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چکیده
هدف :مطالعه و اولویتبندی نق عناصر آمیخته بازاریابی اجتماعی ( )7Pاماکن ورزشی در توسعه ورزش همگانی بسـیجیان
استان لرستان.
روششناسی :تحقیق حاضر از نظر هد ،،کاربردی و از نظر چگونگی جمعآوری دادههـا ،توصـیفی و از نـو پیمایشـی
است .بهمنظور گردآوری اطالعات مورد نیاز از دو روش کتابخانهای و میدانی استفاده شده است .جامعه آماری تحقیـق عبـارت
است از :تمام اعضای بسیج استان لرستان که در اماکن ورزشی سپاه پاسداران یا بسیج استان لرستان به انجام ورزش همگـانی
مشغول بودند .روش نمونهگیری از نو نمونهگیری ساده است .روایی محتوایی پرسشنامه توسط  7نفر از متخصصـان بسـیجی
که در رشته مدیریت ورزشی صاحبنظر بودند ،ت یید شد و روایـی سـازه آن بـا اسـتفاده از آزمـون تحلیـل عـاملی ت ییـدی در
دومرحله مورد ت یید قرار گرفت .میزان پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 0/903 ،بود .برای تجزیه و تحلیـل
دادهها از آمار توصیفی برای جداول و نمودارها و در بخ آمار استنباطی از آزمون  tتک نمونـهای ،آزمـون فریـدمن و آزمـون
تحلیل عاملی ت ییدی دو مرحلهای استفاده شد.
یافتهها :نتایج بیانگر آن بود که در تمام عناصر آمیخته بازاریابی اجتماعی اماکن ورزشی بسیج ،میانگین نمونهها از میانگین
فرضی بیشتر بود؛ به این معنی که تمام عناصر آمیخته بازاریـابی اجتمـاعی امـاکن ورزشـی بسـیج در توسـعه ورزش همگـانی
بسیجیان استان لرستان نق مثبت و معناداری دارند ( .)p <0/001نتایج آزمون فریدمن نشان داد که عنصر شواهد فیزیکی از
عناصر آمیخته بازاریابی اجتماعی با اهمیتترین و عنصر فرایند کم اهمیتترین بودند .ترتیب این عناصر از دید بسیجیان بدین
شکل بود :شواهد فیزیکی ( ،)4.27مکان ( ،)4.01افراد ( ،)3.92قیمت ( ،)3.81محصول ( ،)3.76ترفیع ( )3.68و فراینـد (.)3.42
با استفاده از آزمون تحلیل عاملی ت ییدی دومرحلهای روایی سازه پرسشنامه ت یید شد.
نتیجهگیری :با توجه به نتایج تحقیق حاضر میتوان به دستاندرکاران سپاه پاسداران استان لرستان پیشنهاد کـرد کـه در
زمان برنامهریزی برای فعالیتهای ورزش همگانی بسیجیان ،نق آمیختههای بازاریابی اجتماعی را جدی بگیرنـد تـا بتواننـد
بسیجیان بیشتری را در استان لرستان به سوی ورزش همگانی سوق دهند.
واژههای کلیدی :بازاریابی اجتماعی ،ورزش همگانی ،اماکن ورزشی ،استان لرستان ،بسیج.

 نشانی الکترونیک نویسندۀ مسئولmohammad.yousefvand@ut.ac.ir :

یوسفوند و همکاران :دوفصلنامة علوم ورزشی و توان رزم ،دوره  ،2شماره  ،3بهار و تابستان 1400

بهکارگیری فعالیتهای ورزشی ،نظامیان را در اوج
آمادگی و توانایی جسمانی و روانی نگه میدارد .با
این حال ،تعدد نیروها و گستردگی م موریتهـا در
سازمانها و نهادهای نظامی کشور (سپاه پاسداران
انقالب اسالمی ،ارت  ،نیـروی انتظـامی و وزارت
دفا و پشتیبانی نیروهای مسلح) سبب شده اسـت
که تا حد شایستهای به خطوط کلی ،سیاستهـا و
راهبردهای ورزش ،بهخصوص ورزش همگـانی در
نیروهای مسلح به طور جدی توجه نشود (سـازمان
تربیت بدنی ،مرکز ملی مـدیریت و توسـعه ورزش
کشــور .)1384 ،از فوایــد فعالیــت بــدنی و ورزش
همگــانی میتــوان بــه کســب نشــاط و لــذت،
غنیسازی اوقات فراغت ،کسب سالمتی و آمادگی
جسمانی ،بهبود روابـط شـغلی ،تقویـت ارتباطـات
اجتماعی و بهبود شیوه زندگی ،پیشگیری و درمان
بیماریها ،فرحبخشـی و بـیخطـر بـودن ،تخلیـه
انرژی و دفـع سـموم ،مـدیریت و کـاه وزن و
برخورداری از تناسب اندام ،برخورداری از عواطـف
اجتماعی و گسترش تعامل و روابط اجتماعی اشاره

مقدمه
دنیای کنونی طی دهههای اخیر با سرعت ،رو بـه
صنعتی شدن و اقتصادی شدن پی رفته است؛ به
نحوی کـه زنـدگی انسـانی را نیـز در بسـیاری از
جوامع به زندگی ماشینی بـدل کـرده یـا در حـال
انجام آن است .به همین سبب ،زنـدگی در دنیـای
امروز ،ابتکار عمل سریع را از انسان گرفتـه و او را
دچار فقر حرکتی کرده است و به دنبـال ایـن فقـر
حرکتی مشـکالت جسـمی ،روانـی و اجتمـاعی را
برای وی پدید آورده است .ورزش به عنوان راهحل
راهبــردی و ورزش همگــانی بــه عنــوان وســیله
ارزانقیمت و فرحبخ میتواند این مشکل را بـه
نحو مطلوب حل کند (جـوادیپـور .)1392 ،ورزش
همگانی نوعی فعالیت بدنی اسـت کـه بـا صـر،
انرژی باعث سالمتی ،نشاط و شادابی مـیشـود و
امکان شرکت در آن ،برای همه افـراد وجـود دارد
(آصــفی .)1392 ،داشــتن آمــادگی جســمانی و
برخورداری کافی از قابلیتهای الزم برای استفاده
از بدن در موقعیتهای مختلـف ،یکـی از عناصـر
کلیدی در موفقیتهای نیروهای مسـلح در انجـام
م موریتهای محوله به شمار میآیـد (سـتاد کـل
نیروهای مسلح ،معاونت طرح و برنامـه و بودجـه،
 .)1390رهبــر فقیـــد انقـــالب اســـالمی ،امـــام
خمینــی(ره) ،در مجموعــه بیانــات خــود در مــورد
تربیــت بــدنی و ورزش در ســال  1378فرمودنــد:
«عقل سالم در بدن سالم است ».یکـی از عوامـل
مهــم در مشــاغل نظــامی ،ســالمتی و توانــایی
جسمانی است .تجربیات اندوختهشده در جنگهای
مختلف دنیا بیانگر این واقعیـت علمـی اسـت کـه

