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Extended Abstract 

Summary 

Sports is a vast and global social phenomenon that is rooted in the lives of young people and adults, men 

and women. The purpose of this research work is to investigate the impact of social marketing on the 

development of women's sports in the Ardabil province with the role of mediator of social vitality. It is 

concluded that the development of women's sports among people, as a part of culture, requires long-

term planning and having a codified plan with a marketing approach necessary to reach the desired goal. 

Introduction 

Considering the role and importance of sports in the human life, can people's behavior and attitudes be 

changed? At the end, this issue has occupied the researcher's mind, why, despite all these numerous 

research works, the problem of the lack of orientation of the people of the society, especially the women, 

towards public sports has not been solved in a satisfactory way, and the people of the society have such 

a desire to participate in public sports. Therefore, the purpose of this research work was to investigate 

the effect of social marketing on the development of women's sports in the Ardabil province with the 

role of mediating social vitality. 

Methodology and Approach 

The current research work was an applied one in terms of purpose, descriptive-analytical in terms of 

nature and content, and field data collection. The population of this research work was the female clients 

of sports clubs in the Ardabil province, as well as women active in parks and morning sports and open 

places, which was assumed to be unlimited due to the unknown number of female athletes and non-

athletes active in clubs and parks. The number of samples in this research work was 6 times the number 

of identified items by stratified random method, and according to the identification of 75 items, the 

sample number was 450 people. After collecting the questionnaires, 442 ones were collected, 430 of 

which were complete and were analyzed. The research tool included the Afarinesh (2007) general sports 

development questionnaire with 33 questions, which measured the strategies for the development of 

general sports in the form of 9 dimensions. The components of this questionnaire included the role of 

mass media, promotion and advertising, places and facilities, leisure time, private sector investment, 
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means of transportation, sports budget, economic situation, and expert human resources. This 

questionnaire was scored based on a 5-point Likert scale from very low (1 point) to very high (5 points). 

The Tamizhifar and Azizimehr's social vitality questionnaire (2017) with 13 questions was scored on a 

five-point Likert scale from very low (1 point) to very high (5 points). The Saberi et al.'s social marketing 

questionnaire (2018) included 30 questions in 7 components, which included effectiveness, trust, access, 

price, product, variety, and promotion. The SPSS software was used for descriptive statistics, and the 

Smart PLS software was used for path analysis and determining the relationship between the variables 

using structural equation modeling. 

Results and Conclusion  

Based on Figure 1, it is clear that first in the social marketing department, all the seven dimensions 

access (0.87), diversity (0.87), promotion (0.87), trust (0.83), product (0.75), price (0.74), and 

effectiveness (0.71), respectively, had a significant role in explaining social marketing. In the 

development of public sports, all the nine dimensions private sector (0.87), transportation (0.86), places 

and facilities (0.85), promotion and advertising (0.84), leisure time (84. 0), mass media (0.77), sports 

budget (0.76), economic situation (0.76), and specialized human resources (0.74), respectively, had a 

significant role in explaining the development of public sports. Also based on the path analysis, it was 

determined that social marketing had a positive and significant effect on the development of public 

sports with a coefficient of 0.56. Social marketing had a positive and meaningful effect on social vitality 

with a coefficient of 0.78. Social vitality with a coefficient of 0.35 had a positive and significant effect 

on the development of public sports. 

 

Figure 1. Results of path coefficients and significance level. 
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Finally, the development of women's sports among people as a part of culture requires long-term 

planning and having a written program with a marketing approach necessary to reach the desired goal. 

Finally, the beneficiaries, managers, and marketers are suggested to pay attention to the categories of 

social vitality for the development of women's public sports because in this way they can attract the 

opinions of more users. The social marketing training courses should be held for the employees of sports 

and youth departments, physical education departments of municipalities, and all those who are 

somehow related to sports activities. Also make these communities familiar with the range of 

recreational sports activities and their capabilities. Carry out promotional activities and extensive 

communication about the benefits of recreational sports through mass media and social networks. 

Famous and popular sports and artistic people should be used to emphasize the benefits of participation 

in the recreational sports activities. The successful campings that have been done in connection with 

social marketing about sports and physical activity should be modeled, and such campings should be 

held in different regions of the country. Also make leisure cards available to the people and inform them 

about the benefits of having these cards. In the mountainous and western regions of the country, 

emphasis should be placed on the recreational sports related to mountains. In the desert areas, the focus 

is on the recreational sports related to the desert. Water activities should be used for recreational sports 

in coastal areas or with raging rivers, and in the same way, the capabilities of the country's four seasons 

should be used to institutionalize the recreational sports. 

Keywords: Social marketing, Social vitality, Development, Sports, Women. 
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 چکیده

ن ریشه دارد. هدف از این پژوهش یک پدیده اجتماعی وسیع و جهانی است که در زندگی جوانان و بزرگساال ،ورزش هدف:

 . بودتوسعه ورزش همگانی بانوان استان اردبیل با نقش میانجی نشاط اجتماعی  بازاریابی اجتماعی بر تأثیربررسی 

از  و تحلیلیـ  پژوهش حاضر از لحاظ هدف از نوع تحقیقات کاربردي، از نظر ماهیت و محتوایی از نوع توصیفی شناسی:روش

ها هاي ورزشی استان اردبیل و نیز بانوان فعال در پارکها میدانی بود. جامعه پژوهش مشتریان بانوان باشگاهدادهحیث گردآوري 

نفر انتخاب  450اي نفر( بودند. تعداد نمونه به روش تصادفی طبقه1000بیش از  اماکن رو باز )حدوداًهاي صبحگاهی و و ورزش

 90/0(، 2017مهر )فر و عزیزي؛ نشاط اجتماعی تمیزي87/0 ،(2007مگانی آفرینش )توسعه ورزش ه هايپرسشنامه پایاییشد. 

مورد تجزیه  ها با استفاده از روش حداقل مربعات جزئی،. دادهبدست آمد؛ 84/0( 2018بازاریابی اجتماعی صابري و همکاران ) و

 و تحلیل قرار گرفتند. 

