / یدرجه آزاد   3> 78/2  

نیتخم یخطاها مربعات نیانگیم شهیر  0.1 74/0  

شده هنجار برازش شاخص  9/0< 98/0  

یا سهیمقا برازش شاخص  9/0< 99/0  

99/0 >9/0 یشیافزا یشاخص برازندگ  

یشاخص برازش نسب  9/0< 97/0  

یقیتطب یبرازندگ شاخص  9/0< 89/0  

 

 STPدر مفهوم  هادادهارزیابی نرمال بودن 

آن نرمال  بر اساساز مفاهیم محاسبه شد و  هرکدامدر ارزیابی نرمال بودن داده میانگین مربوط به 

 است. شده دادهنشان  6شماره بودن مورد ارزیابی قرار گرفت و در جدول 
 

 STPآماری متغیر  جامعه استنباطی و توصیفی آمار -6 جدول

 میانگین کشیدگی چولگی مفاهیم
انحراف 

 معیار

 tمقدار 

شدهمشاهده  

درجه 

 آزادی
 وضعیت

یبندبخش  25/0-  70/0-  16/3  1/1  55/2  مطلوب 299 

-42/0 یگذارهدف  42/0-  32/3  08/1  32/5  مطلوب 299 

-50/0 یسازتیموقع  13/0-  98/3  1 85/6  مطلوب 299 

 

البته  .رویه و توزیع مناسبی برخوردارندها از رشود تمامی متغیطور که از جدول فوق استنباط میهمان

را  -3و  +3چولگی بین  و 7های نرمال، کشیدگی کمتر از ( برای داده2010از طرف دیگر، بایرن )

 (.2013 ،نفر یاآر)های فوق نشانگر نرمال بودن تمامی متغیرهاست دهد که با توجه به دادهپیشنهاد می

 STPاستراتژی گیری مربوط به مدل اندازه

داد. در حقیقت تمام  مدل برازش مناسبی را نشان STP یاستراتژگیری مربوط به در مدل اندازه

 شده از برازش مناسبی برخوردار بودند. مفاهیم شناسایی
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 حالت ضرایب معناداری درمدل  -3شکل 

 

آمده معنادار  دست تمامی ضرایب به .دهدمعناداری ضرایب و پارامترهای مدل را نشان می 6شكل 

دهندۀ  نشان -96/1تر از و یا کوچک96/1تر از به این دلیل که مقدار آزمون معناداری بزرگ .اندشده

ه مدل کاین است  ۀنشان دهند 7آمده در جدول  دست معنادار بودن روابط است. همچنین مفاهیم به

 برازش مناسبی دارد.
 

 STP یاستراتژبرازش  یهاشاخص -7 جدول

برازش اریمع  قبول قابل حد   شدهمحاسبه ریمقاد   

دو یخ / یدرجه آزاد   3> 44/2 

نیتخم یخطاها مربعات نیانگیم شهیر  0.1 07/0 

شده هنجار برازش شاخص  9/0< 98/0  

یا سهیمقا برازش شاخص  9/0< 99/0  

 97/0 >9/0 یشیافزا یشاخص برازندگ

یشاخص برازش نسب  9/0< 94/0 

یقیتطب یبرازندگ شاخص  9/0< 90/0 
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 مدل نهایی پژوهش -4شکل 

 گیریبحث و نتیجه
و نیازمند توجیه است یک عامل بسیار مهم و کلیدی محرز  عنوان هبنقش ورزش و فعالیت بدنی 

 ازین مورد ییهامدلبر آن بسیار پیچیده هستند،  مؤثررفتار فعالیت بدنی و عوامل  کهییجاازآننیست. 

تا با مداخالت  ند،ویژه شناسایی ک یهاتیجمععوامل مرتبط با فعالیت بدنی افراد را در  کهاست 

ایشی هستند و گر تحرکیببه دالیل متفاوتی  سالمندان .جامعه افزایش داده شودیزان تحرک مناسب م

در این عوامل مختلفی قرار دارد که  ریتأثسالمندان تحت بدنی فعالیت به انجام فعالیت بدنی ندارد. 