کــرد (جــوادیپــور و همکــاران .)1392 ،در اواخــر
جنــگ تحمیلــی ،هنگــامی کــه ارت ـ عــراق بــا
سالحهای شیمیایی خود به مواضع نیروهای ایران
حمله کرد ،تعداد زیادی از رزمندگان به علت عـدم
آمادگانی جسمانی مناسب موفق بـه عقـبنشـینی
نشدند .لـذا اسـیر یـا شـهید شـدند (مجـدآبادی و
همکاران.)2001 ،
بــرای توســعه ورزش همگــانی در بــین اعضــای
نیروهای مسلح کشور میتوان از رویکرد جدیـدی
در بازاریابی به نام «بازاریابی اجتمـاعی» اسـتفاده
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کرد .بازاریابی اجتماعی شیوهای برای اندیشیدن در
مورد فرایند تغییر رفتار اسـت (اندرسـین.)1995 1،
عبارت بازاریابی اجتماعی اولینبـار در سـال 1971
توسط کاتلر و زالتمن ارائه شد .تعریف جامعی کـه
میتوان از بازاریابی اجتماعی ارائـه کـرد ،تعریفـی
است که کـاتلر و زالـتمن ارائـه دادهانـد :طراحـی،
مداخله و کنترل برنامههایی برای افزای قابلیـت
پذیرش یک ایده یا عمل اجتماعی در یـک گـروه
مخاطب .بازاریابی اجتماعی موضوعی نسبتاً جدیـد
با موفقیتهای بسـیار اسـت .تغییـر عقایـد مـردم
(متقاعــد کــردن مــردم بــرای تغییــر عقایدشــان)
بهمراتب مشکلتر از تغییر نظر آنان است .برخال،
بازاریابی تجاری ،هـد ،بازاریـابی اجتمـاعی تنهـا
فرایند مبادله دادوستد نیست ،بلکه هد ،و مقصـد
واالتری دارد و آن ،ت یرگذاری در اعمـال و رفتـار
افراد در اجتما اسـت (کـاتلر و زالـتمن.)1971 ،2
دن )2010( 3بازاریابی اجتماعی را وسیلهای بـرای
تسهیل اتخاذ رفتارهای مثبـت و تـرک رفتارهـای
منفی دانست .به عقیـده وی ،بازاریـابی اجتمـاعی
ابزار مناسبی است که میتوان از آن برای ترغیـب
افراد به اتخـاذ رفتـار بـه صـورت کوتـاهمـدت یـا
بلندمدت استفاده کرد؛ به نحـوی کـه رسـیدن بـه
اهدا ،اجتماعی مورد نظر محقـق شـود .در مـورد
موضـو های توســعه ورزش همگــانی و بازاریــابی
اجتماعی تحقیقـات متعـددی انجـام شـده اسـت.
صابری و همکاران ( )1397در تحقیقی بـا عنـوان
فهم فرایند شکلگیری بازاریـابی اجتمـاعی بـرای

توســـعۀ ورزش همگـــانی ،نشـــان دادنـــد کـــه
سازمانهای مرتبط با ورزش همگانی ،با توجه بـه
مفاهیم شناساییشـده (قیمـت ،محصـول ،مکـان،
ترفیـــع ،شـــواهد فیزیکـــی و افـــراد) میتواننـــد
برنامهریزیهای دقیقتری را برای توسـعه ورزش
همگانی انجام دهند.
فوجیرا و همکاران ،)2015( 4در پـژوه خـود بـا
عنوان بازاریابی اجتماعی برای فعالیتهای بـدنی،
نشان دادند که بازاریابی اجتماعی میتواند ابـزاری
برای افزای مشارکت در فعالیتهای بدنی باشـد.
نتایج تحقیق هیومن و همکاران )2008( 5با عنوان
ارزشیابی مداخله ملی فعالیت بدنی برای کودکـان
کمپین بـین  9تـا  13سـاله در آمریکـا بـا هـد،
افزای آگاهی از پیامهـا ،اصـالح نگـرش (ایجـاد
نگـرش مثبــت بـه فعالیــت بـدنی) و تغییــر رفتــار
(افزای فعالیـت بـدنی) ،نشـان داد کـه دریافـت
پیامها در اکثر کودکان ،منجر به افـزای فعالیـت
بدنی ،ایجاد نگرش مثبت نسبت به فعالیـت بـدنی
بیشــتر در آنهــا بــا اســتفاده از رویکــرد بازاریــابی
اجتماعی شده است .نتایج تحقیق کور و همکاران6
( )2008با عنوان استفاده از مدلهای برنامـهای و
بازاریابی اجتماعی بهوسیله یـک آژانـس سـالمت
عمــومی ،نشــان داد کــه فهــم موانــع فــردی و
ســاختاری و تســهیالت برنامــهریزی ســاختاری و
بازاریابی اجتمـاعی بـرای افـزای ظرفیـتهـای
برنامــهای بــرای نماینــدههــای ســالمت عمــومی

1. Andreasen
2. Kotler and Zaltman
3. Dan

4. Fujihira and et al
5. Huhman and et al
6. Kohr and et al
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نــاامنی پــایینترین درصــد را بــه خــود اختصــاص
میدهند .همچنین نداشتن وقت کافی بزرگتـرین
هزینه برای اکثر شرکتکنندگان بوده است .مـورد
بازاریابی باید دربرگیرنده انتظارات فـرد از فعالیـت
بدنی باشد .بهطورکلی ،آگاهی از عالیق مخاطبان
راحتترین راه برای تبلیغ و افزای تحرک بـدنی
اســت« .معرفــی مکــانهــای مناســب از طــر،
مسئوالن و توسعه آنها» بهعنوان راهکار بازاریـابی
توصیه شد.
اماکن ورزشی بستر اجـرای فعالیـتهـای ورزشـی
هســتند و کیفیــت آنهــا بــر اجــرای تمرینهــای و
برگزاری مسابقات ورزشی ت یر مستقیم دارد .انوا
اماکن ورزشی عبارتاند از :زمـین ورزشـی ،سـالن
ورزشــی ،باشــگاه ورزشــی ،اســتادیوم ورزشــی،
ورزشــگاه ،مجموعــه ورزشــی ،مجتمــع ورزشــی،
زورخانه ،پیست ورزشی و استخر ورزشـی (جاللـی
فراهانی .)1390 ،با توجه به اهمیت موضو  ،یکی
از روشهای خاص و نوظهـور بـرای ایجـاد رفتـار
مطلوب و توسعه ورزش همگانی در بـین اعضـای
سپاه حضرت ابوالفضل استان لرسـتان« ،بازاریـابی
اجتماعی» است .هد ،پژوه حاضر ایـن اسـت
که آیا عناصر آمیخته با بازاریابی اجتمـاعی ،نظیـر:
محصول ،قیمت ،مکان ،ترویج ،کارکنـان ،شـواهد
فیزیکــی و فراینــد میتواننــد در توســعه ورزش
همگانی بسیج استان لرستان نق داشته باشند؟

ضــروری اســت .نتــایج تحقیــق تــاریوردی و
همکاران ( ،)1397با عنوان اعتباریـابی پرسشـنامه
عوامل مؤ ر در تصمیمگیری مشتریان ورزشـی بـا
رویکرد آمیختـه بازاریـابی ،نشـان داد کـه پایـایی
پرسشــنامه عوامــل بازاریــابی مــؤ ر در بازاریــابی
مشتریان  0/86است .تحلیل عـاملی اکتشـافی بـا
چرخ متمایل نشان داد که پرسشـنامه از چهـار
عامل :ترویج ،قیمت ،مکان و محصول اشبا شده
است .حسینی و همکاران ( )1395در پژوهشـی بـا
عنــوان ســیری در مفــاهیم بازاریــابی اجتمــاعی،
دریافتند که دولتها ،جریانهای سیاسـی ،فعـاالن
بهداشــتی و اجتمــاعی بایــد بتواننــد دی ـدگاههــا و
اولوی ـتهــای رفتــاری جامعــه مــوردنظر خــود را
براساس الگوی بازاریابی اجتمـاعی تـدوین کننـد.
یافتــههــای تحقیــق درخشــان ( )1394بــا عنــوان
بررسی ارتباط بین بازاریابی اجتماعی با گرای به
ورزش همگــانی بــا اســتفاده از نظریــه رفتــار
برنامهریزیشــده ،نشــان داد کــه بــین بازاریــابی
اجتماعی و گرای به ورزش همگانی (با اسـتفاده
از نظریه رفتار اجتماعی) ارتباط مثبت و معنـاداری
وجود دارد .نتایج تحقیق نقوی ( )1395بـا عنـوان
بررسی عوامل تسهیلکننده و بازدارنده ورزشهای
همگانی در میان سـالمندان بـا رویکـرد بازاریـابی
اجتماعی ،مبین این نکته بود که نبـودن امکانـات
ورزشی در دسترس ،باالترین درصد علل محیطـی
و نیز ورزش نکردن ،مشکالت فرهنگی و احساس
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جدول  .1تفاوتهای بازاریابی تجاری و اجتماعی (کاتلر و همکاران)2002 ،
بازاریابی اجتماعی

