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مطالعات مدیریت ورزشی

طراحی مدل الزامات پیادهسازی بازاریابی اجتماعی در ورزشهای تفریحی
کشور با استفاده از نظریة دادهبنیاد
4

احسان ططری ،1محمد احسانی ،2هاشم کوزهچیان ،3رسول نوروزی سیدحسینی
تربیتمدرس*

 .1دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی ،دانشگاه
2و .3استاد مدیریت ورزشی ،دانشگاه تربیتمدرس
 .4استادیار مدیریت ورزشی ،دانشگاه تربیتمدرس
تاریخ دریافت1396/03/24 :

تاریخ پذیرش1396/05/21 :

چکیده
بازاریابی اجتماعی برای رفع معضالت اجتماعی و جایگزینکردن الگوی رفتاری سالم در جامعه تالش
میکند .هدف پژوهش حاضر ،طراحی مدل الزامات پیادهسازی مطلوب بازاریابی اجتماعی در
ورزشهای تفریحی کشور بود .روش پژوهش کیفی بود که با راهبرد نظریة داده بنیاد انجام شد.
بدینمنظور ،با  19نفر از خبرگان و متخصصان بهصورت هدفمند و با روش گلولهبرفی مصاحبههای
عمیق ساختارنیافته انجام شد و دادهها بهصورت همزمان با استفاده از رویکرد گلیزری که شامل
مجموعهای از کدگذاریهای باز ،انتخابی و نظری است ،تحلیل شدند .پس از تمامی مراحل کدگذاری،
مدل نهایی بهدست آمد .یافتهها نشان داد که مقولههای اصلی مدل عبارتاند از :فرهنگ مشارکت،
قابلیت دسترسی به اماکن و فضاهای ورزشی ،هزینة مشارکت ،ارتباطات بازاریابی اجتماعی (ترویج)،
مدیریت و رفتار مطلوب و مزایای آن .مؤلفههای مقولهها بهترتیب شامل این موارد هستند:
خردهفرهنگها ،ارزشها و رفتارهای هنجاری ،خانواده و طبقة اجتماعی برای مقولة فرهنگ
مشارکت و فضاهای روباز؛ دسترسی آسان ،آموزش ،نیازسنجی دقیق برای مقولة قابلیت دسترسی
و کارتهای اوقاتفراغت؛ دورههای رایگان ،راهبرد متفاوت قیمتگذاری ،تخفیفات کاربردی برای
مقولة هزینة مشارکت و برنامهریزی ،سازماندهی ،مدیریت اماکن و تجهیزات ،شبکهسازی ،ارزیابی
و کنترل برای مقولة مدیریت و درنهایت ،مزایای حاصل از رفتار مطلوب ،به عنوان مؤلفههای مدل
نهایی پژوهش حاضر هستند.
واژگان کلیدی :بازاریابی اجتماعی ،ورزشهای تفریحی ،فرهنگ مشارکت
* نویسنده مسئول