 ،دارد داري بر توسعه ورزش همگانی اثر مثبت و معنی 56/0اجتماعی با ضریب  بازاریابی ،هاي پژوهش نشان دادیافته ها:یافته

نشاط اجتماعی با  متغیر میانجی داشت. داري بر نشاط اجتماعی اثر مثبت و معنی 78/0اجتماعی با ضریب  بازاریابی همچنین،

 داري بر توسعه ورزش همگانی دارد.  اثر مثبت و معنی 35/0ضریب 

هاي بلندمدت است ریزيورزش همگانی بانوان در بین افراد به عنوان جزئی از فرهنگ، نیازمند انجام برنامه هتوسع گیری:نتیجه

 اي مدون با رویکرد بازاریابی الزم است تا بتوان به هدف مورد نظر رسید.و داشتن برنامه

 .بانوان ،بازاریابی اجتماعی، نشاط اجتماعی، توسعه، ورزش های کلیدی:واژه

  زادهمهرداد محرم :سنده مسئولنوی

 E - mail: mmoharramzadeh@yahoo.com     09143457353تلفن: 

 

 



 401 2شماره  /9سال  /1401مدیریت منابع انسانی در ورزش/ تابستان 

 

  Licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. 

 مقدمه

تی مشکالت عمل سریع را از انسان گرفته است و او را دچار فقر حرکتی کرده است که این فقر حرک زندگی در دنیاي امروز ابتکار

جسمی، روانی و اجتماعی را براي وي پدید آورده است. ورزش به عنوان راه حل راهبردي و ورزش همگانی به عنوان متعدد 

هاي بین المللی به بسیاري از مؤسسه .(1)تواند این مشکل را به نحو مطلوب حل کند اي ارزان قیمت و فرح بخش میوسیله

اجتماعی وسیع  هکنند که ورزش یک پدیدنگرند. آنها تأکید میدن به اهداف غیرورزشی میورزش به عنوان ابزاري براي رسی

جهانی است که در زندگی جوانان و بزرگساالن زن و مرد ریشه دارد؛ بنابراین، ورزش نباید به عنوان تنها یک محصول جامعة ما، 

تواند بازاریابی اجتماعی سعی در ایجاد تغییرات اجتماعی مثبت دارد ومی .(2)بلکه باید به عنوان یک موتور محرکه شناخته شود 

ترویج رفاه به کار رود  براي ترویج محصوالت شایسته، ایجاد مخاطبان هدف، جلوگیري از محصوالت و خدمات ناشایست و نهایتاً

براي  ،بازاریابی اجتماعی روشی است .نامناسب استآگاهی و الگوهاي رفتاري  نبود ،یکی از علل عدم گرایش مردم به ورزش .(3)

تغییر رفتار و الگوهاي رفتاري براي انجام یک امر نادر جامعه اکنون و در عصر حاضرعمده ترین وسیله تربیت همگانی در جامعه 

اجتماعی و گذاري بر رفتارهاي تأثیراز آنجا که رسالت اصلی بازاریابی اجتماعی  .(4)معاصر درکشورهاي پیشرفته ورزش است 

تواند در بخش تمرکز بر روي تغییر رفتار در جهت افزایش عملکرد فردي یا جمعی است، می ،انسانی است و هدف عمده آن

اساسًا توسعه ورزش در ارتباط با افزایش مشارکت و  .(5)کار رود هوسیعی از مسائل اجتماعی از جمله توسعه ورزش همگانی ب

اي از مفاهیم هاي بدنی دامنه گستردههاي ورزشی است. مشارکت در ورزش و فعالیتمزایاي حضور در فعالیتها و ترویج فرصت

هایی که قانونمند بوده و نهایتاً توسعه از قبیل حضور کودکان در بازي، مشارکت دادن زنان در ورزش، حضور جوانان در ورزش

دهد که رویکرد اصلی تحقیقات انجام شده در قاره اروپا نشان می .(6)کند یاي و قهرمانی را به هم مرتبط مورزش همگانی، حرفه

آنها گسترش ورزش همگانی با تاکید بر نشاط اجتماعی است. گذشته از این، ورزش همگانی در یک جامعه کارکردهاي مطلوبی 

ط و پیوندهاي اجتماعی، کمک به فرآیند جامعه پذیري چون افزایش همدلی، تقویت همبستگی و مشارکت اجتماعی و تحکیم رواب

ها بر نقش ورزش همگانی و توسعه آن در پیشرفت ورزش قهرمانی تأکید آزمودنی  (2002) 1رنسون حقیقافراد نیز دارد. در ت

ارکت بیشتر جامعه روشی نوین براي مش ،حال بازاریابی اجتماعی .اي و قهرمانی قلمداد کردندکرده و آن را پشتوانه ورزش حرفه

هاي ورزشی در هاي زنان براي انجام بیشتر رشتهبا توجه به محدودیت .(7)در فعالیت پایدار ورزشی براي سالمتی و نشاط است 

نی هاي فرهنگی ورزش همگانی بسیار در این حوزه مورد توجه قرار گرفته است، یکی از اثرات مهم فعالیت بدکشور و محدودیت

نشاط اجتماعی مفهومی است که از انحرافات اجتماعی  .(8)و توجه به ورزش همگانی ایجاد نشاط اجتماعی در جامعه است 

کند و دهد و همبستگی اجتماعی را زیاد میکاهد، نشاط اجتماعی، موتور محرکه توسعه پایدار اجتماعی را گسترش میمی

انجامد که از ارکان توسعه مجموع، به ترمیم و ارتقاي سرمایه فرهنگی و اجتماعی می دهد. درش میبیگانگی با جامعه را کاه

  .(9)پایدار است 

موانع شخصی، محیطی و  تأثیرکه فعالیت بدنی در نوجوانان تحت  نددر یک مطالعه کیفی نشان داد ،(2021معینی و همکاران )

کند که بر تصمیم آنها براي هاي نوجوانان ایجاد میها و انگیزهتري در مورد ارزشیج، بینش و دانش عمیقنتا .اجتماعی قرار دارد

مشارکت ورزشی بر نشاط اجتماعی با  تأثیر ،(2019مجدي و میرمحمدتبار ) .(10) گذاردمی تأثیرانجام فعالیت بدنی منظم 

 بین میانگین مشارکت ورزشی و سالمت اجتماعی بر حسب جنسیت تفاوت .رسی کردندتعدیل کنندگی سالمت اجتماعی را بر