بازاریابی تجاری
نو محصول

کاال یا خدمات

تغییر رفتار نامطلوب گروه مخاطب

دستاورد

سود برای سازمان یا شرکت

منافع افراد و جامعه (حوزههای اجتماعی)

رقبا

سایر شرکتهای عرضه کاالی مشابه

رفتار نامطلوب گروه مخاطب

جدول  .2آمیخته بازاریابی اجتماعی در مقایسه با آمیخته بازاریابی تجاری
(زاگارا2010 ،1؛ پیتی 2009 ،2و کاتلر)2006 ،
آمیخته بازاریابی
تجاری

محصول

قیمت

ترفیع

مکان

افراد

شواهد فیزیکی

فرایند

تعاریف

چیزی که به بازار ،برای بهکارگیری یا
مصر ،و نیز ارضای یک خواسته و نیاز
ارائه میشود.
قیمت را مبالغی میدانند که مشتریان
در قبال تحویل گرفتن محصول
پرداخت میکنند.
ترفیع مجموعه برنامههای ارتباطی
شرکت در ارتباط با مصر،کنندگان ،و
هد ،آن ،رساندن پیام به مخاطبان
شرکت است.
توزیع ،رساندن محصول تولیدشده به
مصر،کنندگان در زمان و مکان
مناسب است.
تمام کسانی که در سازمان (در واحد
فروش یا سایر واحدها) بهطور مستقیم با
مشتری در ارتباط هستند.
داراییهای فیزیکی اشاره به تجربه
مشتری ناشی از برخورد با امکانات
فیزیکی ارائهدهنده خدمات یا کاالست.
فرایند ،مراحل تنظیم و قابل استفاده
کردن یک سند یا مدرک است که این
نیز یکی دیگر از عوامل مؤ ر در
بازاریابی محسوب میشود.

آمیخته بازاریابی
اجتماعی

تعاریف

ارتباطات
اجتماعی به جای
ترویج

رفتار مطلوب و مزایای مربوط به این رفتار که
بازاریابان اجتماعی برای عرضه آن به
مخاطبان هد ،تالش میکنند.
قیمت به شکل زمان ،تالش و انرژی بیان
میشود که مخاطب در مبادله برای رفتار
جدید و مزایای آن صر ،میکند.
شامل بهکارگیری ادغامیافته تبلیغات ،روابط
عمومی ،آموزش ،حمایت همهجانبه رسانهای،
مراکز فروش تخصصی و رسانههای
سرگرمکننده است.
محل یا زمانی که در آنجا گروه به رفتار
مطلوب عمل خواهد کرد و میتواند شامل
دریافت خدمات مربوطه باشد.
شامل گروههای درونی (ت سیسکنندگان یا
مجری برنامه) و بیرونی (گروه هد،،
مخاطبان انویه و افراد کلیدی)

امکانات و
تجهیزات

امکانات و تجهیزات فیزیکی که در مکان
ارائهشده محصول وجود دارد.

فرایند یا پردازش

روش و شکلی کلی که سیستم ارائهکننده
خدمات ،کار خود را برمبنای آن انجام میدهد.

پیشنهاد به جای
محصول
هزینه مشارکت
بهجای قیمت

قابلیت دسترسی
به جای مکان
کارکنان

1. Zagara
2. Peattie
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افراد و فرایند با  36سؤال در مقیاس پـنج ارزشـی
طیف لیکرت میسنجد .روایی محتوایی پرسشنامه
توسط  7نفر از متخصصان بسیجی کـه در رشـته
مدیریت ورزشی صاحبنظـر بودنـد ،ت ییـد شـد و
روایی سازه آن با استفاده از آزمون تحلیـل عـاملی
ت ییدی در دو مرحله اندازهگیری شـد .بـه منظـور
بررسی اعتبار و قابلیت اعتبار پرسشـنامه ،در یـک
مطالعه مقدماتی ،پرسشنامه بین  30نفـر از نمونـه
پژوه توزیع شد و بـا اسـتفاده از آزمـون آلفـای
کرونباخ مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفـت .میـزان
پایــایی پرسشــنامه بــا اســتفاده از ضــریب آلفــای
کرونباخ 0/903 ،بـه دسـت آمـد کـه نشـاندهنده
پایایی مناسب پرسشنامه بود .میزان پایایی هریک
از مؤلفههای آمیخته بازاریابی اجتماعی در جـدول
 3گزارش شده است.
از نرمافــزارهــای  SPSSنســخه LISREL ،22
نســـخه  8.8و  Excelنســـخه  2016بـــرای
تجزیــهوتحلیل آمــاری دادههــا در ایــن پــژوه
استفاده شد .همچنـین روشهـای آمـار توصـیفی
(میانگین ،انحـرا ،اسـتاندارد و  )...بـرای ارزیـابی
ویژگیهای دموگرافیـک و تعیـین میـزان اهمیـت
متغیرها بهکار برده شد .در بررسـی طبیعـی بـودن
توزیع دادهها ،با استناد به حد مرکـزی معلـوم شـد
که دادههای ایـن پـژوه  ،دارای توزیـع طبیعـی
هستند .از آزمون آلفای کرونباخ نیـز بـرای تعیـین
میــزان پایــایی پرسشــنامه اســتفاده شــد .در ایــن
تحقیق ،از آمار استنباطی آزمون تی تکنمونـهای،
آزمون فریدمن و آزمـون تحلیـل عـاملی ت ییـدی
دومرحلهای نیز استفاده شده است.

روششناسی پژوهش
تحقیق حاضر از نظـر هـد ،،کـاربردی و از نظـر
چگــونگی جمــعآوری دادههــا ،توصــیفی و از نــو
پیمایشــی اســت .بــهمنظور گــردآوری دادههــا و
اطالعات مورد نیاز عمدتاً از دو روش کتابخانـهای
و میــدانی اســتفاده شــده اســت .منظــور از روش
کتابخانهای مراجعه به منابع اطالعاتی دستاول و
دستدوم مکتوب است .رجو به اسـناد ،مـدارک،
کُتب ،جزوات ،آمارها ،مقـاالت ،نشـریات و مـوارد
مشابه در ارتباط با موضو تحقیق ،با هد ،بررسی
منابع موجود و بـازنگری کـارهـای انجامشـده در
زمینه موضو تحقیق انجام پذیرفته است .از روش
میدانی بهمنظور گردآوری دادههای این تحقیـق و
جمعآوری اطالعات موردنیاز برای تحلیل آماری و
آزمون فرضیهها استفاده شده است .جامعه آمـاری
تحقیق عبارت است از تمام اعضای بسـیج اسـتان
لرستان که در اماکن ورزشـی سـپاه پاسـداران یـا
بسیج اسـتان لرسـتان بـه انجـام ورزش همگـانی
مشـــغول هســـتند .روش نمونـــهگیری از نـــو
نمونهگیری ساده است .ابزار گـردآوری اطالعـات،
پرسشنامه محققساختهای بود که چارچوب اصـلی
آن اقتباسشــده از پرسشــنامه آمیختــه بازاریــابی
ورزشی تحقیقات اسدی ( )1392و صابری ()1396
بـود کـه متناســب بـا بازاریـابی اجتمــاعی ،ورزش
همگانی بسیج و اهدا ،تحقیق حاضر تغییراتی در
آن لحاظ شـد .ایـن پرسشـنامه شـامل دو بخـ
است .قسـمت اول آن اطالعـات جمعیتشـناختی
است و در قسمت دوم ،مؤلفههای آمیخته بازاریابی
اجتماعی اماکن ورزشی بسـیج را در هفـت عامـل
محصول ،قیمت ،ترفیع ،مکـان ،شـواهد فیزیکـی،
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جدول  .3آلفای کرونباخ عوامل آمیخته بازاریابی اجتماعی
پرسشنامه

تعداد گویه

مقدار ضریب آلفای کرونباخ

محصول

5

0/956

قیمت

4

0/978

ترفیع

7

0/865

مکان

5

0/877

افراد

5

0/897

شواهد فیزیکی

4

0/890

فرایند

6

0/873

کل پرسشنامه

36

0/903

( )77٪بودند .همچنـین بیشـترین فراوانـی سـطح
تحصــیالت ،مــدرک کارشناســی ( )31٪بــود .در
جدول زیر ،برخی از ویژگیهای جمعیـتشـناختی
تحقیق حاضر نشان داده شده است.