Email:ahsan.tatary@yahoo.com

34

مطالعات مدیریت ورزشی شماره  ،53فروردین و اردیبهشت 1398

مقدمه
از دیرباز ،بازاریابی اجتماعی بهعنوان ابزاری برای تأثیرگذاری و نفوذ بر رفتار عموم افراد جامعه،
مورداستفادة سازمانهای دولتی و غیرانتفاعی بوده است؛ اما آغاز بازاریابی اجتماعی به مطالعات کاتلر
و لوی )1969( 1و کاتلر و زالتمن )1971( 2نسبت داده میشود (لنون ،رنتفرو و اُلیری.)102 ،2010 ،3
در حوزة علوم اجتماعی و رفتاری ،اندیشة استفاده از اصول و فنون بازاریابی تجاری به بیش از سه دهة
پیش بازمیگردد .در بیش از  30سال گذشته ،از زمانیکه کاتلر و لوی ( )1969این طرز تفکر را ارائه
دادند ،بسیاری از ایدههای اساسی بازاریابی در بخش سالمت و مسائل اجتماعی پذیرفته شدهاند
(هاستینگز و سارن .)315 ،2003 ،4در نظری که ویب 5ارائه داد ،میتوان این موضوع را مشاهده کرد
که «فروش رفتار مطلوب و اخوت با همان شیوهای انجام میشود که برای فروش صابون استفاده می
شود» (دومگان .)139 ،2008 ،6بدینصورت ،کاربرد اصول و شیوهای بازاریابی تجاری در حوزة مسائل
اجتماعی پذیرفته شد .درحقیقت ،بازاریابی اجتماعی از اصول و تکنیکهای بازاریابی تجاری برای حل
مسائل اجتماعی بهره میگیرد .بازاریابی اجتماعی درطول سالها گسترش یافته و درسالهای اخیر به
یکی از جنبههای بازاریابی بااهمیت فزاینده تبدیل شده است و پژوهشگرانی همچون اندریسن پیش-
بینی کردهاند که این روند ادامه مییابد (اندرسون10 ،2002 ،7؛ دومگان)139 ،2008 ،؛ بهطوریکه
این رویکرد بازاریابی موردپذیرش گستردة آژانسهای دولتی و غیردولتی قرار گرفته است و از آن برای
حل مشکالت و معضالت اجتماعی ،ازجمله بهبود وضعیت سالمت ،جلوگیری از تخطی و تجاوز به
حقوق دیگران ،حفاظت از محیطزیست و تشویق به مشارکت اجتماعی بهره میگیرند (اندرسون،
10 ،2002؛ الیی ،سوریس ،نپال و چنگ .)991 ،2009 ،8لفبر )2011( 9بازاریابی اجتماعی را «کاربرد
فناوری بازاریابی تجاری برای تجزیهوتحلیل ،برنامهریزی ،اجرا و ارزیابی برنامههای طراحیشده برای
نفوذ و اثرگذاری بر رفتار اداری مخاطبان هدف ،درراستای بهبود رفاه فردی و اجتماعی آنها» میداند
(لفبر .)62 ،2011 ،امروزه ،سازمانهای دولتی بهویژه دولت فدرال ایاالت متحده ،بهطور مداوم از
بازاریابی اجتماعی استفاده میکنند (لنون و رنتفرو.)102 ،2010 ،
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یکی از مسائل اجتماعی بسیار مهم که در تمامی دنیا شناخته شده است ،ورزش است (روبرت،2016 ،1
 .)98ورزش یک پدیدة اجتماعی و فرهنگی است که افراد را در یک شبکة اجتماعی که دارای روابط
اجتماعی پیچیده هستند ،به تعامل و کنش متقابل وامیدارد و در قرن حاضر ،عرصة ظهور رفتارها،
نگرشها ،بازنماییهای معنادار شده است (فتحی .)156 ،2009 ،از آثار مثبت ورزش میتوان به تأمین
سالمت و بهداشت جسمانی و روانی ،کاهش هزینههای درمانی و افزایش میزان تولید و بهرهوری
شهروندان  ،افزایش تعامالت اجتماعی مفید افراد ،آموزش کارهای گروهی به کودکان و نوجوانان،
افزایش روحیة دوستی و اخوت بین آنها ،قانونمداری و آموزش آن و بسیاری فواید دیگر اشاره کرد.
مقولة ورزش و تربیتبدنی میتواند بهعنوان یک وسیلة تفریح و گذران اوقاتفراغت و ابزار مؤثری برای
جلوگیری از انواع انحرافات اجتماعی ،بهویژه اعتیاد به سیگار و موادمخدر باشد .همچنین ،در جوامع
کنونی ،یکی از مهمترین فواید ورزش کاهش هزینههای درمان و بسیاری از هزینههای دیگر است که
از آنها با عنوان هزینههای پنهان یاد میشود (قره98 ،2004 ،؛ روبرت98 ،2016 ،؛ ویکر،2017 ،2
 .)338دراینمیان ،ورزشهای تفریحی بهعنوان گسترة بزرگی از مقولة ورزش ،قابلیتهای فراوانی برای
رسیدن به اهداف و مزیتهای ذکرشده دارند .مطابق تعریف دانشگاه میشیگان ،ورزشهای تفریحی
بازیهای فیزیکی رقابتی مانند بسکتبال و بیسبال هستند که برای سرگرمکردن افراد ،پرکردن
اوقاتفراغت و باالبردن ضربان قلب استفاده میشوند و بهنوعی در حیطة ورزشهای حرفهای ورود پیدا
نمیکنند و اهدافی وسیعتر از ورزشهای حرفهای دارند (ورزشهای تفریحی دانشگاه میشیگان،3
 .)2017از مزایایی که میتوان عالوهبر مزایای گفتهشده برای ورزشهای تفریحی ذکر کرد ،پیوستن
به بیش از یک سالن ورزشی است؛ بدینمفهومکه افراد در قیدوبند سالن ورزشی نخواهند بود و گسترة
فعالیتها در مکانهای سرپوشیده و روباز بسیار زیاد است (ورزشهای تفریحی دانشگاه میشیگان،
 .)2017از دیگر فواید مشارکت در ورزشهای تفریحی میتوان به بهبود ارتباطات ،فراگیری کار تیمی
و گروهی اثربخش ،ساخت و مقاومسازی فرهنگ ،تقویت روحیة همکاری درجهت رسیدن به اهداف
سازمانی که در آن کار میکنیم و اکنون با اعضای آن به ورزشهای تفریحی روی آوردهایم ،نام برد
(قره98 ،2004 ،؛ روبرت98 ،2016 ،؛ ویکر338 ،2017 ،؛ ورزشهای تفریحی دانشگاه میشیگان،
.)2017
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با توجه به پژوهشهای انجامشده در کشور (بهطورکلی) و در استانها (بهصورت جزئی) ،میزان
مشارکت مردم در ورزش نرخ بسیار پایینی را نشان میدهد .قره ( )2004میزان مشارکت مردم در
ورزش را  5/92درصد اعالم کرده است (قره .)98 ،2004 ،در برخی استانهای کشور ما نرخ مشارکت