بر نشاط اجتماعی به  تأثیرباشد. بیشترین ولی نشاط اجتماعی بر حسب جنسیت داراي تفاوت معنادار نمی ،معناداري وجود دارد

الی است که متغیر مشارکت ورزشی بر باشند، این در حترتیب مربوط به متغیرهاي سالمت اجتماعی و مشارکت ورزشی  می

هاي اصلی مدل عبارتند ( نشان داد که مقوله2019هاي ططري و همکاران )یافته .(11) معناداري نداشت تأثیرسالمت اجتماعی 
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ها اعی )ترویج(. مؤلفهفرهنگ مشارکت، قابلیت دسترسی به اماکن و فضاهاي ورزشی، هزینة مشارکت، ارتباطات بازاریابی اجتم ،از

فرهنگ مشارکت و فضاهاي روباز؛  هاجتماعی براي مقول هها و رفتارهاي هنجاري، خانواده و طبقها، ارزشخرده فرهنگ ،شامل

هاي رایگان، راهبرد متفاوت هاي اوقات فراغت؛ دورهقابلیت دسترسی و کارت هدسترسی آسان، آموزش، نیازسنجی دقیق براي مقول

 .(12)بود  مشارکت و برنامه ریزي، سازماندهی، مدیریت اماکن و تجهیزات ههزین هي، تخفیفات کاربردي براي مقولقیمت گذار

گیري بازاریابی اجتماعی جهت توسعه ورزش همگانی و ارائه مدل فهم فرایند شکل ،(2018هدف از پژوهش صابري و همکاران )

ات تأثیرهاي جمعیت شناختی، دیدگاه و رویکرد خانواده به ورزش، ویژگی ،هاي اثرگذار بر استراتژياشرایط زمینه. مفهومی آن بود

منابع انسانی توانمند،  ،گر نیز شاملعوامل مداخلهبود؛  محیطی، خودکارایی و توانمندسازي روانی، وضعیت عمومی جامعهزیست

شده پیامدهاي ریزي در ورزش و درنهایت پیامدهاي شناسایینامهمسائل زیرساختی ورزش، ناهمراستایی بیرونی و مشکالت بر

( به مقایسه رویکردهاي بازاریابی ورزشی و روانشناسی ورزشی براي 2021) 1لمین .(13) اجتماعی تغییر نگرش و رفتار فردي بود

نتایج نشان داد که این دو مسیر میزان قابل . اختدستیابی به مشارکت و وفاداري در اعضاي تیم ورزشی در قطر به مطالعه پرد

دهند، اما مسیر بازاریابی داراي قدرت توضیح بیشتري نسبت به مسیر روانشناسی ورزشی توجهی از واریانس وفاداري را توضیح می

 تأثیرامل مشتري قابل توجهی بر تع به میزان نتایج نشان داد که سه پیش بینی کننده کیفیت، رضایت و درگیري؛ همچنین است

 قابل توجهی بر دوام ورزش داشتند، در حالی که انتظار نتیجه قابل پیش بینی نبود. تأثیرگذارند. انگیزه ذاتی و خودکارآمدي می

ران و همکا 2وون .(14) ات قابل توجهی مستقل از جنسیت و نسل داردتأثیرتعامل و مشارکت مشتري  ،دهدها نشان مییافته

بینی شده ها از احساسات پیشهاي ورزشی همگانی در کره پرداختند. یافتهبه پیش بینی مشارکت مداوم در باشگاه ،(2021)

کنند و ممکن است پشتیبانی می ،هاي رفتار مشارکتمثبت، وضعیت رفتاري درک شده، دانش قبلی و تمایل به عنوان شاخص

 ،(2019) 3بلفیور و لیکاردو .(15) ا هدف تشویق به مشارکت در آینده کمک کنندبه توسعه ارتباطات بهداشتی ومداخالت ب

عوامل مختلفی بر نگرش و رفتار مصرف کننده  .بازاریابی اجتماعی و مدیریت ورزش براي ارتقا سالمت را مورد مطالعه قرار دادند

و  4نتایج کوباکی .(16) هاي مشترکتعهد، مشارکت، اعتماد و ارزشگذارد، مانند می تأثیرورزشی نسبت به شکل گیري رابطه 

دهد که اهداف رفتاري، تحقیقات تکوینی و آمیخته بازاریابی در مداخالت بازاریابی اجتماعی به خوبی ( نشان می2017) همکاران

براي گسترش بیشتر اثربخشی بازاریابی اجتماعی در افزایش بندي بازار، مبادله و رقابت پتانسیلی گنجاندن بخش .شوداستفاده می

هاي بدنی ( در پژوهش خود با عنوان بازاریابی اجتماعی براي فعالیت2015همکاران ) و 5فوجیرا .(17) دهدفعالیت بدنی ارائه می

  .(18) هاي بدنی باشدفعالیت تواند ابزاري براي افزایش مشارکت درنشان دادند که بازاریابی اجتماعی می

هدف ما در این پژوهش پاسخ گویی به این سوال  است که تفکر و بازنگري مجدد به بازاریابی اجتماعی در رابطه با توسعه ورزش 

ه ذهن مسئوالن و بنابراین سؤالی کهمگانی با تاکید بر نشاط اجتماعی تا چه حد موثر واقع خواهد شد؟ چه پیامدهایی دارد؟ 

این است که چرا با وجود کم هزینه بودن و آسان بودن ورزش همگانی و آگاهی  ،برنامه ریزان ورزش را به خود مشغول کرده است

آن چیست؟ با چه  بسیار اندک است؟ دلیل توسعه نیافتگی ،مردم از اثرات مفید آن درصد افرادي که به ورزش روي می آورند

هاي مختلف اجتماعی منجر به تر گسترش داد؟ بدون شک عدم توجه به عوامل موثر بر پدیدهن را سریعتوان آهایی میروش

هاي ترین چالشگذاري روي آنها به یکی از عمدهآسیب دیدن جامعه خواهد شد. ورزش همگانی و قهرمانی و میزان اهمیت سرمایه

کالن ورزش قهرمانی، موجب ترغیب سیاست گذاران به توسعه آن ها در هزاره سوم تبدیل شده است. به طوري که منافع دولت