فردی، محیطی،  مضمون 4در  ،شودیمعواملی که مانع از انجام فعالیت بدنی در سالمندان پژوهش 

از  یناش یخستگی، توجه به مسائل بهداشت، کمبود وقت و زمان .دشناسایی ش یرساختیزانی و سازم

 مخالفت، رفعالیغ یهایسرگرمبه  توجه، یتحرککم، شرکت در ورزش یبرا ییتوانا کمبود، ورزش

هستند که  عواملی جمله از مدرن یاز فناور یناش یتحرکیبو  ورزش سالمندان یبرا هاخانواده

نتایج  .کنندیماز انجام فعالیت بدنی خودداری تمایل نداشتن سالمندان به دلیل عدم توانایی و یا 

سالمندان  یگاه .بود همسو( 2016) امینی و( 2017) جوادی ،(2016) نقوی هایپژوهشپژوهش با 
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در  .کنندیم یخودداراز شرکت در فعالیت بدنی  ،به دلیل عدم آگاهی از ورزش و فواید فعالیت بدنی

اطالعات  کمبود، اشتباه سالمندان به ورزش گرشمفهوم ن 3الب قاین پژوهش این مضمون در 

 مناسب یبدن تیاز نوع مشارکت مطلوب در فعال یآگاه کمبودو  یدر مورد ورزش سالمند هاخانواده

متولی امر ورزش و سالمتی مانند  یهاارگان کمبود توجه و یا کمبود آگاهی قرار گرفت. یبررس مورد

و بهزیستی یكی از عواملی است که مانع از انجام  هایشهردار وزارت بهداشت، وزارت ورزش و جوانان،

امر  یمتول یهاسازمانکمبود توجه  مفهوم 6در این پژوهش در  .شودیمفعالیت بدنی در سالمندان 

 عنوان بهمربوط به سالمندان  یهاارگانتوجه  ودکمبی، در مقابل قهرمان یو سالمند یبه ورزش همگان

 یآگاه عدم، سالمندان یتوجه مسئوالن امر توسعه ورزش برا عدم، بخش حساس از جامعه کی

 اوقات گاهیبررسی شد.  ریدرگ یهاارگان نیب یهمكار عدمو  رانیمد یآگاه کمبود، ریدرگ یهاارگان

 ازاست که مانع از انجام فعالیت بدنی برای گروهی از افراد جامعه  یاگونه به هارساختیزامكانات و 

متخصص در  یرویوجود ن عدمب، بودن مكان مناس یناکاف ایعدم وجود . شودیمسالمندان  جمله

برنامه جامع در خصوص ورزش  نبودن، یبه اماکن ورزش یدسترس یسخت، یورزش سالمند ۀحوز

 جمله از یورزش یهاباشگاه یباال نهیهزو  گرفتن رقبا در پر کردن اوقات فراغت یشیپ، سالمندان

 شناسایی شددر محیط اطراف  مانعآخرین  .عوامل زیرساختی بودند که در این پژوهش بررسی شدند

در این پژوهش  است وو خارج از کنترل سالمندان  شودیمکه مانع از انجام فعالیت بدنی سالمندان 

 جامعه یفرهنگ طیشرای و وجود مشكالت و معضالت اجتماع، اقتصاد ناکارآمد جامعه مفهوم 3الب قدر 

 جز بهخبرگان  متخصصان و نظر از شده انیبوانع کمی کلیه م یهادادهبر اساس تحلیل  .ارائه شد

یک بخش  عنوان بهمربوط به سالمندان  یهاارگانکمبود توجه کمبود توانایی برای شرکت در ورزش، 

که در  طورهمان .بار عاملی مناسب بودندورزشی دارای  یهاباشگاهو هزینه باالی  حساس از جامعه

ی توجه قابلدلیل شرکت نكردن بخش نشان داد  آمدهدستبه نتایج( 2018) همكاران و آرو پژوهش

 هازهیانگموانع و مربوط به  مؤثرعوامل  وضعیت سالمتی و ریتأثاز سالمندان در فعالیت بدنی تحت 

ها و امكاناتی زیرساخت ،هایزیربرنامه لذا مشارکت در ورزش و فعالیت بدنی نیازمند. ردیگیمقرار 

 فراهم کند. از نگاه بازاریابی همیشه به سالمندانهای مشارکت در فعالیت بدنی را در است که زمینه

شود. به ای میمنظور ترغیب افراد برای مصرف یک محصول به عناصر آمیخته بازاریابی توجه ویژه