در ورزش کمتر از  2درصد گزارش شده است (ندری و همکارن )2009 ،و در برخی استانهای دیگر،
این نرخ را کمتر از پنج درصد اعالم کردهاند (غفرانی41 ،2009 ،؛ ندری .)45 ،2009 ،ذکر این مطلب
الزم است که در گزارش اخیر وزارت ورزش و جوانان ،میزان مشارکت در ورزش همگانی در کشور،
 20درصد اعالم شده است که البته علت این اختالف در آمار ،شاخصهای اندازهگیری میزان فعالیت
بدنی هستند (خبرگزاری جمهوری اسالمی .)2017 ،پژوهشهای انجامشده در سایر استانها درمورد
این مهم؛ یعنی نرخ مشارکت در ورزش ،نتایج مشابهی را گزارش کردهاند که حاکی از وضعیت اسفبار
ورزش همگانی و تفریحی در کشور ما است که درحقیقت ،یک معضل اجتماعی جدی است و نیاز به
توجه وافر مدیران کالن و خرد را میطلبد (قره98 ،2004 ،؛ غفرانی.)41 ،2009 ،
این موضوع را که بسیاری از معضالت اجتماعی دارای ریشههای رفتاری هستند ،همگان بهعنوان یک
اصل پذیرفتهاند (دومگان .)139 ،2008 ،مشارکت بسیار پایین مردم کشور ما در ورزش همگانی و
تفریحی ،بهعنوان یک معضل اجتماعی که ریشههای رفتاری دارد ،از این اصل مستثنا نیست .مطابق
پژوهش کارمن )2016( 1درزمینة ورزش تفریحی و اهمیت بسیار زیاد آن ،درصورتیکه در جامعهای
این مهم نادیده انگاشته شود و برنامة مدونی برای آن وجود نداشته باشد ،در آن جامعه معضالت
فراوانی وجود دارند که عبارتاند از :آزادشدن انرژی نوجوانان و جوانان بهصورت منفی و هدردادن آن
در مسیرهای غلط ،بهخطرافتادن سالمتی جسمانی جوانان ،میانساالن و بهویژه قشر سالمند،
مواجهشدن با امراضی ازقبیل دیابت و پایینآمدن سن ایست قلبی ،قانونگریزی و بزهکاری نوجوانان
و جوانان ،فقدان رشد جسمی درست کودکان و دستبهگریبانشدن با انواع ناهنجاریهای جسمانی و
بسیاری دیگر از معضالتی که نتیجة مستقیم یا غیرمستقیم مشارکتنکردن در فعالیتهای جسمانی
است و یک سوءرفتار در جوامع متمدن بهشمار میآید (کارمن)15 ،2016 ،؛ بنابراین ،مشارکت بسیار
پایین در فعالیتهای ورزشی کشور ما یک معضل اجتماعی بزرگ است .با توجه به تعاریف متعددی
که از بازاریابی اجتماعی ارائه شد ،میتوان دریافت که بازاریابی اجتماعی عبارت است از کاربرد اصول
بازاریابی تجاری برای حل معضالت اجتماعی (ایگال ،اسموند ،مککارتی ،الو و لزبیرل.)330 ،2017 ،2
بازاریابی اجتماعی مجموعهای از ابزارها را (افراد ،محصول ،قیمت ،فعالیتهای ترویجی و مکان) با
هدف نهایی تغییر رفتار مخاطبان هدف بهخدمت میگیرد (ایگال و همکاران330 ،2017 ،؛ سمپوگنا،
1. Carmen
2. Eaglea, Osmond, McCarthy, Low & Lesbirel
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باکولیس ،ایوانزالکو ،رابینسون ،تورنیکروفت و هندرسون .)88 ،2017 ،1مطابق یافتههای پژوهش
فینل ،جان و تامپسون ،)2017( 2بازاریابی اجتماعی با ابزارهایی همچون هزینة مشارکت بهجای
قیمت ،قابلیت دسترسی بهجای مکان ،ارتباطات اجتماعی بهجای ترویج و درنهایت ،ارائة رفتار مطلوب
بهجای محصول ،این توانایی را دارد که رفتارهای سالم همچون مصرف شیر کمچرب را جایگزین
رفتارهای نادرست و پرخطر همچون مصرف نوشابههای قندی و مضر کند (فینل و همکاران،2017 ،
 .)147رامیرز ،ریوس ،والدز ،استرادا و رویز )2017( 3نیز بر مثبتبودن نقش بازاریابی اجتماعی درجهت
تغییر رفتارهای مضر و تبدیل آنها به مقولة مفید مرتبط با سالمت تأکید کردند و این موفقیت را که
در صنایع غذایی و مصرف صحیح آنها بهدست آوردند ،در مقولههایی ازجمله فعالیت بدنی قابلتعمیم
دانستند و لزوم انجام پژوهش در این مورد را ضروری دانستند (رامیرز و همکاران.)172 ،2017 ،
همچنین ،لی ،الی و لین )2016( 4رسانههای اجتماعی و فعالیتهای مربوط به آنها همچون تبلیغات
را عامل مؤثری درجهت بهراهانداختن بازاریابی اجتماعی دانستند و از این مسیر فواید زیادی را ازطریق
فرصتهای تازة بهوجودآمدة حاصل از تغییر رفتارهای مفید و همسو با جامعه متصور بودند .آنها
عقیده دارند که تغییر رفتار درست ازطریق بازاریابی اجتماعی فرصتهای بازاریابی تجاری بینظیری
را بهوجود خواهد آورد و از نااطمینانی موجود در بازار نیز به میزان قابلتوجهی میکاهد (لی و همکاران
 .)113 ،2016 ،از این جهت میتوان متصور شد که اگر میزان مشارکت مردم ازطریق بازاریابی
اجتماعی در ورزش کشور افزایش یابد و در این مسیر از تکنیکهای بازاریابی اجتماعی و رسانههای
اجتماعی بهخوبی بهره گرفته شود ،شاهد رونق کسبوکار ورزشی خواهیم بود و شغلهای مرتبط با
ورزش همچون پوشاک ورزشی ،تربیت نیروی انسانی (مربیان ،داوران و غیره) ،آموزش کارآموزان
ورزشی و غیره ،رونق قابلتوجهی خواهند داشت که همة اینها درگرو افزایش میزان مشارکت مردم
در ورزش است (کیم ،لیو و شان .)62 ،2017 ،5طبق یافتههای پژوهش داگالس )2007( 6که
کمپینگهای مختلفی را در ارتباط با بازاریابی اجتماعی راهاندازی کرده است ،بازاریابی اجتماعی
موجب تغییر رفتارهای مثبت درزمینة رویآوردن مردم به فعالیتهای جسمانی شده است.
دراینزمینه ،داگالس ( )2007در پژوهشی که در ارتباط با با چاقی و راههای مبارزه با آن در کودکان
1. Sampogna, Bakolis, Evans-Lacko, Robinson, Thornicroft & Henderson
2. Finnell, John & Thompson
3. Ramirez, Rios, Valdez, Estrada & Ruiz
4. Li, Lai & Lin
5. Kim, Liu & Shan
6. Douglas