                                                      
1. Lemine 

2. Won 
3. Belfiore and Liccardo 
4. Kubacki 
5. Fujihira 
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هاي معارف بشري است. یک تغییر در جهت کسب سود بیشتر براي خود شده است. تربیت بدنی و علوم ورزشی یکی از حوزه

باشد و نشاط و ات اجتماعی بر افراد حاضر داشته تأثیرجهانی در توسعه ورزش همگانی وجود دارد و این امر اصرار دارد که 

ات اجتماعی در توسعه ورزش همگانی در چندین زمینه تأثیرتوانمندي آنها را افزایش دهد. از منظر دانشگاهی، مطالعات متعدد 

باتوجه به اینکه تحقیقات متعددي  .(19)توسعه ورزش همگانی کمیاب است . با این حال، تحقیقات در زمینه اندنشان دادهرا 

را درجوامع مختلف با فرهنگهاي متفاوت مورد بررسی قرارداده و نتایج مختلفی بدست  عوامل گرایش مردم به ورزش همگانی

توان با بازاریابی اجتماعی، ورزش اند، از این رو تحقیق حاضر در درجه اول در پی آن است که مشخص کند که آیا میآورده

توجه به نقش و اهمیت  وص بانوان را فراهم آورد؟ و باخصههمگانی را در میان بانوان توسعه داد و موجبات افزایش نشاط همگانی ب

در آخر این مساله ذهن پژوهشگر را به خود مشغول کرده است  توان رفتار و نگرش افراد را تغییر داد؟ورزش در زندگی انسان می

خصوص بانوان به هکه به چه دلیل با وجود این همه تحقیقات متعدد هنوز به شکل مطلوب مشکل عدم گرایش افراد جامعه ب

 ،هاي همگانی ندارند، لذا هدف از این پژوهشسمت ورزش همگانی حل نشده و افراد جامعه آن چنان میلی به حضور در ورزش

 .بودتوسعه ورزش همگانی بانوان استان اردبیل با نقش میانجی نشاط اجتماعی  بازاریابی اجتماعی بر تأثیربررسی 

 شناسیروش

از حیث گردآوري  و تحلیلیـ  هدف از نوع تحقیقات کاربردي، از نظر ماهیت و محتوایی از نوع توصیفیپژوهش حاضر از لحاظ 

هاي ورزش ها وهاي ورزشی استان اردبیل و نیز بانوان فعال در پارکها میدانی بود. جامعه این پژوهش مشتریان بانوان باشگاهداده

، هاها و پارکنبودن تعداد نفرات بانوان ورزشکار و غیرورزشکار فعال در باشگاه گاهی واماکن رو باز بودند که به دلیل مشخصصبح

هاي شناسایی شده به روش تصادفی برابر تعداد گویه 6. تعداد نمونه در این پژوهش، به تعداد شدجامعه آماري نامحدود فرض 

 442 هاآوري  پرسشنامهانتخاب شد. پس از جمع نفر 450تعداد نمونه ، گویه 75اي انتخاب شد که با توجه به شناسایی طبقه

ابزار پژوهش شامل پرسشنامه  مورد از آنها کامل بودند و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. 430شد که آوري جمعپرسشنامه 

مورد  عدبُ 9راهکارهاي توسعه ورزش همگانی را در قالب  بود کهسوال  33 قالب( در 2007)توسعه ورزش همگانی آفرینش 

هاي گروهی، ترویج و تبلیغات، اماکن و تاسیسات، اوقات فراغت، نقش رسانه ،هاي این پرسشنامه شاملدهد. مولفهسنجش قرار می

. پرسشنامه استنیروي انسانی متخصص  و سرمایه گذاري بخش خصوصی، وسایل حمل و نقل، بودجه ورزشی، وضعیت اقتصادي

نمره گذاري شده است. پرسشنامه نشاط  (امتیاز 5) تا خیلی زیاد (امتیاز 1) از خیلی کمارزشی لیکرت  5حاضر براساس مقیاس 

 1) سوال که نمره گذاري آن به صورت طیف پنج ارزشی لیکرت از خیلی کم 13( با 2017مهر )فر و عزیزياجتماعی تمیزي

مولفه  7سوال در  30 ،( شامل2018و همکاران ). پرسشنامه بازاریابی اجتماعی صابري است امتیاز( 5) تا خیلی زیاد امتیاز(

. براي آمار توصیفی از استترویج  و هاي آن شامل اثربخشی، اعتماد، دسترسی، قیمت، محصول، تنوعساخته شده است که مولفه

افزار از نرم يسازي معادالت ساختاررابطه بین متغیرها با استفاده از مدل تعیین تحلیل مسیر و برايو اس اسپیاسافزار نرم

 .(14، 9) اس استفاده شدالاسمارت پی

 هایافته

یشتر افراد نمونه تحقیق . بدرصد( بودند 10سال ) 25تا  20درصد( و کمترین  9/17سال سن داشتند ) 40-36 بین بیشتر افراد

 دارخانهبیشتر پاسخ دهندگان همچنین  ؛ند( داشت4/4دکتري ) مدرک نفر 19درصد( و تعداد  3/36) داراي مدرک کارشناسی

 درصد(. 6/48بیشتر افراد طبقه اجتماعی متوسط داشتند )درصد( و  2/57بودند )

نتایج نمایانگر  ،گرددطوري که مالحظه میشده است. همان نمایش داده AVEنتایج خروجی از مدل براي شاخص  1جدول 

و پایایی  rho_A با توجه به مقادیر آلفاي کرونباخ، .است( AVEروایی همگرا )( معیار 5/0مناسب بودن )مساوي و باالتر از 
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 rho_Aتمامی متغیرهاي پنهان داراي مقدار آلفاي کرونباخ،  ،شودطور که مشاهده می همان 2ترکیبی گزارش شده در جدول 

بارهاي عاملی  همچنین ی مناسبی است.دهنده این است که مدل داراي پایایباشند که نشان می 7/0و پایایی ترکیبی باالي 