و تندرستی به  یورزش و فعالیت بدنی برای سالمتحوزۀ این عناصر در  کاربردتوان با همین دلیل می

آمیخته  عناصر نهیزم درشده  های انجاممصاحبه یافت. در این پژوهش با توجه با این مهم دست

از نگاه بازاریابی  سالمندانبازاریابی اجتماعی مشاهده شد که برای رشد ورزش و فعالیت بدنی در بین 

شامل،  و افزایش مشارکت تأثیرگذار باشد تواند برکه میاست عنصر آمیخته بازاریابی  9نیازمند 

 بههمچنین با  بودند.قیمت، تبلیغات، افراد، لذت، سند، شرکا و حفاظت مكان، ، یمشخطسیاست و 
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 در تحلیل میزان مشارکت سالمندان در فعالیت بدنی را افزایش داد. توانیم STP استراتژی یریکارگ

عامل در افزایش مشارکت سالمندان در فعالیت ورزشی  نیمهمترمكان  ریمتغ شده کدهای شناسایی

بازاریابی اجتماعی هم  یهابرنامه. در اقدامات بازاریابی تجاری مكان یک بخش کلیدی است و در است

است که مخاطبین هدف رفتار و یا برنامه و یا خدماتی  . مكان، جاییشودیمجایگاه آن بهتر شناخته 

 این مكان باید هم قابلیت دسترسی باالیی داشته .کنندکه اجرا میآورند و یا اینرا در آنجا به دست می

با انتقال ورزش و فعالیت بدنی  توانیمبنابراین  .و هم بتواند انگیزه و تمایل افراد را افزایش دهد باشد

به وسایلی که سالمندان قادر و اماکن موجود  هاپارکمجهز کردن و یا ایجاد اماکن و  هامحلهبه درون 

همچنین با فراهم  و امن باشده برای سالمندان آرام و ک ییهاطیمحو ایجاد  به استفاده از آن باشند

 .سالمندان را ترغیب به انجام فعالیت بدنی کرد ،کردن امكان دسترسی آسان به اماکن ورزشی موجود

 شده است مداخالت یریگجهینت (2014و کشاورز محمدی ) پندری رضایی که در پژوهش طورهمان

 محصول یک از استفاده مستلزم که رفتارهایی رییدر تغاجتماعی  بازاریابی رویكرد با سالمت أارتق

 تواندیم که است فردی تصمیم و نگرش تأثیر تحت بیشتر نیز و است به امكانات دسترسی و بهداشتی

 دست بهنتایج ( 2017وفایی و همكاران ) پژوهش همچنین در .باشد همراه ارزشمندی یهاتیموفقبا 

 و بودن ریگوقت ،آنها بودن دور ورزشى، یهامكان بودن ناکافى نظیر موانعی درک کندیم بیان آمده

 تقویت باعث ورزش داشتن دوست چون عواملی و بدنى فعالیت انجام از مانع ورزش، از خستگی ناشی

برای ترغیب سالمندان به ورزش کافی  خود یخود بهالبته متغیر مكان . دشویم در کارمندان آن

 قیمت عرضه شود.مكان و که ترکیبی از  شودیم رفتار سالمنداناین متغیر زمانی موجب تغییر  .نیست

گردد که مخاطب در سازگاری با رفتار جدید متحمل ای برمیقیمت در بازاریابی اجتماعی به هزینه

شود و هدف بازاریابی اجتماعی ایجاد این ادراک و آگاهی است که مزایای حاصله برابر یا بیشتر از می

های توان به هزینهدر حقیقت قیمت را می (.2002، 1)کاتلر، روبرتو و لی استه های متحمل شدهزینه

تواند تر است و میهای غیر پولی به بازاریابی اجتماعی مربوطالبته هزینه .پولی و غیر پولی تقسیم نمود

 هاپژوهش سایر نتایج. (2016 صابری) باشد فیزیكی ی، ساختاری، جغرافیایی وعاطفهای شامل هزینه

البته در این پژوهش به تعدادی  .همسو بود( 2016) صابری و( 2017) امینی ،(2016) نقوی همانند

دهنده قیمت در دو در این پژوهش مفاهیم تشكیلاست.  شده اشارهمشابه  شده ییشناسااز کدهای 