38

مطالعات مدیریت ورزشی شماره  ،53فروردین و اردیبهشت 1398

انجام داد ،اقدام به برگزاری کمپینگ {یک-دو-سه-چهار-پنج حرکت کن (برو)} با استفاده از بازاریابی
اجتماعی کرد (داگالس  .)2007نتایج پژوهش او نشان داد که بازاریابی اجتماعی ازطریق درگیرکردن
والدین و جوانان ،پیام اصلی خود را در ارتباط با تزریق رفتار درست و تشویق به انجام فعالیتهای
بدنی دربین کودکان و نوجوانان ،بهخوبی انتقال داده است و پس از اتمام فرایند آموزش ،ازطریق
بازاریابی اجتماعی ،جوانان بهعنوان سفیران این کمپینگ پیام بازاریابی اجتماعی را به جوامع دیگر
انتقال دادند (داگالس .)55 ،2007 ،نتایج پژوهشی که در سال  2008در انگلستان انجام شد ،نشان
داد افرادی که در محلههای فقیر نشین هستند و از اضافهوزن مفرط رنج میبرند ،ازطریق برنامههای
بازاریابی اجتماعی ،بهوسیلة پیادهروی ،شنا ،کالسهای تمرینی و  50درصد تخفیف برای مرکز اوقات-
فراغت عمومی و باشگاههای خصوصی ،بهمدت  12هفته در ورزش مشارکت کردند .براساس نتایج60 ،
درصد از افراد اعالم کردند که به برنامههای اوقاتفراغت مرتبط با فعالیتبدنی ادامه میدهند (ورزش
انگلستان.)2009 ،
پژوهش دیگری با استفاده از بازاریابی اجتماعی سعی در جذب قشر محروم و کمدرآمد به مشارکت
در فعالیتهای ورزشی داشت .نتایج نشان داد که استفاده از کارتهای اوقاتفراغت (کارتهای
تفریحی) که با هدف دستیابی همة ساکنان مناطق محروم به کارتهای تفریحی یا اوقاتفراغت و نیز
ارزانکردن قیمتها برای گروههای صاحب امتیاز ،بهویژه دریافتکنندگان منافع منطقهای و شهروندان
قدیمیتر صورت گرفت ،موجب افزایش میزان مشارکت در فعالیتهای بدنی تا حدود  55درصد در
این مناطق شد .کارتهای اوقاتفراغت مکانیسمی هستند که میتوانند به تأمینکنندگان منافع
تجاری شبیه باشند و برای گروههای محروم منافع اجتماعی داشته باشند (کولینز.)55 ،2011 ،1
همچنین ،خدادادحسینی و مسیبی ( )2015پژوهشی را با عنوان «بررسی اثر اعتبار باشگاههای ورزشی
بر تغییر رفتار هواداران با رویکرد بازاریابی اجتماعی» انجام دادند .نتایج نشان داد که اعتبار محیطی
تأثیر زیادی بر رفتار محیطی حرفهای هواداران شامل بهبود رفتار دائمی و بهبود رفتار آنان در هر بازی
دارد.
کامادا ،کیتایوگوچی ،اینویو و شیواکو )2012( 2پژوهشی را درزمینة بازاریابی اجتماعی و تأثیر آن بر
افزایش مشارکت در فعالیت بدنی در جوانان و میانساالن انجام دادند .نتایج نشان داد که برنامة بازاریابی
اجتماعی مبتنی بر محیط کار شامل؛ ارتباطات ،ترویج و توسعه ،فعالیتهای درجریان ،رویدادهای
یکباره و تغییرات محیطی ،موجب افزایش سطح فعالیت بدنی در گروه تحتبررسی و درمان شدند
(کامادا و همکاران.)205 ،2012 ،
1. Collins
2. Kamada, Kitayuguchi, Inoue & Shiwaku
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باوجود پژوهشها و اقدامات مختلفی که در بخشهای مختلف ورزش کشور انجام میشوند ،درصد
مشارکت در فعالیتهای ورزشی تفریحی بسیار کم و سیاستهای کلی در این زمینه ضعیف است .با
آگاهی از اینکه عوامل زیادی بر مشارکت در فعالیتهای ورزشی تأثیرگذارند ،پژوهشگران مطالعة
حاضر بر آن شدند که با استفاده از مفاهیم و راهکارهای بازاریابی اجتماعی ،بهگونهای جدید در این
زمینة مهم وارد شوند و به بررسی مشکالت و معضالت مشارکت مردم ،راهکارهای تغییر رفتار و
جایگزینکردن رفتارهای مطلوب و بدیع ازطریق بازاریابی اجتماعی بپردازند .همچنین ،دراینراستا به
این سؤالها پاسخ دهند که الزامات پیادهسازی مطلوب بازاریابی اجتماعی در ورزشهای تفریحی کشور
چه عواملی هستند؟ مدل مناسب برای این عوامل چیست؟
روششناسی پژوهش
هدف از انجام این پژوهش طراحی مدل الزامات پیادهسازی مطلوب بازاریابی اجتماعی در ورزشهای
تفریحی کشور بود .این پژوهش با ماهیت اکتشافی 1و با هدف کاربرد دانش و شناخت موجود در رابطه
با چهارچوب بازاریابی اجتماعی در ورزشهای تفریحی انجام شد؛ ازاینرو ،این پژوهش در دستة
مطالعات کاربردی قرار میگیرد .همچنین ،پژوهش برمبنای جستوجوی داده ،دارای ماهیت کیفی
است .در روش پژوهش کیفی ،اغلب روشهای نوخاسته ،2سؤالهای باز ،تحلیل محتوا و نتیجهگیری
نهایی براساس یافتههای بهدستآمده هستند (اندرو ،پدرسون و مکاووی.)31 ،2011 ،3
در این پژوهش ،برای تحلیل دادهها از روششناسی نظریة دادهبنیاد استفاده شد .روششناسی نظریة
دادهبنیاد با رویکردهای متعددی بهکار برده میشود .این پژوهش با اتخاذ رویکرد ظاهرشونده (گلیزری)
در تالش است تا اهداف خود را دنبال کند .این رویکرد چالشی است؛ اما مدلسازیهای حاصل از آن،
در فضایی بسیار گسترده صورت میگیرند و مسئلة افق دید پژوهشگر را برای تحلیل دادهها بسط
میدهند .در نظریة دادهبنیاد ،این رویکرد فرضهای ازپیشتعیینشدهای ندارد؛ بلکه دغدغة اصلی
مشارکتکنندگان و چگونگی حل این دغدغه را در میدان مطالعه کشف میکند .در این رابطه ،گلیزر
درقالب مکتوبات خود ،بهطور دائم به لفظ دغدغة اصلی 4مشارکتکنندگان اشاره میکند؛ زیرا ،نظریة