 باشند.می 4/0در سازه مربوط به خود باالتر از  ها،مولفه

 ضرایب شاخص روایی همگرا هر یک از متغیرها .1جدول 

Table 1. Convergent validity index coefficients of each variable 

 بارعاملی rho_A پایایی ترکیبی لفای کرونباخآ AVE مولفه AVE مولفه

بازاریابی 

 اجتماعی

 74/0 74/0 81/0 71/0 53/0 اثربخشی 55/0

 81/0 81/0 83/0 73/0 55/0 اعتماد

 80/0 80/0 87/0 79/0 62/0 دسترسی

 76/0 76/0 88/0 76/0 55/0 قیمت

 74/0 74/0 83/0 73/0 55/0 محصول

 67/0 67/0 /85 /75 66/0 تنوع

 59/0 59/0 86/0 80/0 56/0 ترویج

توسعه ورزش 

 همگانی

 85/0 85/0 87/0 82/0 58/0 نقش رسانههاي گروهی 56/0

 88/0 88/0 87/0 80/0 63/0 ترویج و تبلیغات

 82/0 82/0 87/0 81/0 58/0 اماکن و تاسیسات

 74/0 74/0   70/0 اوقات فراغت

 84/0 84/0 92/0 88/0 69/0 سرمایه گذاري بخش خصوصی

 84/0 84/0 91/0 86/0 78/0 وسایل حمل و نقل

 85/0 85/0 85/0 7/0 74/0 بودجه ورزشی

 45/0 45/0 87/0 78/0 69/0 وضعیت اقتصادي

 82/0 82/0 86/0 76/0 67/0 نیروي انسانی متخصص

 75/0 90/0 88/0 88/0 /58 ----------- 58/0 نشاط اجتماعی

توان روایی واگراي می است، شده قرار داده 2که بر روي قطر جدول  AVEها و جذر تگیآمده از همبسبراساس نتایج بدست 

 مدل در سطح سازه را از نظر معیار فرونل و الکر مورد تأیید قرار داد. 
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 (معیار فرونل و الکر) روایی واگرا .2 جدول

Table 2. Divergent validity (Fronel and Locker criteria) 
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               52/0  اثربخشی 

              59/0  45/0  اعتماد 

             49/0  36/0  31/0  ترسیدس 

            61/0  63/0  56/0  52/0  قیمت 

           52/0  53/0  57/0  41/0  39/0  محصول 

          69/0  45/0  37/0  57/0  59/0  52/0  تنوع 

         59/0  59/0  31/0  52/0  49/0  36/0  45/0  ترویج 

        59/0  56/0  52/0  39/0  34/0  57/0  63/0  52/0  هانقش رسانه 

       64/0  52/0  41/0  45/0  52/0  47/0  49/0  57/0  59/0  ترویج و تبلیغات 

      55/0  63/0  37/0  56/0  31/0  49/0  41/0  59/0  49/0  36/0  اماکن و تاسیسات 

     63/0  50/0  55/0  46/0  41/0  52/0  33/0  59/0  36/0  63/0  56/0  اوقات فراغت 

    56/0  59/0  49/0  45/0  63/0  59/0  39/0  35/0  36/0  56/0  57/0  41/0  گذاريسرمایه 

   52/0  44/0  52/0  36/0  31/0  41/0  36/0  52/0  56/0  36/0  41/0  59/0  59/0  وسایل حمل و نقل 

  39/0  59/0  59/0  43/0  45/0  52/0  52/0  56/0  45/0  37/0  52/0  36/0  36/0  36/0  بودجه ورزشی 

 36/0  59/0  56/0  31/0  39/0  29/0  59/0  49/0  37/0  56/0  57/0  49/0  33/0  56/0  25/0  وضعیت اقتصادي 

45/0  63/0  56/0  59/0  39/0  28/0  36/0  39/0  33/0  36/0  49/0  37/0  59/0  59/0  29/0  50/0  نیروي انسانی 

53/0  56/0  52/0  50/0  69/0  25/0  22/0  59/0  13/0  18/0  56/0  52/0  49/0  49/0  63/0  63/0  نشاط اجتماعی 

بینی و معنی دار است، این معناداري حاکی از پیش 96/1هاي پژوهش همه بزرگتر از  ؤلفهبا توجه به اینکه مسیرهاي روابط بین م

هستند. این بدین معنی  33/0بیشتر متغیرهاي پژوهش باالتر از  2Rمیزان  همچنین ؛(2)شکل  صحیح روابط مدل پژوهشی است

مدل داراي قدرت پیش  ،مشخص می شود ایجنتبا توجه به  است که مدل ساختاري پژوهش داراي برازش متوسط تا قوي است.

با توجه به مقدار به دست  است. 35/0ها داراي شدت نزدیک یا بزرگتر از سازه چرا که قدرت پیش بینی بیشتر ؛بینی قوي است

گیري و گیري و ساختاري از برازش مناسبی برخوردار است، یعنی در مجموع مدل اندازه (، مدل اندازهSRMR=07/0آمده )

 .(1)شکل  ختاري، کیفیت مناسبی در تبیین متغیر درونزا تحقیق داردسا
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 زاي مدلمتغیرهاي درون  R Squareضرایب شاخص  .1 شکل  

Figure 1. R Square index coefficients of endogenous variables of the model 

 

 

 دارينتایج ضرایب مسیر و سطح معنی .2شکل 

Figure 2. Results of path coefficients and significance level 
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(، ترویج 87/0(، تنوع )87/0عد، دسترسی )بُ  هفتشود که ابتدا در بخش بازاریابی اجتماعی، هر مشخص می 1براساس شکل 

یابی ( به ترتیب داراي نقش معناداري در تبیین بازار71/0( و اثربخشی )74/0(، قیمت )75/0(، محصول )83/0(، اعتماد )87/0)

(، اماکن و تاسیسات 86/0(، حمل و نقل  )87/0عد، بخش خصوصی )بُ نهدر بخش توسعه ورزش همگانی، هر .  اجتماعی داشتند

( 76/0(، وضعیت اقتصادي )76/0(، بودجه ورزشی )77/0(، رسانه گروهی )84/0(، اوقات فراغت )84/0(، ترویج و تبلیغات )85/0)

همچنین براساس  ؛ترتیب داراي نقش معناداري در تبیین توسعه ورزش همگانی داشتند ( به74/0و نیروي انسانی متخصص )

اثر مثبت و معنی داري بر توسعه ورزش همگانی دارد. بازریابی  56/0که بازریابی اجتماعی با ضریب  تحلیل مسیر مشخص شد

اثر مثبت و معنی داري  بر  35/0با ضریب اثر مثبت و معنی بر نشاط اجتماعی دارد. نشاط اجتماعی  78/0اجتماعی با ضریب 

 توسعه ورزش همگانی دارد.