رایگان  یهادورهتوجه قرار گرفت. در حقیقت برگزاری  گذاری پویا موردبعد ارائه تخفیفات و قیمت

تخفیفی  یهاطرحو همچنین  کنندیمتخفیفی بیمه برای سالمندانی که ورزش  یهاطرحآموزشی، 

را نسبت به سالمندان نگرش و رفتار  ،آنهااماکن ورزشی برای سالمندان با توجه به میزان مشارکت 

پذیرش  که قیمت قابل یگذاری پویا، به شكلهمچنین با استفاده از قیمت .ورزش و اهمیت آن رشد داد

                                                           
1. Kotler, Roberto & Lee 
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های اقتصادی و اجتماعی شود به ویژگیباشد، در حقیقت زمانی که خدماتی گروه مخاطب ارائه می

ویكر و  پژوهش در طور کهتوجه شده و قیمت ارائه خدمات را متناسب با افراد قرار دهند. همان آنها

 شرایط نظر گرفتن در بدون ورزشی اماکن بودن دسترس شده است در یریگجهینت (2009همكاران )

 ) ویكر،برور و دارد ورزشی یهاتیفعال الگوهای در یتوجه قابل ریتأث ،افراد اجتماعی و اقتصادی

 ۀحلق واقع درو  کندیمآمیخته دیگری که نقش اساسی در فرآیند بازاریابی بازی (. 2009،  1پولوسكی

 مورددر پنج بعد  پژوهشکه در این  (2017. انی)محمداست ارتباط با مشتری است عنصر ترویج 

ای از تبلیغات بازاریابی اجتماعی را به توانند بخش عمدههای اجتماعی میرسانه قرار گرفت. یبررس

 در سطح شهر شده نصب یهاهیاعالمو  تابلوهااز  یریگبهرهمستمر،  یارسانهتبلیغات ؛ عهده بگیرند

 ونیزیتلواز رقبای فعالیت بدنی همچون  یریگبهره، افزایش آگاهی سالمندان از فواید ورزش منظور به

 توانندیمو یا برگزاری مسابقات با حضور پیشكسوتان  رادیو و روزنامه برای تبلیغ ورزش سالمندان

یا اجزای  پی 4را تحت عنوان  قیمت و ترویج مكان،موفقیت بازاریابی اجتماعی را تسریع بخشند. 

برای بازاریابی توفیقی بزرگ بود زیرا با ارائه این پی  4ارائه این  رسدیمبه نظر  .دانندیمبازاریابی 

مفهوم بازاریابی نظم و نسقی به خود گرفت و خواننده درک بهتری از بازاریابی به  آمیخته بازاریابی

، بازاریابی را محدود به  نگریسطحشروع شد که برخی از خوانندگان  ازآنجااما مشكل  دست آورد.

غافل از  .کنندیمهمین را مطرح  شودیمصحبت از بازاریابی  هر جادیدند و کماکان پی  4همین 

در ایران،  آمیخته بازاریابیدیدن بازاریابی فقط در قالب این  است.ریابی چیزی فراتر از آن بازا کهاین

 الشعاعتحتاست را  شده ادیدر محافل علمی به حد افراط رسیده و خالقیتی که در بازاریابی از آن  بعضاً

 آنهازمان به تعداد  گذشت باهستند که  کنترل قابل ریغبازاریابی عوامل  یهاختهیآم قرار داده است.

بازاریابی  یهازهیآمعنصر جدید از  6به بررسی  است. به همین دلیل در این پژوهش محقق شده اضافه

حس شهرت . استاست افراد  قرارگرفته یبررس موردمیخته دیگری که در این تحقیق پرداخته است. آ

کارگیری  استخدام و به. دهندیمبرند مرتبط با افراد و اشخاصی هست که محصول و یا خدمات را ارائه 

منظور کسب مزیت  ارائه خدمات به مشتریان بهنحوۀ در جهت یادگیری  آنهاافراد و آموزش دادن 

مشتریان ارزیابی از کیفیت زیرا در خرید خدمت،  رقابتی و موفقیت در بازار خدمات بسیار اهمیت دارد؛

بنابراین افراد  .دهنددهد و چگونگی تعامل او انجام میو خدمت را بر اساس فردی که آن را ارائه می

در ارائه خدمت باید مهارت فردی مناسب و دانش خدمت را داشته باشند. در این پژوهش عنصر افراد 