یافتههای پژوهش
ویژگیهای جمعیتشناختی

براساس یافتههای جدول  ،4بیشتر نمونه آماری از
لحاظ جنسـیت ،مـذکر ( ،)72٪از لحـاظ وضـعیت
ت هل ،مت هل ( )64٪و از لحاظ نو بسیجی ،فعـال

جدول  .4ویژگیهای جمعیتشناختی
جنسیت

وضعیت تأهل

تحصیالت

نوع بسیج

مذکر

مؤنث

مجرد

مت هل

عادی

فعال

زیردیپلم

دیپلم

کاردانی

کارشناسی

ک .ارشد

دکتری

فراوانی
227

107

138

246

88

%72

%28

%36

%64

%23

68

296

110

55

121

26

4

درصد فراوانی
%18

%77

39

%29

%14

%31

%7

%1

یوسفوند و همکاران :دوفصلنامة علوم ورزشی و توان رزم ،دوره  ،2شماره  ،3بهار و تابستان 1400

( )p>0/001از نمــره معیــار ،یعنــی  3بــاالتر بــود.
درنتیجه ،فرض صفر رد شـده ،تمـام فرضـیههای
پژوهشگر پذیرفته میشود؛ یعنـی عناصـر آمیختـه
بازاریابی اجتماعی ( )7Pاماکن ورزشـی در توسـعه
ورزش همگانی بسـیجیان اسـتان لرسـتان نقشـی
مثبت دارند.

جدول  ،5نتایج حاصل از آزمون  tتکنمونهای یـا
تی تکگروهی را در مورد نقـ عناصـر آمیختـه
بازاریابی اجتماعی اماکن ورزشی در توسعه ورزش
همگانی بسیجیان استان لرسـتان نشـان میدهـد.
همانگونه که در جدول مشاهده میشود ،میانگین
تمام عناصر آمیخته بازاریابی اجتماعی ( )7Pاماکن
ورزشـــی در گـــروه نمونـــه بـــهطور معنـــاداری

جدول  .5آزمون  tتکنمونهای برای نقش آمیختههای بازاریابی اجتماعی
در توسعه ورزش همگانی بسیجیان استان لرستان
متغیر

میانگین

انحراف

نمره

تجربی

استاندارد

استاندارد

مقدار T

سطح
معنیداری

محصول

3/732

1/353

3

11/604

0/001

قیمت

3/797

1/301

3

11/437

0/001

ترفیع

3/680

1/244

3

12/300

0/001

مکان

3/878

1/223

3

11/736

0/001

افراد

3/836

1/157

3

12/106

0/001

شواهد فیزیکی

3/942

1/308

3

11/515

0/001

فرایند

3/595

1/275

3

11/470

0/001

آمیخته بازاریابی
ـ اجتماعی

3/780

1/265

3

11/738

0/001
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کمترین اهمیـت را دارا بـود ( .)3.42ترتیـب رتبـه
عناصر آمیخته بازاریابی اجتماعی اماکن ورزشی از
نظر بسیجیان به این شکل است :شواهد فیزیکی،
مکان ،افـراد ،قیمـت ،محصـول ،ترفیـع و فراینـد.
میانگین رتبه این عناصر بـه ترتیـب،4.01 ،4.27 :
 3.68 ،3.76 ،3.81 ،3.92و  3.42اســـت .نتـــایج
محتوای آزمون فریـدمن در جـدول  6ارائـه شـده
است.
نتــایج ضــرایب اســتاندارد آزمــون تحلیــل عــاملی
ت ییدی مرتبه دوم در سـازه زیـر نشـان داده شـده
است (شکل .)1

همــانگونــه کــه جــدول  6نشــان میدهــد،
اهمیــت عناصــر آمیختــه بازاریــابی اجتمــاعی
اماکن ورزشـی بسـیج در توسـعه ورزش همگـانی
بسـیجیان متفـاوت اسـت ( p<0.001 ,df= 6,
 .)Chi-Square= 32.221در این جـدول ،مقـدار
مجذور کای بهدستآمده برابر با  32.221و درجـه
آزادی برابر  6اسـت و در سـطح خطـای کمتـر از
 0.05قرار دارد .آزمون فریدمن نشان داد که عنصر
شــواهد فیزیکــی از عناصــر آمیختــه بازاریــابی
اجتماعی اماکن ورزشی بسیج ،بیشترین اهمیـت را
دارد ( .)4.27همچنــین عنصــر فراینــد از عناصــر
آمیخته بازاریابی اجتماعی امـاکن ورزشـی بسـیج،

جدول  .6رتبهبندی عناصر آمیخته بازاریابی اجتماعی اماکن ورزشی بسیج (آزمون فریدمن)
ردیف

عناصر آمیخته بازاریابی اجتماعی اماکن ورزشی بسیج

میانگین رتبه

1

شواهد فیزیکی (تجهیزات)

4.27

2

مکان (قابلیت دسترسی)

4.01

3

افراد (کارکنان)

3.92

4

قیمت (هزینههای پرداختشده)

3.81

5

محصول (پیشنهادات اجتماعی)

3.76

6

ترفیع (تبلیغات)

3.68

7

فرایند (پردازش)

3.42

p<0.001 ,df= 6, Chi-Square= 32.221
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شکل  .1نتایج تحلیل عاملی تأییدی مرتبه دوم (ضرایب استاندارد)
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نتایج نمرات  tآزمون تحلیل عاملی ت ییدی مرتبه دوم در سازه زیر نشان داده شده است (شکل .)2

شکل  .2نتایج تحلیل عاملی تأییدی مرتبه دوم (آزمونهای )t
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گرفت که مدل ارائهشـده در جامعـه مـوردنظر از
برازش نسبتاً خوب و قابل قبولی برخوردار اسـت.
بنــابراین ،نتــایج مــدل ســاختاری تحقیــق نشــان
میدهد که مدل مورداسـتفاده تحقیـق حاضـر از
برازش مناسبی برخـوردار اسـت و بـرای مطالعـه
فرضیههای تحقیـق ،دارای کفایـت قابـل قبـولی
است .جدول  ،7به تحلیل نیکویی برازش تحلیـل
عاملی ت ییدی مرتبه دوم میپردازد.