 دارينتایج ضرایب مسیر و سطح معنی .3جدول 

 Table 3. Results of path coefficients and significance level  

 سطح معناداری ارزش تی ضریب مسیر میزان اثر هریک از عامل ها برهم و بر زیر عامل ها

 001/0 63/12 56/0 توسعه ورزش همگانی <--اجتماعی بازاریابی 

 001/0 12/36 78/0 )میانجی( نشاط اجتماعی <--بازاریابی اجتماعی 

 001/0 61/7 35/0 توسعه ورزش همگانی <-- )میانجی( نشاط اجتماعی

 گیریبحث و نتیجه

عی اثر مثبت و معنی داري بر توسعه ورزش که بازریابی اجتما براساس تحلیل مسیر و بررسی مدل مفهومی پژوهش مشخص شد

(، ططري و 2020(، قربانی و همکاران )2021هاي پژوهشگرانی چون معینی و همکاران )یافتههمگانی دارد، که این نتیجه با 

(، 2019(، بلفیور و لیکاردو )2021(، وون و همکاران )2021( و همچنین لمین )2018(، صابري و همکاران )2019همکاران )

بازاریابی  در بخش .(19، 18، 17، 16، 15، 14، 21، 13، 11) استهمسو  ،(2012( و اینون و کنت )2015فوجیرا و همکاران )

اجتماعی، ابعاد دسترسی، تنوع، ترویج، اعتماد، محصول، قیمت و اثربخشی به ترتیب داراي نقش معناداري در تبیین بازاریابی 

همچنین در بخش توسعه ورزش همگانی، ابعاد، بخش خصوصی، حمل و نقل، اماکن و تاسیسات، ترویج و ؛ اجتماعی داشتند

تبلیغات، اوقات فراغت، رسانه گروهی، بودجه ورزشی، وضعیت اقتصادي و نیروي انسانی متخصص به ترتیب داراي نقش معناداري 

هاي بازاریابی اجتماعی را به متولیان ورزش همگانی برنامه ها و. بر این اساس سازماندر تبیین توسعه ورزش همگانی داشتند

درستی و با آگاهی الزم شناسایی کرده و از نتایج تحقیقات استفاده کنند که بتوانند با کمترین زمان و انرژي به اهداف واالي 

به توسعه و پیشرفت در ورزش  ،بانوان که کمتر مورد توجه هستندخود در ایجاد نشاط اجتماعی در بین افراد جامعه به خصوص 

 بلفیور و لیکاردوهمگانی بانوان دست یابند که این مهم نیاز به بررسی و مطالعه و استفاده از نظرات و تجارب علمی و اصولی دارد. 

مل مختلفی بر نگرش و رفتار عوا .(17) ( بازاریابی اجتماعی و مدیریت ورزش براي ارتقا سالمت را مورد مطالعه قرار دادند2019)

گذارد، مانند تعهد، مشارکت، اعتماد و ارزشهاي مشترک. نتایج کوباکی می تأثیرمصرف کننده ورزشی نسبت به شکل گیري رابطه 

دهد که اهداف رفتاري، تحقیقات تکوینی و آمیخته بازاریابی در مداخالت بازاریابی اجتماعی به ( نشان می2017و همکاران )

بندي بازار، مبادله و رقابت پتانسیلی براي گسترش بیشتر اثربخشی بازاریابی اجتماعی گنجاندن بخش .(18) شوداستفاده میخوبی 

هاي ( در پژوهش خود با عنوان بازاریابی اجتماعی براي فعالیت2015) دهد. فوجیرا و همکاراندر افزایش فعالیت بدنی ارائه می

اینون و کنت  .(19) هاي بدنی باشدتواند ابزاري براي افزایش مشارکت در فعالیتادند که بازاریابی اجتماعی میبدنی نشان د

مورد  توانند بر رفتار داوطلبانة مصرف کنندگان و مشتریان درهاي ورزشی می( پژوهشی با هدف اینکه چگونه سازمان2012)
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بگذارند، انجام دادند.  تأثیرتوجه به نقش اعتبار باشگاهی خود  بازاریابی اجتماعی مشارکتی و باهاي زیست محیطی ازطریق بحث

 هاي داوطلبانة حمایت از محیط زیست در ارتباط استهاي آنها با برنامهبه این نتیجه رسیدند که اعتبار باشگاهها و برنامهآنها 

توانند چرخة اثربخشی بر رفتارهاي مفید اجتماعی را با اي میهاي ورزش حرفهکنند که سازمانها پیشنهاد میاین یافته .(11)

افزایش اعتبار شرکتی و باشگاهی خود در به کارگیري بازاریابی اجتماعی مشارکتی افزایش دهند. براي توسعه ورزش همگانی 

باید مورد توجه باشد و براي بانوان اعتماد کردن به خدمات و ها، اعتماد و قابلیت دسترسی بانوان عواملی چون اثربخشی برنامه

همچنین اماکن و خدمات ورزشی باید براي بانوان قابلیت دسترسی آسانی داشته باشد که بانوان  ؛مناسب بودن آنها الزم است

توسعه ورزش همگانی هاي ورزشی براي بدون دغدغه بتوانند به سمت ورزش حرکت کنند. عوامل مدیریتی و مجري در سازمان

هاي خود را با دقت بیشتري تدوین و اجرا کنند تا به اهداف خود برسند. عالوه بر قابلیت دسترسی و برنامه ،بانوان الزم است

ها را کنترل کنند و همچنین در ترویج ورزش در اعتماد سازي در بین بانوان، باید تنوع الزم را در خدمات به کار گیرند و قیمت

همچنین بازریابی اجتماعی اثر مثبت و معنی داري بر نشاط اجتماعی دارد. نتایج  ؛نوان اهمیت و نگاه بیشتري داشته باشندبین با

با توجه به مبانی نظري ارائه شده، به کارگیري بازاریابی  .(22) است( هم راستا 2007هاي پژوهش داگالس )حاضر با یافته

مهم و قوي  هچرخ ها ظرفیت خدمت رسانی به عنوان یکهاي ورزشی بسیار مهم است؛ زیرا، این سازماناناجتماعی توسط سازم