دادهبنیاد بیان میکند که چگونه مشارکتکنندگان دغدغة عمدة خود را حل میکنند؛ درحالیکه
1. Exploratory Research
2. Emerging
3. Andrew, Pedersen & McEvoy
4. Main Concern
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ممکن است ازنظر مفهومی از این قضیه آگاه نباشند؛ درنتیجه ،از نگاه وی ،در نظریة دادهبنیاد ،دعوت
از مصاحبهشوندگان و مرور نظریه توسط آنها با این هدف که اعتبار نظریه ،آزمون شود یا کنترل
گردد ،کار غلطی است (گلیزر و هولتون .)52 ،2007 ،1بهطورکلی ،رویکرد ظاهرشونده (گلیزری) در
روششناسی دادهبنیاد ،با گذر از سه گام اصلی کدگذاری حاصل میشود که عبارتاند از -1 :کدگذاری
باز2؛  -2کدگذاری انتخابی( 3مراحل اول و دوم را کدگذاری حقیقی مینامند).؛  -3کدگذاری نظری.4
در اجرای پژوهش ،جمعآوری اطالعات و تحلیل دادهها بهصورت آگاهانه و همزمان انجام شد و
گردآوری دادههای اولیه با هدف شکلگیری روند جمعآوری مداوم دادهها انجام گردید.
مراحل کدگذاری :پس از اتمام اولین مصاحبه ،فرایند کدگذاری باز آغاز شد .خروجی مرحلة
کدگذاری باز ،کدهای بنیادی (مقولهها و ویژگی مقولهها) است .در این مرحله ،مطالب را خطبهخط
میخوانیم و به هر قسمت از دادهها (که ممکن است یک کلمه ،خط یا پاراگراف باشد) ،یک برچسب
اختصاص میدهیم .این تکه از داده را میتوان یک واقعه درنظر گرفت .چندین واقعه یک مفهوم را
شکل میدهند .پس از تشکیل کدهای بنیادی ،به این واقعهها نشانگر گفته میشود .هنگام بررسی
واقعهها باید همواره این پرسش را مطرح کنیم که این واقعه چه مقولهای را نشان میدهد؟ و درنهایت،
دلنگرانی و دغدغه اصلی شرکتکنندگان چیست؟ (کر.)122 ،2011 ،5
گلیزر ( )1978معتقد است که از ابتدای اقدام ،پژوهشگر برای کدگذاری باز ،باید بهصورت آگاهانه به
جستوجوی متغیر محوری بپردازد .با توجه به توصیههای گلیزر ،کدگذاری باز تا زمان شناسایی مقولة
اصلی ادامه مییابد .مقولة اصلی ،دلنگرانی و دغدغة اصلی شرکتکنندگان است .چند معیار برای
انتخاب یک مقوله بهعنوان مقولة اصلی وجود دارد که مهمترین آنها عبارتاند از :مرکزیبودن،
مرتبطبودن به سایر مقولهها ،اتفاقافتادن مکرر در دادهها و صرف زمان بیشتر برای اشباعشدن (گلیزر،
 .)62 ،1978در این پژوهش ،اثرهای مقولة محوری پس از مصاحبة چهارم آشکار شد .با توجه به
شرایط بیانشده ،در این مرحله ،پژوهشگر مقولة محوری را «فرهنگ مشارکت» نام گذاشت .این مقولة
محوری که بیشترین تغییرات حول دغدغة اصلی مشارکتکنندگان را توضیح میدهد ،تمرکز مطالعه
و دادههای جمعآوریشدة انتخابی در مراحل بعدی خواهد بود.
در نظریة دادهبنیاد ،در رویکرد ظاهرشونده (گلیزری) ،زمانی که مقولة محوری نمودار شد ،کدگذاری
انتخابی آغاز میشود و مصاحبهها ،درجهت متغیر محوری کدگذاری میشوند .کدگذاری انتخابی با
1. Glaser & Holton
2. Open Coding
3. Selective Coding
4. Substantive Coding
5. Kerr
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کدگذاری برای متغیر محوری 1دنبال خواهد شد و دیگر دادههای نامرتبط درنظر گرفته نمیشوند
(گلیزر.)30 ،2008 ،
تا زمانی کدگذاری انتخابی ادامه مییابد که مقولة اصلی و مقولههای مرتبط اشباع شوند .اشباع زمانی
اتفاق میافتد که ویژگیهای بیشتر و جدیدتری از دادهها حاصل نشود و وقایع بهندرت نشانگرهای
جدیدی برای ویژگیهای موجود ارائه دهند .مقولههای اشباعشدة پژوهش عبارتاند از :فرهنگ
مشارکت ،قابلیت دسترسی به اماکن و فضاهای ورزشی ،هزینة مشارکت ،ارتباطات بازاریابی اجتماعی
(ترویج) ،مدیریت و رفتار مطلوب و مزایای آن.
در آخرین مرحله ،کدگذاری نظری انجام شد .این مرحله از کدگذاری به تلفیق مقولهها ازطریق یک
الگوی ارتباطی اشاره دارد .کدگذاری نظری معموالً در زمان مرتبسازی و یکپارچهکردن یاداشتها
اتفاق میافتد .درواقع ،این مرحله از کدگذاری به پژوهشگر اجازه میدهد تا به تفکر دربارة مقوله که
ممکن است به حوزة وسیعی از احتماالت ذهنی بیانجامد ،نزدیک شود و بهصورت تحلیلی به پیوند
ممکن بین مقولهها بیندیشد (لوک)24 ،2001 ،2؛ بنابراین ،کدهای نظری عبارت است از مدلهای
انتزاعی که مقولههای بهدستآمده را درجهت یک نظریه ترکیب میکنند (گلیزر62 ،1978 ،؛ گلیزر،
 .)30 ،2008کدهای نظری مانند کدهای واقعی (که از فرایند کدگذاری باز و انتخابی حاصل شدهاند)
ظهور یافته و خودجوش هستند و داستانهای تکهتکهشده را مجدداً بههم میبافند و متصل میسازند.
بهعبارتدیگر ،کدهای نظری ازطریق بههمبافتن مفاهیم شکستهشده ،بهصورت فرضیهها نظریه را
یکپارچه میکنند (لوک.)24 ،2001 ،
پژوهش حاضر نیز با طی گامهای اصلی اهداف خود را دنبال کرد که در ادامه و خالل بحث ،نحوة
کدگذاری در هریک از گامها بیانشده است .در این پژوهش ،تجزیهوتحلیل دادهها بهصورت دستی
انجام شد .نحوة طبقهبندی و نظام حاکم بر مدل پارادایمی برخاسته از دادهها ،به شرح جدول شمارة
یک انجام شده است.