AGFI ،GFI

شاخصهای نیکویی برازش شامل
و  RMSEAنشــان مــیدهنــد کــه نتــایج مــدل
قابلاعتمــاد بــوده اســت .شــاخصهــای  GFIو
 ،AGFIهر دو آمـاره بزرگتـر از حـد قـراردادی
 0/90بوده است .معیار خطای  RMSEAنیز برابر
با  0/072برآورد شده که این مقـدار کوچـکتر از
حد مجاز  0/08بوده است.
براساس بـرآوردهـای ارائهشـده میتـوان نتیجـه

جدول  .7آمارههای مربوط به نیکویی برازش
معیار

نماد

آماره کای دو
درجه آزادی
سطح معناداری
شاخص نیکویی برازش
شاخص نیکویی برازش تعدیلشده
ریشه میانگین مربعات خطا
ریشه میانگین باقیمانده
شاخص برازش تطبیقی

Chi-Square

CFI

شاخص برازش هنجارشده

NFI

Df
P-Value
GFI
AGFI
RMSEA
RMR

مالک

یافته

کمتر از X2/df3

2/37

کمتر از 0/05
بیشتر از 0/90
بیشتر از 0/90
کمتر از 0/08
کمتر از 0/05
بیشتر از 0/5

0/001
0/92
0/94
0/072
0/038
0/98

بیشتر از 0/9

0/98

اولویت در رتبه پنجم از دید بسـیجیان قـرار دارد.
محصول در بازاریـابی اجتمـاعی بـهعنوان رفتـار
مطلوب و مزایـای مربـوط بـه ایـن رفتـار تلقـی
میشود که بازاریابان اجتماعی برای عرضه آن به
مخاطبان هد ،تالش میکنند (کاتلر و همکاران،
2002؛ وینریچ .)1999 ،1توجه به ارضای نیازها و
خواستههای مختلف بسیجیان ،برگزاری رشتهها و

نتیجهگیری
نتایج پژوه نشان داد کـه عنصـر محصـول از
عناصر آمیخته بازاریابی اجتماعی امـاکن ورزشـی
در توسعه ورزش همگانی بسیجیان استان لرستان
نقـ مثبــت و معنــاداری دارد .طبــق نتــایج ب ـه
دستآمده از آزمون فریدمن ،میانگین رتبه عنصـر
محصول از عناصـر آمیختـه بازاریـابی اجتمـاعی
امــاکن ورزشــی بســیج 3.76 ،اســت کــه از نظــر

1. Weinreich
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دورههای ورزشی متنو در اماکن ورزشی بسیج و
یگــانهــا ،اســتاندارد بــودن آموزشهــای ورزش
همگانی در گردانها ،وجود امکانات و تجهیـزات
مناسب و مدرن در اماکن ورزشی بسیج و یگانها
و رسیدگی بـه پیشـنهادات ،انتقـادات و شـکایات
بسیجیان به ترتیب از اهمیت بیشتری در توسـعه
ورزش همگانی بسیج استان لرسـتان در قسـمت
محصول برخوردارند .در نتیجه ،میتوان بـا ارائـه
برنامههای ورزش همگانی مفرح و لـذتبخ و
رسیدگی به پیشنهادات ،برگزار کـردن دورههـای
ورزشی و استفاده از رشتههـای ورزشـی متنـو و
همچنــین بــا اســتفاده از آموزشهــای صــحیح و
اصولی ورزش همگانی در گـردانهـا ،اسـتفاده از
نظرات بسیجیان و مجهز کـردن امـاکن ورزشـی
بسیج به وسایل ورزشی مدرن و توجه به نیازهای
اقشار مختلف بسیجیان ،این عامل را تقویت کـرد
تا در توسعه ورزش همگانی بسیجیان مفید واقـع
حاضـر بـا تحقیقـات راس1
شود .نتایج پـژوه
( )2006و مککارتی )1960( 2همسو بود .آنها در
مورد آمیخته بازاریابی خدمات و کاال ،به محصول
بهعنوان یکی از عناصر آمیختـه بازاریـابی اشـاره
کردند .تحقیق حاضر با تحقیق قاسـمی و بردبـار
( )1393ناهمسو بود .نتایج پژوه آنها نشان داد
که محصول (پیشنهاد رفتار مطلوب) بر ا ربخشـی
تبلیغات شهری شهرداری ،ت یر مثبت و معناداری
ندارد.
نتــایج پــژوه نشــان داد کــه عنصــر قیمــت از
عناصر آمیخته بازاریابی اجتماعی امـاکن ورزشـی

در توسعه ورزش همگانی بسیجیان استان لرستان
نقـ مثبــت و معنــاداری دارد .طبــق نتــایج بـه
دستآمده از آزمون فریدمن ،میانگین رتبه عنصـر
قیمت از عناصر آمیخته بازاریابی اجتماعی امـاکن
ورزشی بسیج 3.81 ،است که از نظـر اولویـت در
رتبه چهـارم از دیـد بسـیجیان قـرار دارد .هزینـه
مشارکت یا قیمت ،در بیشتر مـداخالت بازاریـابی
اجتماعی ،مالی نیست (اگرچه میتوانـد اینگونـه
نیــز باشــد) .هزینــههای غیرپــولی بــه بازاریــابی
اجتمــاعی مربــوطتــر اســت و میتوانــد شــامل
هزینههای عـاطفی (وینـریچ ،)1999 ،سـاختاری،
جغرافیایی و فیزیکی شود (لفبرو و فلورا.)1988 ،3
مطالبات بسیجیان استان لرستان در عنصر قیمت
به ترتیت اهمیت ،عبارتاند از :ارائه تخفیفها بـه
بســیجیان بــرای پــرداختن بــه ورزش همگــانی،
گرانی وسایل ،تجهیـزات و لبـاسهـای ورزشـی،
اختصاص بودجـه بـه ورزش همگـانی و فعالیـت
بدنی از سوی یگان بـه گـردانهـا و در نهایـت،
پــایین آوردن هزینــههــای پــرداختن بــه ورزش
همگــانی بســیجیان؛ کــه میتــوان بــا ارائــه
تخفیفهای مناسب و متناسب کردن هزینـهها ،و
همچنین به دلیل گران بودن لباس ،تهیۀ هدایایی
نظیر لباسهای ورزشی (با حک کردن لگو سـپاه
پاسداران روی آن) بـه بسـیجیان ،در ایـن زمینـه
اقدام کرد .همچنین به یگان تربیـت بـدنی سـپاه
استان لرستان پیشنهاد میشود در صـورت وجـود
بودجه ،کمکهای مالی به گـردانهـای ورزشـی
ارائه دهد تـا بـه وسـیله ایـن کمـکهـای مـالی

1. Ross
2. McCarthy

3. Lefebvre and Flora
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بدنی در محیط یگـان ،اطـال رسـانی و تبلیغـات
صحیح نسبت به فواید فعالیتهای بدنی در یگان
و گردانها ،فرهنگسـازی مناسـب بـرای ورزش
کردن و استفاده از امکانات ورزشی در یگان و در
نهایــت ،اطــال از شــرایط ،برنامــههــا و آدرس
مکانهای ورزشی یگان و گردانها ،به ترتیـب از
عناصر مهم در عنصر ترفیع هستند کـه میتـوان
برای تقویت این عنصر ،یکسری تبلیغات (ماننـد
بنر زدن ،تبلیغات صـدا و سـیمای اسـتانی و )...را
انجام داد تا معاونـت تربیـت بـدنی سـپاه اسـتان
لرستان و به طور خـاص ورزش همگـانی بسـیج
تصویر خوبی از خود نشان دهنـد .همچنـین بایـد
روابــط عمــومی خــود را تقویــت و در بعضــی
مناســـبتها جشـــنوارههایی را برگـــزار کننـــد و
بهموازات آن ،تعدادی جوایز بـه شـرکتکنندگان
ارائــه کننــد .میتــوان بــا جــایزه دادن و برخــی
مشوقها مثل هدیـه دادن البسـه ورزشـی کـه از
لحاظ روانشناسی بـه شـدت انگیزشـی هسـتند،
اعضــای بســیج بیشــتری را دعــوت بــه ورزش
همگانی کرد .البته باید توجه کـرد کـه در محـل
اماکن ورزشی ،این مشوقها را ارائه دهند .نتـایج
تحقیق حاضر بـا تحقیـق سـلطانی و مهـرانفـر
( )1394همسو بود .نتایج پژوه آنهـا حـاکی از
آن بود که ترفیع (ارتباطات اجتمـاعی) ،بـر نیـت
نوجوانان در دوری از مصـر ،مـواد مخـدر تـ یر
مثبت و معناداری دارد .نتـایج تحقیـق حاضـر بـا
نتایج تحقیق رفیعی و همکـاران ( )1391همسـو
بود .نتایج پژوه آنها نشان داد که عنصر ترفیع
در بازاریابی بر نگرش مشتریان و خرید آنان ت یر
مثبت و معناداری دارد.