ایجاد  ،تواند در پی داشته باشداعی که نتایج خوبی میمها و رفتارهاي اجتماعی دارند. یکی از رفتارهاي اجتایده هبراي توسع

هاي درست ارائه کند و اثربخشی اعی چنانچه خدمات را با تنوع و قیمت. رویکرد بازاریابی اجتماستنشاط اجتماعی در افراد 

 شباعث نشاط اجتماعی و افزایش مشارکت هر چه بیشتر در بین بانوان به سمت ورز ،خدمات ارائه شده را به بانوان نشان دهد

ات بازاریابی اجتماعی تأثیراجع به هاي ورزشی و بازاریابان اجتماعی در گذشته توجه کمی رهمگانی خواهد شد. مدیران سازمان

اما در این پژوهش نشان داده شد که این مقوله به نشاط اجتماعی بانوان و در نتیجه تمایل بیشتر  ،اندبر نشاط اجتماعی داشته

را براي آنها  تواند دالیلیبانوان به ورزش همگانی خواهد شد. بازاریابی اجتماعی با ایجاد نیازهاي مفید و کاربردي در بانوان می

همچنین متغیر میانجی پژوهش یعنی نشاط  ؛براي نشاط خود داشته باشندایجاد و شناسایی کند که در نتیجه آنها دالیل زیادي 

هاي پژوهش حاضر با نتایج مجدي و یافتهاجتماعی اثر مثبت و معنی داري بر توسعه ورزش همگانی بانوان استان اردبیل دارد. 

با آگاه سازي و اطالع رسانی به آحاد جامعه و ایجاد نشاط  .(13، 12) د( همخوانی دار2016عباسی نسب ) ( و2019محمدتبار )

و این نشاط به  داجتماعی از طرق مختلف می توان باعث تمایل و انگیزه بیشتري در بین بانوان شد تا به ورزش همگانی بپیوندن

ورزش  ،تري در بانوان ورزشکار و توسعه ورزش همگانی خواهد شد و الزم است بیان شودخودي خود سبب جذب و مشارکت باال

هاي مختلف براي ایجاد شود و ترویج فرهنگ ورزش کردن و استفاده از ظرفیتبه نشاط و شادي افراد ورزشکار می نیز متقابالً

ینکه بانوان احساس شادي داشته باشند، در زندگی تواند در توسعه ورزش همگانی بانوان مثمر ثمر باشد. انشاط اجتماعی می

هاي نشاط از نشانه ،روزمره با انرژي و با دیگران در تقابل نزدیک باشند و همچنین اجتماعی و از زندگی رضایت داشته باشند

. پس براي کشاند و توسعه ورزش همگانی را به دنبال خواهد داشتکه در نتیجه بسیاري را به سمت ورزش می استاجتماعی 

شود توجه داشت و این موضوع را در بین آنها بایست به اموري که در نشاط اجتماعی منجر میتوسعه ورزش همگانی بانوان می

 وجود آورد.هب

هاي درمانی درحال افزایش هستند. رود و معضالت اجتماعی وهزینهامروزي به سمت بی تحرکی پیش می هبه طور کلی جامع

هاي درمانی و زندگی سالم باشد؛ بنابراین، تواند راه گشاي کاهش هزینهه سالمتی و تندرستی در جامعه نمینگاهی تک بعدي ب

ات تأثیرساکنان بسیار سرزنده  ،( نشان داد2021یاماشیتا ) .(14)نیازمند بازاریابی است  ،شودهر نوع خدمتی که به جامعه ارائه می

توجهی مزایاي فرهنگی و به طور قابل  ،کنند و افرادي که سرزندگی پایینی داشتندان جامعه درک میاجتماعی بیشتري برهیج

جدیدي را از دیدگاه نظري و عملی  هاياین نتایج بینش .(20) آموزشی بیشتري را نسبت به گروه بسیار سرزنده دریافت کردند
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خصوص در بخش بانوان باید هها و متولیان توسعة ورزش همگانی بج پژوهش حاضر سازمانها و نتایدهد. براساس یافتهارائه می

هاي هاي همگن تقسیم کنند تا نیازهاي مشابهی داشته باشند و با توجه به اینکه در شرایط فعلی سازمانجامعه را به گروه

نظر خود را پوشش دهد  تخاب بازار هدف، جامعة موردتواند با انکنند، هر سازمان میمتعددي درزمینة ورزش همگانی فعالیت می

هاي الزم را انجام دهد تا اینکه با ایجاد دسترسی و تنوع در خدمات، بتواند افراد را به ورزش ریزيهدف، برنامه هو با توجه به جامع

 تأثیرد بر جذب و حفظ مشتریان تواننبازاریابی می هو فعالیت بدنی جذب کند و آنها را حفظ کند. در این مسیر، عناصر آمیخت

هاي شود، باید به تفاوتها یا نوع خدمات صحبت میسزایی داشته باشند. در واقع، زمانی که از محصول، قیمت گذاري و هزینههب

هاي جمعیت شناختی توجه شود و براساس آن، خدمت و هزینه ارائه شود؛ ولی با توجه به اینکه جوامع مختلف همانند ویژگی

توانند در ورزش همگانی را برعهده دارند، مشکالت مربوط به تعامالت سازمانی وجود دارند که می ههاي مختلف توسعزمانسا

ها و ترویج رفتارهاي مطلوب از طریق برگزاري مسابقات این بین، باید به انگیزاننده روند کار و به کارگیري راهبردها مؤثر باشند. در

ها براي ایجاد انگیزه نیز براي بانوان توجه شود. استفاده هاي بیرونی همانند جوایز و پاداشاسب و مشوقنیمه رقابتی، تبلیغات من

تواند در تأیید یک محصول یا خدمت مؤثر باشد. این افراد سرشناس می توانند ورزشکار از افراد سرشناس در مجامع عمومی می

که الگوهاي  ها باشند. زمانیید همانند خانواده، برندهاي اجتماعی و باشگاهتأی مطرح، بازیگران، پیشکسوتان یا گروه هاي مورد

گذار باشند. تأثیرتوانند بر رفتارشان پذیرند میجامعه رفتار مطلوبی همانند فعالیت بدنی را تأیید کنند، افرادي که این الگوها را می