1. Core Variable
2. Locke
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جدول  -1ساختار پیاز فرایند پژوهش
نوع

مؤلفه

اکتشافی -کاربردی
رویکرد کیفی
تفسیری -برساختی
استقرایی
نظریة دادهبنیاد
مصاحبة عمیق و ساختارنیافته /مطالعات نظری موجود
دادهبنیاد /نوخاسته (گلیزری)

ماهیت پژوهش
نحوة انجام پژوهش
پارادایم حاکم بر پژوهش
رویکرد پژوهش
راهبرد پژوهش
منبع گردآوری دادهها
روش تجزیهوتحلیل دادهها

در این پژوهش ،جامعة آماری شامل اعضای هیئتعلمی رشتة مدیریت ورزشی ،مدیران و
دستاندرکاران ادارههای تربیتبدنی شهرداریها ،اعضای هیئتعلمی رشتة مدیریت بازرگانی با مطالعه
در حوزة بازاریابی و مربیان زبدة ورزشی بودند که در جدول شمارة دو مشخصات آنها آورده شده
است.
جدول  -2نمونة آماری پژوهش
سمت
هیئتعلمی دانشگاه
هیئتعلمی دانشگاه
مربی ورزشی
مدیران تربیتبدنی شهرداری

تعداد
8
3
4
4

مرتبه

رشتة تحصیلی

استادیار ،دانشیار ،استاد
دانشیار
رشتههای فوتبال ،والیبال ،دو و میدانی
مدیر تربیتبدنی شهرداری