مسئوالن یگان و گـردانهـا بـا کمـک یکـدیگر
لباسها و تجهیـزات مناسـب و مـدرنی را بـرای
بسیجیانی که در سطح گـردانهـای ورزشـی بـه
فعالیــت بــدنی مشــغولاند ،فــراهم آورنــد .نتــایج
تحقیق حاضر بـا تحقیـق سـلطانی و مهـرانفـر
( )1394همسو بود .نتایج پژوه آنهـا حـاکی از
آن بود که قیمت (هزینه رفتار مطلوب) ،بـر نیـت
نوجوانان در دوری از مصـر ،مـواد مخـدر تـ یر
مثبت و معناداری دارد .تحقیق حاضر بـا تحقیـق
قاسمی و بردبار ( )1393نیـز همسـو بـود .نتـایج
پــژوه آنهــا نشــان داد کــه قیمــت (هزینــه
مشارکت) بر ا ربخشی تبلیغات شهری شهرداری،
ت یر مثبت و معناداری دارد.
نتایج پژوه نشان داد که عنصر ترفیع از عناصر
آمیختــه بازاریــابی اجتمــاعی امــاکن ورزشــی در
توسعه ورزش همگانی بسیجیان اسـتان لرسـتان
نقـ مثبــت و معنــاداری دارد .طبــق نتــایج ب ـه
دستآمده از آزمون فریدمن ،میانگین رتبه عنصـر
ترفیع از عناصر آمیخته بازاریابی اجتماعی امـاکن
ورزشی بسیج 3.68 ،است که از نظـر اولویـت در
رتبه ششم از دید بسیجیان قـرار دارد .در ترفیـع،
باید به معرفی خدمات ،توصیف جـذاب و مزایـای
آن توجه خاصی داشت و اینکه چگونـه در جهـت
ارتقای آنها خواهیم کوشید و حمایتهای بعدی را
از آن بــه عمــل خــواهیم آورد (نــوروزی.)1386 ،
برگزاری همای هـای ورزش همگـانی بسـیج و
دادن جایزه به شرکتکنندگان ،حمایت مسـئوالن
یگان و توجه آنـان نسـبت بـه ورزش همگـانی،
وجود روابط عمومی کارآمد و مناسب در یگـان و
گردان ،وجود مشاوره پزشـکی در زمینـه فعالیـت
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و ساعات کار برنامه ورزش همگانی بسیج مناسب
و گسترده باشد؛ به این صورت که تقریباً در تمـام
ساعات روز هفته بسیجیان بتوانند در برنامههـای
ورزش همگانی شرکت کننـد .تحقیـق حاضـر بـا
تحقیق قاسمی و بردبار ( )1393همسو بود .نتایج
پــژوه آنهــا نشــان داد کــه مکــان (قابلیــت
دسترسی) بر ا ربخشی تبلیغات شهری شهرداری،
ت یر مثبت و معناداری دارد .نتایج تحقیق حاضـر
با تحقیق سلطانی و مهرانفر ( )1394نیز همسـو
بود .نتایج پژوه آنها حاکی از آن بود که مکان
(قابلیت دسترسی) ،بر نیت نوجوانـان در دوری از
مصر ،مواد مخدر ت یر مثبت و معناداری دارد.
نتایج پژوه نشان داد که عنصر افراد از عناصـر
آمیختــه بازاریــابی اجتمــاعی امــاکن ورزشــی در
توسعه ورزش همگانی بسیجیان اسـتان لرسـتان
نقـ مثبــت و معنــاداری دارد .طبــق نتــایج بـه
دستآمده از آزمون فریدمن ،میانگین رتبه عنصـر
افراد از عناصر آمیخته بازاریابی اجتمـاعی امـاکن
ورزشی بسیج 3.92 ،است که از نظـر اولویـت در
رتبه سوم از دید بسیجیان قرار دارد .عموم مـردم
یــا کارکنــان یــا افــراد شــامل گروههــای درونــی
(ت ســیسکنندگان یــا مجــری برنامــه) و بیرونــی
(گروه هد ،،مخاطبـان انویـه و افـراد کلیـدی)
هستند (زاگارا .)2010 ،شرکت کردن فرماندهان و
مسئوالن در برنامههـای ورزش همگـانی یگـان،
برخورد مناسب مربیان و مسـئوالن گـردانهـا در
اماکن ورزشی یگان ،عالقه و انگیزه کافی مربیان
و مسئوالن برای شرکت در فعالیتهـای ورزشـی
یگان ،ویژگیهای ظاهری و اخالقی ،تخصـص و
تجربه مربیان ورزش همگانی یگـان و درنهایـت،

نتایج پژوه نشان داد که عنصر مکان از عناصر
آمیختــه بازاریــابی اجتمــاعی امــاکن ورزشــی در
توسعه ورزش همگانی بسیجیان اسـتان لرسـتان
نقـ مثبــت و معنــاداری دارد .طبــق نتــایج ب ـه
دستآمده از آزمون فریدمن ،میانگین رتبه عنصـر
مکان از عناصر آمیخته بازاریابی اجتماعی امـاکن
ورزشی بسیج 4.01 ،است که از نظـر اولویـت در
رتبــه دوم از دیــد بســیجیان قــرار دارد .قابلیــت
دسترسی یا مکان ،به محل یا خدمتی برمیگـردد
که در آنجا گروه به رفتار مطلـوب عمـل خواهـد
کرد و میتواند شـامل دریافـت خـدمات مربوطـه
باشد (کاتلر و همکاران .)2002 ،امکان دسترسـی
سریع بسیجیان به اماکن ورزشی یگـان ،مناسـب
بودن محل اماکن ورزشی یگـان ،افـزای تعـداد
روزهای مختص ورزش همگانی یگان ،گستردگی
و افزای ساعات کـار ارائـه برنامـههـای ورزش
همگانی یگان و درنهایـت ،وجـود وسـایل نقلیـه
برای رفـت و آمـد بـه امـاکن ورزشـی بسـیج در
سازمان ،بـه ترتیـب از مهمتـرین عوامـل عنصـر
مکان به شمار میروند .برای تقویت این عنصـر،
باید اعضای بسیج بتوانند بهصورت سریع و راحت
و بدون هیچگونـه دغدغـهای خـود را بـه امـاکن
ورزشی بسیج برسانند .بـرای دسترسـی بـه ایـن
هد ،باید در تمام مناطق سعی شـود در صـورت
امکان سالن ورزشی وجود داشته باشد و همچنین
اماکن ورزشی بسیج در محلهایی مناسب باشند.
برای مثال ،سالنها در مکـانهـای شـلوغ شـهر
نباشــند و قبــل از ســاخت امــاکن ورزشــی بــه
ویژگیهای جغرافیایی دقت کنند .تعداد روزهـای
مختص ورزش همگانی بسیجیان را افزای دهند
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نقـ مثبــت و معنــاداری دارد .طبــق نتــایج بـه
دستآمده از آزمون فریدمن ،میانگین رتبه عنصـر
شــواهد فیزیکــی از عناصــر آمیختــه بازاریــابی
اجتماعی اماکن ورزشی بسیج 4.27 ،است کـه از
نظر اولویت در رتبـه اول از دیـد بسـیجیان قـرار
دارد .شواهد فیزیکی ،شامل محیطی است کـه در
آن خــدمت ارائــه مــیشــود و نیــز همـه شــواهد
محسوسی کـه عملکـرد و ارتبـاط بـا خـدمات را
آسانتر میکند (دیمان و شـرما .)2009 ،کـافی و
مناسب بودن ابعاد و اماکن ورزشی بسـیج ،وجـود
وسایل ورزشی متنو و تجهیزات مناسب و ایمـن
در اماکن ورزشی یگان ،وجود خـدمات بهداشـتی
رفاهی مناسب اماکن ورزشی یگان ،وجود فضـای
مناسب برای پارک اتومبیلها در نزدیکـی امـاکن
ورزشـــی یگـــان و درنهایـــت ،مناســـب بـــودن
سیســتمهای گرمایشــی و سرمایشــی در امــاکن
سرپوشیده ورزشی یگـان ،بـه ترتیـب مهمتـرین
عوامل مربوط به عنصر شواهد فیزیکی هستند که
برای تقویت این عنصر میتوان ورزش همگـانی
را در اماکنی برگزار کرد کـه از نظـر ابعـاد دارای
استانداردهای الزم باشند .همچنین به مسـئوالن
پیشنهاد میشـود تعـداد امـاکن ورزشـی خـود را
افزای دهند و عالوه بر آن ،به ظاهر و ابعـاد آن
نیز دقت کنند .زیبـایی امـاکن ورزشـی میتوانـد
ت یر بسزایی در افزای فعالیـت بـدنی و انگیـزه
بسیجیان و افزای هرچه بیشـتر تعـداد اعضـای
بسیج داشته باشد .در ادامه ،مسئوالن میتوانند در
صورت داشتن بودجه کـافی وسـایل و تجهیـزات
مدرنی را به اماکن ورزشی اضافه کنند .نتایج این
پژوه با یافتههای شعبانی و همکـاران ()1392