لمندان و حضور نیروی متخصص در مفهوم آموزش نیروی متخصص در خصوص ورزش سا در قالب دو

هنگام ورزش و فعالیت بدنی نیروهای  بودند. اگر پردازندیمکه سالمندان به فعالیت  ایاماکن ورزشی

 یهایژگیورا با در نظر گرفتن الزم  یهاآموزش باشند و داشته حضور نظر موردمتخصص در مكان 

                                                           
1. Viker, Beror&Pawlowski 
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بنابراین با آموزش  .دنتصویر خوبی از ورزش در ذهن سالمندان ایجاد کن تواندیمدهند  ارائه سالمندان

در افزایش مشارکت سالمندان در  یمؤثرگام  توانیمزمینه ورزش سالمندان  متخصص در یروهاین

سیاست عنصر دیگری است که توسط فیلیپ کاتلر به عناصر آمیخته بازاریابی  فعالیت بدنی برداشت.

 یخوب به رفتار تغییر برای افراد در انگیزه ایجاد در تواندیم اجتماعی بازاریابی یاهبرنامه اضافه شد.

 رفتار تغییر گفت باید .است مشكل کنندهتیحما محیط بدون رفتاری تغییرات پایداری اما .کند عمل

 یک از فراتر رفتار تغییر که زمانی اما .باشد اثربخش معین مكانی و زمانی بازه یک در تواندیم افراد

 از نیست، دسترس در کافی حد به رفتار آن نگهداری برای منابع یا و شودیم اجتماعی بازاریابی برنامه

با تنظیم  بنابراین .کند اجباری را رفتار تغییر که گردد اتخاذ سیاستی که است صرفه به یانهیهز نظر

مربوطه، ارائه برنامه جامع برای توسعه ورزش در  یهاارگانبرای مشارکت  و بلندمدتبرنامه مدون 

 برای مؤثر مكمل یک صورت به تواندیم برای گرایش سالمندان به ورزش یسازفرهنگسالمندان و 

 یبررس موردلذت، آمیخته دیگری است که در این تحقیق  رد.ک عمل جتماعیا بازاریابی یهابرنامه

که  سازمانی. کنندیم یریگمیتصمو بر اساس آن  کنندیممردم برای شادی تالش است.  قرارگرفته

 مناسبی داشته باشد وفاداری به آن برند باال خواهد بود. یزیربرنامهتواند برای لذت مشتری خود هب

با فراهم  توانندیممتولی امر ورزش  یهاسازمان .دینمایمپس لذت برای کاال یا خدمات، ایجاد ارزش 

، جذاب کردن اماکن ورزشی برای سالمندان و ارائه هاخانوادهکردن امكان ورزش سالمندان با 

از انجام فعالیت و لذت بردن سالمندان  یمندعالقه، موجب احساس مثبت شاد و مفرح یهاورزش

ست. ا شده یبررس. سند عنصر دیگری از عناصر آمیخته بازاریابی است که ورزش شوند بدنی و

یک دکتر با داشتن اختیار قانونی و صالحیت علمی، دلیلی برای خوب بودن که اغلب موارد،  طورهمان

در تمام  کنندهمصرفدارویی،  یهاشرکتیک دارو و استفاده بیمار از دارو است و نه تبلیغات 

خود  یریگمیتصمپیرامون محصول یا خدمات شماست تا خویش به دنبال حقایق  یهایریگمیتصم

در مورد محصول یا خدمات خود اطالعات خدمات  کنندهارائهرا با اطالعات بیشتری انجام دهد. اگر 

. در این پژوهش سه مفهوم مشتری را جلب کنداعتماد  تواندیمکافی و موثق به مشتری ارائه نمایید، 

نسبت به طرز تالش در جهت ایجاد آگاهی این عنصر شناسایی شد که شامل مشاوره حضوری،  برای

با حضور سالمندان ورزشكار موفق و سالمندانی که  ییهابرنامهاجرای صحیح فعالیت بدنی و نمایش 

در  که طورهمان .باشدیم انددادهدوران سالمندی خود را کاهش  یهاعارضهو  هابیماریبا ورزش 

مشاورۀ ، شده یزیربرنامهعالوه بر مداخالت  نشان داد آمده دست به جینتا (2001) 1کیرسن پژوهش