ست که در این امر فعالیت دارند؛ بنابراین، افرادي باید جذب درکنار این موضوع، توسعة ورزش همگانی بانوان نیازمند افرادي ا

ورزش باید  هگذاري ورزش همگانی بانوان نخبه باشند. در بازاریابی اجتماعی در حوزریزي و هم در سیاستشوند که هم در برنامه

هاي بدنی یک ارزش باشد و در  به دنبال پذیرش یک رفتار جدید بود؛ بدین معنا که براي افراد و مردم ورزش کردن و فعالیت

نظر گرفته شود. از طریق بازاریابی اجتماعی براي باال بردن نشاط اجتماعی افراد  خانوار براي این موضوع، هزینه در هسبد هزین

به اینکه توجه  هاي مدون را براي دسترسی، تنوع و ترویج در بین بانوان را گسترش دهند و باجامعه، به ویژه بانوان، باید برنامه

بازاریابی اجتاعی اثرات مثبت و معنی داري بر نشاط اجتماعی دارد در نتیجه نشاط اجتماعی باعث جذب و ورود بیشتر بانوان به 

( در 2002سمت ورزش همگانی خواهد شد که این مهم نیز براي توسعه ورزش همگانی بانوان نیاز به توجه دارد. فردریکسون )

. شود باط آن با نشاط معتقد است که هیجانات مثبت همچون نشاط منجر به مسابقه نه هیچ نه همه میمورد نظریه مسابقه و ارت

همین هیجانات مثبت ارائه نمود و بیان داشت که این عواطف نه تنها پیام آور سالمت او نظریه بسط و ساخت را با توجه به 

ریزي جهت توسعه ورزش همگانی همین طور در بخش برنامه .(19)گردندبلکه باعث رشد و تکامل نیز می ،شخصی می باشند

هاي ارتباط شهري و سیستم حمل بانوان باید توجه خاصی به مواردي همچون تقویت و حمایت از بخش خصوصی، گسترش راه

می قوي و ترویج و تبلیغات ، روابط عموو نقل، ساخت، بازسازي و در دسترس بودن اماکن و تاسیسات ورزشی الزم براي بانوان

هاي گروهی براي شناساندن مداوم و شایسته، نگاه ویژه و عمیق به اوقات فراغت بانوان، به کارگیري مناسب و مضاعف از رسانه

هاي مختلف، بهبود و توجه به وضعیت اقتصادي وهمچنین جذب و به کارگیري مین بودجه ورزشی از راهأفواید ورزش به جامعه، ت

تا بتوان جهت توسعه ورزش همگانی بانوان  استهاي ورزشی بسیار حائز اهمیت انسانی متخصص و شایسته در سازمان نیروي

ورزش همگانی بانوان در بین افراد به عنوان جزئی از فرهنگ، نیازمند انجام برنامه  هدرنهایت اینکه، توسعموفق عمل کرد. 

در نهایت به  ن با رویکرد بازاریابی الزم است تا بتوان به هدف مورد نظر رسید.اي مدوهاي بلندمدت است و داشتن برنامهریزي

 ؛هاي نشاط اجتماعی توجه داشته باشندبه مقوله ،شودذینفعان، مدیران و بازاریابان براي توسعه ورزش همگانی بانوان پیشنهاد می

هاي آموزشی بازاریابی اجتماعی براي کارکنان نند. دورهتوانند نظر کاربران بیشتري را به خود جلب کچرا که از این طریق می

هاي ورزشی هستند، ها و تمامی کسانی که به نحوي در ارتباط با فعالیتهاي تربیت بدنی شهرداريهاي ورزش و جوانان، ادارهاداره

ا آشنا سازند. اقدام به انجام هاي آنههاي تفریحی و قابلیتهاي ورزشفعالیت ههمچنین، این جوامع را با گستر ؛برگزار شود
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هاي اجتماعی کنند. هاي جمعی و شبکههاي تفریحی ازطریق رسانهفواید ورزش ههاي ترویجی و ارتباطات گسترده دربارفعالیت

هاي ورزش تفریحی استفاده شود. از از افراد سرشناس و محبوب ورزشی و هنري براي صحه گذاري بر فواید مشارکت در فعالیت

اند، اند و موفق عمل کردههاي موفقی که در ارتباط با بازاریابی اجتماعی درمورد ورزش و فعالیت بدنی انجام شدهگکمپین

هاي اوقات فراغت را دراختیار افراد همچنین کارت ؛ها در مناطق مختلف کشور برگزار شوندگونه کمپینگالگوبرداري شود و این

هاي تفریحی مرتبط با ها مطلع کنند. در مناطق کوهستانی و غرب کشور بر ورزشن این کارتقرار دهند و آنها را از مزایاي داشت

 ههاي تفریحی مرتبط با کویر تمرکز شود. در مناطق ساحلی یا داراي رودخانکوهستان تأکید شود. در مناطق کویري بر ورزش

هاي چهار فصل کشور براي نهادینه ورت از قابلیتهاي تفریحی استفاده شود و به همین صهاي آبی ورزشخروشان از فعالیت

 هاي تفریحی به خوبی استفاده گردد.کردن ورزش

 قیالحظات اخالم

ها یافتهش شد تا در انتقال الو ت ه استاستفاده شد قی را رعایت کرده بودند،الت پژوهشی که نکات اخالدر پژوهش حاضر از مقا

صداقت و . گونه سوگیري انجام نشودهیچزم براي مخاطبان ایجاد گردد و در گزارش نتایج المطالعات پیشین، شفافیت  و نتایج

 . داري نیز در تحلیل متون و استناددهی رعایت شده استامانت

 حامی مالی

 .هاي عمومی، تجاري یا غیرانتفاعی دریافت نکردهاي تأمین مالی در بخشگونه کمک مالی از سازماناین پژوهش هیچ

 مشارکت نویسندگان

 .اندمشارکت داشته ،هاي پژوهش حاضرنگارش همه بخشتمام نویسندگان در طراحی، اجرا و 

 تعارض منافع

 .بنابر اظهار نویسندگان، این مقاله تعارض منافع ندارد

 تشکر و قدردانی

 .دانیم از تمامی کسانی که در انجام دادن این مطالعه ما را یاري نمودند، قدردانی و سپاسگزاري کنیمزم میالبر خود 
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