تعهد مربیان به آموزش و نظارت افـراد در امـاکن
ورزشی یگان ،به ترتیب عاملهـای مهـم عنصـر
افراد هستند .برای تقویت این عنصـر ،مسـئوالن
حوزه و یگان میتوانند گاهی اوقات از فرماندهان
و مسئوالن ردهباالی سپاه استان و ورزشـکاران و
مربیان شناختهشده استان دعوت به عمل آورند تا
در کنار بسیجیان در اماکن ورزشی بسیج به انجام
فعالیت بدنی بپردازند .این امـر سـبب دلگرمـی و
افزای انگیزه بسیجیان برای پرداختن به فعالیت
بــدنی مــیشــود و در ادامــه آن ،اعضــای خیلــی
بیشتری بـه فعالیـت بـدنی خواهنـد پرداخـت .در
ادامه ،میتوان از مربیـان ،مسـئوالن و کارکنـانی
استفاده کرد که دارای برخورد مناسب باشند .ایـن
امر باعث به وجود آمدن جوّ اجتماعی مناسـب در
سطح یگان و حوزه خواهد شد .نتایج این تحقیق
با نتایج شعبانی و همکاران ( )1392همسـو بـود.
شعبانی و همکاران نشان دادند که میانگین عامل
کارکنــان در کتابخانــههــای دانشــگاهی شــهر
اصفهان بیشتر از سطح متوسط است .نتـایج ایـن
تحقیق با نتایج معصومی و همکاران ( )1394نیـز
همسو بود .معصومی و همکاران نشان دادنـد کـه
برای داشتن یک سـازمان موفـق بایـد کارکنـانی
پرتالش داشت تا در جهت اهـدا ،سـازمان گـام
بردارنـــد و در یـــک ســـازمان آرشـــیوی کـــه
خدمترسانی وظیفه اصلی کارکنـان اسـت ،بایـد
توجه زیادی به کارکنـان و آمـوزش آنـان بـرای
خدمترسانی صحیح به کاربران شود.
نتایج پژوه نشان داد که عنصر شواهد فیزیکی
از عناصر آمیخته بازاریابی اجتماعی اماکن ورزشی
در توسعه ورزش همگانی بسیجیان استان لرستان
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بدنی ناحیه و توجـه کـافی بـه ورزش بسـیجیان،
هدفمنــد و هماهنــگ بــودن برنامــههــای ورزش
همگانی حوزهها با ناحیه و بات شیوههـا و ارائـه
برنامههایی مدون در برنامههای ورزش همگـانی،
بـه ترتیــب از مهــمتــرین عوامــل عنصــر فراینــد
هستند .برای تقویت ایـن عنصـر بایـد تجهیـزات
ورزشی در درجه اول ،از طراحی مناسبی برخوردار
باشند؛ یعنی با توجه به اهدا ،از پی تعیینشده
توسط معاونت تربیت بـدنی سـپاه ،از تجهیزاتـی
استفاده شود که نیـازهـای موجـود در سـازمان را
برطر ،کند .به این صورت که اگر هد ،سازمان
سالمتی اعضای بسیج باشد ،از تجهیزاتی استفاده
کند که به این هد ،دست یابد .عـالوه بـر ایـن،
تجهیزات باید در محل مناسبی از اماکن ورزشـی
قرار گیرند که در برنامههای یکدیگر تداخل ایجاد
نکنند .نکته مهمی که در برنامههای فعالیت بدنی
اعضای بسیج باید در نظر گرفته شود ،این اسـت
که اعضای بسیج باور کنند که شـرکت در ورزش
همگانی سبب افزای بهرهوری و کارایی وظایف
شغلی آنان خواهد شد .بنابراین ،در این مورد بایـد
یادآور شد که معاونت تربیت بدنی سپاه باید ایـن
موضو را در نظر گیـرد کـه برنامـههـای ورزش
همگانی و انجام وظایف شغلی همراستا و همسـو
باشــند .یافتــههای ایــن پــژوه بــا یافتــههای
معصـــومی و همکـــاران ( )1394همســـو بـــود.
معصومی و همکاران نشان دادند که توجه متوسط
آرشیو ملی ایران به کاربرپسند کردن فرایندهـا در
ارائه خدمات نشاندهنده این است که فعالیـتهـا
در آرشیو ملی بهمنظور جـذب رضـایت کـاربران،