)رینسیک،  کندیمکمک  هاتیفعالسالمت سالمندان و نیز قبول و نگهداری این  أنیز در ارتق حضوری

 برای کافی انسانی و مالی منابع هاسازمان برخی گاهی .استآمیخته دیگر بازاریابی شرکا  .(2001
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 قدر آن غالباً هم اجتماعی مسائل همچنین .ندارند اختیار در اجتماعی بازاریابی یهاتالش پیگیری

 و اکشر ایجاد بنابراین،. نیست آنها حل به قادر ییتنها به بخشی یا و سازمان هیچ که هستند پیچیده

 موفقیت این تواندیم و است ازین مورد واقعی ریتأث برای جامعه در دیگری یهاسازمان با سازیگروه

 و مشترک مقاصد یا اهداف نظر، مورد سازمان با که ییهاسازمان با توانیم بنابراین .کند دوچندان را

در این پژوهش سه مفهوم  .کرد تعیین آنها با مشترک کار یهاروش و نمود مشارکت دارند، یكسانی یا

مربوط جهت توسعه ورزش  یهاارگانو همكاری  یزیربرنامه برای این عنصر شناسایی شد که شامل

درمان سالمندان به ورزش سالمندی توسط وزارت  یهانهیهزاز  سالمندان، اختصاص دادن بخشی

 یهاارگان...( توسط  و وآمدرفترزش سالمندان )لباس،هزینه جاری و یهانهیهزبهداشت و تقبل 

و همكاری امكان ورزش  یزیربرنامهبا  توانندیممتولی امر  یهاسازمانبنابراین  .استمربوطه 

. حفاظت راهی برای استشده حفاظت  نهایت آخرین عنصر شناسایی در سالمندان را فراهم کنند.

به مشتری است. این روش  شده دادهکاهش میزان ریسک احساس شده توسط مشتری و تقویت قول 

مانند خدمات ؛ دینمایممشتری کمک  یریگمیتصمفرآیند به کمک حس اطمینان پس از خرید، به 

ایمنی و امنیت و معاینه مستمر برای ایجاد  لحاظ از استفاده مورد یهامكان دییتأپس از فروش. 

 . استحفاظت در پژوهش حاضر  شده ییشناسادو مفهوم  هابیماریاطمینان در سالمندان از کاهش 

دوران سالمندی و ی هابیماریو  هاعارضهسالمندان را بر اساس سن ، مشخص شد در این پژوهش 

دوران  یازهاینشناسایی  هدف، ۀمشخص کردن جامع .کرد یبندبخشباید  وضعیت اقتصادی

مختلف در انتخاب مكان ورزشی مفاهیمی بود  یهافرهنگو توجه به  نظر موردسالمندی در جامعه 

جایگاهی که کاال و خدمات در مقایسه با محصوالت رقیب توجه شده است.  آنهاکه در این پژوهش به 

 کنندگانمصرفبر طبق صفات برجسته از دید  معموالًکه  اشغال کرده است کنندهمصرفدر ذهن 

 ییهاورزش ارائه، جامعه یو نظام اعتقاد رسوم و آدابمتناسب با  ییهاورزشارائه  .ردیگیمشكل 

به  با توجهمتناسب  ییهاورزش ارائه، و عارضه( سالمندان یماری)نوع ب یجسمان تیمتناسب با وضع

مسابقات مختص  یو برگزار یسالمند سن بامتناسب  ییهاورزش ارائه، و اهداف سالمندان هازهیانگ

این  یراهكارهاجامعه  یو اقتصاد یاجتماع طیمتناسب با شرا یبدن تیو فعال ورزشو ارائه  سالمندان

متفاوت  یازهاینمناسب با  یهاورزشهدف از این کار ارائه پژوهش بر اساس این مرحله است. 

 یهادادهبر اساس تحلیل  مختلف جغرافیایی با وضعیت جسمانی متفاوت بود. یهابخشسالمندان در 

عاملی  باردارای  STPبازاریابی و استراتژی  یهاختهیآمبر اساس کمی کلیه راهكارهای پیشنهادی 

با توجه به گالیه و شكایت مكرر سالمندان به محقق در حین تحقیق مبنی بر عدم  مناسب بودند.