مدیریت ورزشی
مدیریت بازرگانی
تربیتبدنی و علوم ورزشی
تربیتبدنی ،جامعه شناسی

بهمنظور نمونهگیری برای انجام مصاحبههای عمیق ،از روش نمونهگیری هدفمند و تکنیک
نمونهگیری گلولهبرفی استفاده شد .در این تکنیک ،یک گروه اولیه برای مصاحبه انتخاب شد .سپس،
گروههای بعدی ،برای مصاحبه توسط همین گروه معرفی شدند و به همین صورت ،نمونهگیری تا
زمانی ادامه یافت ( 19مصاحبه) که پژوهش به اشباع نظری و کفایت رسید.
براساس دیدگاه گلیزر ،منبع اعتماد در نظریة داده بنیاد بر چهار معیار استوار است که باید ارزیابی
شود:
 -1تناسب نظریه با دادهها :بدینمعناکه مقولهها و نظریه با دادهها تناسب داشته باشند؛ برایناساس،
تناسب با فرایند مقایسة مستمر نمود مییابد؛  -2مرتبطبودن نظریة دادهبنیاد :مرتبطبودن ،حاصل
انعکاس واقعی رویدادها در نظریه است .یا زمانیکه نظریه آنچه را که واقعاً رخ میدهد ،منعکس
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میکند؛  -3مؤثرواقعشدن و کاربردپذیری :منظور از مؤثرواقعشدن این است که نظریه باید بتواند آنچه
را که اتفاق افتاده ،تشریح کند؛  -4قابلیت اصالح نظریه :نظریه باید توسط دادههای بیشتر یا نشانههای
جدید قابلیت اصالح داشته باشد؛ بنابراین ،هر آنچه بهآسانی ازطریق مقایسة مستمر با نظریه پیوند
مییابد ،ازدست نمیرود و نظریه میتواند با استفاده از نشانههای جدید یا مرور ادبیات اصالح شود
(کر .)122 ،2011 ،در این پژوهش نیز برای دستیابی به روایی و پایایی ،با رعایت اصول گفتهشده
در باال ،کدهای تولیدشده ،در یک فرم دراختیار چهار نفر از مصاحبهشوندگان قرار گرفتند و از
مشارکتکنندگان خواسته شد نظرهای اصالحی و تکمیلی خود را یادداشت کنند .درنهایت ،با
جمعبندی ارزیابی مشارکتکنندگان ،روایی و پایایی نتایج تأیید شد .همچنین ،سه تن از متخصصان
آشنا با نظریة دادهبنیاد ،بر مراحل مختلف کدگذاری ،مفهومسازی ،استخراج مقوالت و تدوین نظریه
نظارت داشتند.
نتایج
مصاحبهها مطابق رویة نظریة داده بنیاد در رهیافت گلیزر ،در سه مرحله کدگذاری شدند .در مرحلة
اول ،کدگذاری باز انجام شد و نقلقولها دارای برچسب مفهومی شدند .از برچسبهای مفهومی مشابه
در مرحلة دوم کدگذاری (یعنی کدگذاری انتخابی) ،مفاهیم پدیدار شدند (مراحل اول و دوم را
کدگذاری حقیقی مینامند) (گلیزر62 ،1978 ،؛ گلیزر )30 ،2008 ،و در مرحلة سوم از دستهبندی و
یافتن ارتباط منطقی میان مفاهیم (کدگذاری نظری) ،مقولهها و چهارچوب مفهومی شناسایی شدند.
در جدول شمارة سه ،نتایج تمامی مراحل کدگذاری 1را مشاهده میکنید .در این جدول ،بهعلت
زیادبودن کدهای باز ،تنها کدهایی که باعث پیدایش دو مقولة «ارتباطات» ،به عنوان یکی از آمیخته-
های بازاریابی اجتماعی و «فرهنگ مشارکت» شدهاند ،آورده شده است.

 .1باید توجه داشت که بهعلت حجم بسیار زیاد کدهای باز ،تنها خالصهای از سه مقوله اشاره شده است.
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برخی از نقلقولها (نکات کلیدی و بسیار خالصهشده)
تعریف دقیقی از ورزش ،تربیتبدنی و تفریح داشته باشیم.
آگاهی آحاد جامعه را دربارة ورزش و فعالیتهای تفریحی
افزایش دهیم.

ورزش؛ یک ضرورت اجتماعی
تأثیر ورزش بر کاهش
هزینههای درمان
ضعف آگاهی از تأثیر ورزش بر
افزایش شادابی و نشاط
اهمیت آگاهی بانوان از تأثیر
ورزش بر شادابی
اهمیت ورزش دربارة ارتقای
کیفیت زندگی
تأثیر مثبت ورزش بر قانون-
مداری

استفاده از کمپین شبکههای اجتماعی برای افزایش آگاهی از
ورزشهای تفریحی.

تأثیر شبکههای اجتماعی بر
افزایش آگاهی دربارة فعالیت
بدنی

هدفگیری گروه های خاص جامعه برای ترویج ورزش به دیگر
آحاد.

اهمیت الگو برای ترویج ورزش
تأثیر مثبت ورزش بر افزایش
تعامالت اجتماعی
شناسایی نیاز واقعی مشتریان
در ارتباط با آنها
حضور افراد شاخص در ارتباط
با مردم برای ترغیب به ورزش
روابط رسانهای
روابط اجتماعی

روابط عمومی

ورزش و فعالیت بدنی باعث افزایش ارتباطات اثر بخش و
تعامالت اجتماعی میشود.
صدای اول مشتری بسیار ناشناس است و خودشان به ضرورت
ورزش ناآگاهند .بنابراین باید صدای دوم آحاد جامعه یا
بهعبارتی ،مشتریان را بشنویم.
مسئوالن و افراد شاخص بهطورمرتب در ورزشهای تفریحی
درکنار مردم باشند.
برنامههای رسانهای برای گسترش تبلیغات مثبت و
بهحداقلرساندن تبلیغات منفی است.
ارتباط مطلوب سازمان ورزشی با جامعهای که در آن واقع شده
است.

عنصر آگهی

آگاهیدادن درزمینة تأثیر ورزش در کاهش جرایم و رعایت
قانون

ضرورت وجود تعریف جامعه از
ورزش
تعریف کامل و جامع از
ورزشهای تفریحی

ارتباطات بازاریابی اجتماعی (ترویج)

جاانداختن ورزش بهعنوان یک ضرورت و نیاز اساسی اجتماعی.
افزایش اطالعرسانی به آحاد جامعه درزمینة باالرفتن
هزینههای درمان.
آگاهیدادن به جامعه دربارة جایگاه کشور ازلحاظ شادی و
نشاط درمیان مردم جهان (ایران جزء رتبههای آخر است).
آگاهینداشتن بیشتر بانوان از تأثیر ورزش در روحیه ،سالمتی،
شادابی و نشاط بهخاطر تربیت نسلهای بعدی مهمتر میشود.
آگاهیدادن درزمینة تأثیر ورزش بر ارتقا و افزایش سن زیستی
افراد.