همسو بود .شعبانی و همکاران نشـان دادنـد کـه
میانگین عامل شواهد فیزیکـی در کتابخانـههای
دانشگاهی شهر اصفهان بیشتر از سـطح متوسـط
است .نتـایج ایـن تحقیـق بـا نتـایج معصـومی و
همکــاران ( )1394نیــز همســو بــود .معصــومی و
همکاران نشان دادند که در آرشیو ملی ایـران بـه
تسهیالت و امکانات عمـومی و رفـاهی بیشـتر از
همه جوانب توجه میشود .نتایج این پـژوه بـا
یافتههای پرنس و همکاران ( )2013ناهمسو بود.
آنان در پژوهشی که بـر روی نوجوانـان هلنـدی
انجام دادند ،چنین نتیجـه گرفتنـد کـه مشـارکت
ورزشی وابستگی چشمگیری با در دسترس بودن
امکانات ورزشی و پارکها ندارد.
نتــایج پــژوه نشــان داد کــه عنصــر فراینــد از
عناصر آمیخته بازاریابی اجتماعی امـاکن ورزشـی
در توسعه ورزش همگانی بسیجیان استان لرستان
نقـ مثبــت و معنــاداری دارد .طبــق نتــایج ب ـه
دستآمده از آزمون فریدمن ،میانگین رتبه عنصـر
فرایند از عناصر آمیخته بازاریابی اجتماعی امـاکن
ورزشی بسیج 3.42 ،است که از نظـر اولویـت در
رتبه هفتم از دید بسیجیان قـرار دارد .فراینـد یـا
پردازش ،یعنی مراحل تنظیم و قابلاستفاده کردن
یک سند که از عوامل مؤ ر بازاریابی اسـت (وبـر،
 .)1995طراحــی مناســب تجهیــزات و محــل
قرارگیری آنان در اماکن ورزشـی یگـان ،کـارایی
داشــتن فراگیــری ورزشهــای موجــود در انجــام
وظــایف شــغلی اعضــای بســیج در یگــان ،اخــذ
استعالم ترفیعات بسیجیان منـوط بـه شـرکت در
ورزش همگانی ،عملکرد مناسب معاونـت تربیـت
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بخ کیفی هریک از عوامل آمیخته بازاریابی در
مراکز آرشیوی شـامل محصـول ،هزینـه ،مکـان،
فعالیتهای تشویقی و ترغیبی و ماننـد آن از چـه
شاخصهایی تشکیل میشوند .سـپس در بخـ
کمی مشخص شد وضعیت مدل آمیخته بازاریابی
در خدمات آرشیو ملی ایران در سطح متوسط قرار
دارد .سلطانی و مهرانفر ( )1394نشان دادند کـه
مؤلفههای آمیخته بازاریـابی اجتمـاعی (پیشـنهاد
رفتار مطلوب ،قابلیت دسترسی ،هزینه ،ارتباطـات
اجتماعی ،سیاست) بر نیت نوجوانـان در دوری از
مصر ،مواد مخدر ت یر مثبـت و معنـاداری دارد.
قاسمی و بردبار ( )1393نشان دادند کـه آمیختـه
بازاریابی اجتمـاعی بـر ا ربخشـی تبلیغـات تـ یر
مستقیمی دارند .شعبانی و همکـاران ( )1392نیـز
ابــت کردنــد کــه میــانگین مؤلفــههای فراینــد
بازاریــابی براســاس مــدل  7Pدر کتابخانــههای
دانشگاهی شهر اصفهان بیشتر از سـطح متوسـط
است.

برنامهریزی شدهاند ،ولی چندان هم جدی گرفتـه
نشدهاند.
نتایج پـژوه نشـان داد کـه آمیختـه بازاریـابی
اجتماعی اماکن ورزشی در توسعه ورزش همگانی
بسیجیان استان لرستان نق مثبـت و معنـاداری
دارد .عنصـر شـواهد فیزیکــی از عناصـر آمیختــه
بازاریابی اجتماعی اماکن ورزشی بسیج ،بیشـترین
اهمیت و عنصر فرایند از عناصر آمیخته بازاریـابی
اجتماعی اماکن ورزشی بسیج ،کمترین اهمیت را
دارا بود .آمیخته بازاریابی اجتماعی عبـارت اسـت
از :مجموعهای از ابـزارهـای قابـلکنترل کـه بـا
ترکیب آنها ،امکان پاسخگویی بـه بـازار هـد ،و
گروه مخاطب وجـود دارد (هاسـتینگز و سـارن،1
 .)2003نتــایج پــژوه حاضــر نشــان داد کــه
برطر ،کردن نیازهای اقشار مختلـف بسـیجیان،
پایین بودن هزینههای پرداخـتشـده بسـیجیان،
عنصر ترفیع و تبلیغات در اماکن ورزشی بسـیج و
برگــزاری همــای هــا و جشــنوارههــا ،حمایــت
مسئوالن ،محل اماکن ورزشی بسیج ،کارکنـان و
مربیان و مسئوالن ،امکانات فیزیکی و تجهیـزات
اماکن ورزشی بسیج و پـردازش درسـت و بهینـه
برنامــههــا ،از عــواملی هســتند کــه در آمیختــه
بازاریابی اجتماعی اماکن ورزشی بسیج مهمانـد و
باید به آنها توجه کرد .زارعی و همکاران ()1395
نشــان دادنــد کــه بــا اجــرای آمیختــه بازاریــابی
اجتماعی از طریق منابع مرتبط با سازمان و افـراد
میتوان بر تمایالت رفتاری افراد تـ یر گذاشـت.
معصومی و همکاران ( )1394نشان دادنـد کـه در

منابع
 -آصههفی ،احمههدعلی ( ،)1392یناسههایی و

مدلساشی عوامر مؤثر در نهادینه کهردم
ورش همگانی در ایرام ،رسهاله دکتهری،
دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهرام.
 تههاریوردی ،احمههد؛ حسههین پورسههلطامشرنهههدی و حسههههین کردلههههو (،)1397
«اعتباریهابی پرسشههنامه عوامههر مههؤثر در
تصمیمگیری مشتریام ورشیی با رویکهرد

1. Hastings and Saren
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 ساشمام تربیت بهدنی جمههوری اسهالمی( ،)1382سههند راهبههردی ناههام جههامع
توسههعه تربیههت بههدنی و ورش کشههور،
مصوبه جلسه  ،1382/۶/9هیهأت محتهرم
وشیرام.
 ستاد کر نیروهای مسلح ،معاونت طرح وبرنامههه و بودجههه ( ،)1390ناههام نههوین

آمیخته باشاریابی» ،پژوهشهای کهاربردی
در مدیریت ورشیی ،دوره  ،4 ،۶پیاپی
.24
 جاللی فراهانی ،مجیهد ( ،)1390امهاکن،تأسیسات و تجهیزات ورشیهی ،انتشهارات
دانشگاه تهرام.
 جههوادیپههور ،محمههد و مونهها سههمیعنیا(« ،)1392ورش همگهههانی در ایهههرام و
تدوین چشمانهداش ،راهبهرد و برنامههههای
آینده» ،پژوهشهای کاربردی در مدیریت
ورشیی ،4 ،صج 30ه.21
 حسینی ,سیدحمید؛ امیرحسهین بیهات وحسین خانی ( ،)1395سیری در مفاهیم
باشاریههابی اجتمههاعی ،سههومین کنفههرانس
بینالمللی مدیریت در قرم  ،21ایتالیا ه
رم ،مؤسسهه مهدیرام ایهدهپرداش پایتخهت
ویرا.
 -درخشام ،علی ( ،)1394بررسهی ارتبها

تربیت بهدنی نیروههای مسهلح جمههوری
اسالمی ایرام ،تهرام.
 سلطانی ،ایرج و ابراهیم مهرانفر (،)1395«بررسههی تههأثیر ابعههاد آمیختههه باشاریههابی
اجتماعی بهر پیشهگیری اش مصهر مهواد
مخدر» ،مورد مطالعه دانشآمهوشام پسهر
دبیرسهههتامههههای اسهههتام اصهههفهام،

پژوهشهههای راهبههردی امنیههت و ناههم
اجتماعی ،س  ،5پیاپی  ،21اول.
 یعبانی ،احمد؛ نویین عمهادی؛ مرتضهیمحمهههدیاسهههتانی و ناهیهههد سهههلیمانی
(« ،)1392بررسهههی وضهههعیت فراینهههد
باشاریابی در کتابخانههای دانشگاهی یهر
اصههفهام براسههاس مههدل  ،»7pتحقیقههات
کتابداری و اطالعرسانی دانشهگاهی ،دوره
 ،4 ،47صج 415ه.430
 صهابری ،علهی؛ قهدرتاهلل بهاقری؛ محمهدخبیههری؛ حمیدرضهها یزدانههی و ابههراهیم
علیدوسهههت قهفرخهههی (« ،)1397فههههم
فرایند یهکرگیهری باشاریهابی اجتمهاعی

بههین باشاریههابی اجتمههاعی بهها گههرایش بههه
ورش همگانی با استفاده اش ناریه رفتهار
برنامهریزییههده ،پایامنامههه کاریناسههی
ارید دانشگاه تهرام.
 شارعههی ،عاههیم؛ داود فههیو و مصههطفیرضایی راد (« ،)1395ارائه مهدل عوامهر
مؤثر بر اجرای یکپارچه آمیخته باشاریابی
اجتمههاعی در حههوشه سههالمت» ،فصههلنامه
مدیریت سالمت20 ،)۶۶( 19 ،ه.30
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