متولی امر به ورزش سالمندان و نبودن اماکن و تجهیزات مناسب برای سالمندان  یهاسازمانتوجه 

فضاها  یسازمناسبو  یو بهسازبا تنظیم و ارائه برنامه جامع برای ورزش سالمندان  گرددیمپیشنهاد 
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ورزشی با ماهیت  یهابرنامهرائه انواع سالمندان و ا یهاتیفعالجهت اجرای و معابر عمومی سطح شهر 

 رایگان گامی در جهت ترغیب و تشویق سالمندان به این مهم برداریم. صورت بهاجتماعی و فرهنگی 

آموزش و آگاهی از دوران سالمندی،  امروز، سالمندان فردا هستند پس با انساالنیماز طرفی جوانان و 

کمک به سالمندان و  را برای آنهافعالیت بدنی  ریتأثو مخصوص این دوران  یازهاینی و هابیماری

 آماده کرد. این دوران همچنین

مبنی بر  با توجه به گالیه و شكایت مكرر سالمندان به محقق در حین تحقیق شودیملذا پیشنهاد 

های متولی امر به ورزش سالمندان و نبودن اماکن و تجهیزات مناسب برای عدم توجه سازمان

گردد با تنظیم و ارائه برنامه جامع برای ورزش سالمندان و بهسازی و سالمندان پیشنهاد می

های سالمندان گام مؤثری در ابر عمومی سطح شهر جهت اجرای فعالیتسازی فضاها و معمناسب

گردد با آموزش و آگاهی از تأثیر پذیر برداریم. همچنین پیشنهاد میورزش این قشر آسیب ۀتوسع

های ورزشی با واع برنامهو نیز ارائه ان آنهاهای فعالیت بدنی و برگزاری جلساتی با سالمندان و خانواده

ن مهم صورت رایگان گامی در جهت ترغیب و تشویق سالمندان به ای ماهیت اجتماعی و فرهنگی به

 نیمهمترحوری در ورزش و رعایت شئونات اسالمی و حفظ حجاب از برداریم. وجود فرهنگ مردم

روشن نمودن  منظور بهتبلیغاتی  شودیم . پیشنهاداستعلل عدم گرایش بانوان استان قم به ورزش 

مری بر مست دیتأکو دین اسالم  رداین مطلب که تمرینات ورزشی مغایرتی با اعتقادات مذهبی ندا

ا از دیدگاه رتا فواید ورزش شود صورت پذیرد. همچنین از مشاوران مذهبی نیز استفاده  ،ورزش نموده

ه سن سالمندی کنهایت با توجه به این گوشزد کنند. در به افراد اصول اسالمی و مذهبی و سخنان ائمه

شود به ها و جامعه میهای مزمن همراه است و این مورد سبب تحمیل بار مالی به خانوادهبا بیماری

های گذاریها و سیاستریزیشود در برنامهمسئولین امر توسعه ورزش و سالمت کشور پیشنهاد می

شد توجه بیشتری ورزش سالمندان تأثیرگذار با ۀبر راهبردهای توسع تواندخود به بسترهایی که می

 داشته باشند.
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Abstract 

The purpose of this study was to identify strategies for developing physical activity in the 

elderly of Qom city with a social marketing approach. The research method was a 

combination of quantitative and qualitative methods and According to the qualitative data 

collection in the first stage, and validation of it in the next stage, this research was 

exploratory blend type. The statistical population of this study was all people over 50 years 

old in Qom province. The sampling method in the qualitative part of this research was 

initially purposeful and judgmental and then snowball sampling method was used to 

collect data. In this study, 13 of the sample were interviewed with theoretical saturation. 

In the first phase, the data collection tools was interviewed and then with coding and 

identify themes and indicators, questionnaire codification and was used to design and 

validate models. The sampling method in the quantity section was random. Data analysis 

in the qualitative section was performed using thematic analysis and in the quantitative 

part using SPSS and LISREL software. The results of the thematic analysis showed that 

the proposed strategies were dominated by two concepts of social marketing mix (location, 

price, promotion, people, partners, politics, line, mesh, document, pleasure and protection) 

and STP strategies. The results of confirmatory factor analysis also showed the fitting of 

the model in this study. According to the results, having marketing and customer-oriented 

view is necessary for the development of sports in the elderly. 

  

Keywords: Social Marketing Mix, Theory Analysis, Elderly Sports 
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