واقعه

مفهوم

مقوله
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برخی از نقلقولها (نکات کلیدی و بسیار خالصهشده)

واقعه

حضور ورزشکاران برجسته در ارتباط با ترویج فعالیت بدنی دربین مردم.
نشاندادن ورزشکار نخبه و ویژگیهای مربوط به آن حین فعالیت
ورزشی دربین مردم.
ورزشکاران و افراد شاخص و دارای محبوبیت در جامعه فعالیت بدنی را
توصیه کنند.
نشر تصاویر ورزشکاران و چهرهها ،درحال انجام ورزشهای تفریحی و
همگانی.
ورزشکاران و چهرهها فعالیت بدنی را ازطریق رسانهها مستقیماً توصیه
کنند.

اهمیت صحهگذاری

تبلیغ ازطریق مدیران کانالهایی که افراد زیادی عضو آنها هستند.
توجه به ورزش در محیط خانواده؛ پدر و مادر باید به فعالیت جسمانی
عادت کرده باشند.

اهمیت تبلیغات جذاب
اهمیت نقش کلیدی و مهم
صداوسیما
اهمیت معرفی ورزشهای
تفرحی سهلالوصول
ضرورت معرفی ورزشها و
بازیهای بومی و محلی
ضرورت استفاده از شبکههای
اجتماعی
قرارگرفتن ورزش در سبد
هزینة خانوار
اهمیت سنین پایه و
کودکمحوری در ورزش
اهمیت برنامهریزی در خانواده
برای انجام ورزش تفریحی

لزوم توجه به گروههای همساالن که نوجوان و جوان دربین آنها ا.ست.

اهمیت گروه همساالن

انتخاب گروههای مرجعی که در ارتباط با ورزش و فعالیت بدنی هستند.

اهمیت گروههای مرجع

لزوم توجه به فرهنگ ملی در ارتباط با ورزشهای تفریحی.

خردهفرهنگ

لزوم توجه به فرهنگ مذهبی در ارتباط با ورزشهای تفریحی.

اهمیت فرهنگ ملی در
انتخاب ورزش
اهمیت فرهنگ مذهبی

فرهنگ مشارکت

اختصاصدادن اوقاتی از هفته در خانواده برای پرداختن به ورزشهای
تفریحی.

صحهگذاری واضح یا آشکار

خانواده

کودکمحوری در فعالیتهای جسمانی باید موردتوجه قرار گیرد.

صحهگذاری همزمان

تبلیغ

معرفی ورزشهای تفریحی سهلالوصول و قابلارائه در هر مکان توسط
صداوسیما.
مشارکت صداوسیمای استانی با توجه به معرفی فعالیتهای تفریحی
مناسب با فرهنگ و آداب و رسوم.

صحهگذاری دستوری

صحهگذاری

همکاری صداوسیما برای سوقدادن مردم بهسمت ورزشهای تفریحی.

صحهگذاری تلویحی یا ضمنی

ارتباطات بازاریابی اجتماعی (ترویج)

استفاده از تبلیغات پویا و جذاب برای معرفی جاذبههای ورزشهای
تفریحی.

مفهوم

مقوله
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برخی از نقلقولها (نکات کلیدی و بسیار
خالصهشده)

اهمیت سطح سواد
اهمیت سطح درآمد افراد
قدرت تأثیرگذاری ورزش بر رفتار
جامعه
همکاری و کار تیمی
احترام به نظم و قوانین
احترام به حقوق فردی
توسعة روابط اجتماعی

ارزش و هنجارهای رفتاری

ورزش و فعالیت بدنی روحیة کار تیمی را گسترش می-
دهد.
ورزش و فعالیت بدنی روحیة احترام به قوانین و مقررات را
افزایش میدهد.
ورزش و فعالیت بدنی سبب میشود که حقوق دیگر افراد
را محترم بدانیم.
فعالیتهای بدنی موجب میشوند که روابط اجتماعی افراد
تقویت شود.
فعالیت بدنی سبب میشود که رفتار مطلوب و محترمانهای
با دیگر افراد داشته باشیم.
ورزش و فعالیت بدنی سبب میشود که هنجارهای
اجتماعی حفظ شوند.

اهمیت نوع شغل

فرهنگ مشارکت

ورزش و فعالیت بدنی تأثیر بسزایی بر رفتار جامعه دارد.

اهمیت گرایش افراد شاخص
جامعه به فعالیت بدنی
اهمیت سن برای شرکت در
فعالیتهای تفریحی

طبقة اجتماعی

نهادینهشدن ورزش و فعالیت بدنی دربین مسئوالن و افراد
شاخص سیاسی-اجتماعی.
طبقهبندیکردن فعالیتهای ورزشی و تفریحی با توجه به
سن و میزان توانایی افراد.
توجه به شغل افراد و ضرورت برنامهریزی صحیح برای
افراد از جانب خود و مسئوالن.
توجه به میزان تحصیالت افراد و آشنایی آنها با فرهنگ
ورزشهای تفریحی.
لزوم توجه به میزان درآمد افراد و برنامهریزی صحیح در
ارتباط با آنها.

واقعه

مفهوم

مقوله

رفتار مطلوب و محترمانه
رفتار براساس هنجارهای
اجتماعی

درطول تحلیلها و بررسیها ،ازمیان انبوهی از کدهای باز ،تعداد  180کد باز انتخاب شدند که در
جدول شمارة سه ،همة موارد بهعلت جلوگیری از تفصیل و طوالنیشدن ذکر نشدهاند و به ذکر کدهایی
که منجر به ظهور مقولة فرهنگ مشارکت و ارتباطات شدند ،بسنده گردیده است .درنهایت پس از
تحلیلهای پایانی ،شش مقوله شناسایی شدند .در ادامه به تشریح هریک از مقولهها و مدل مفهومی
حاصل از فرایند نظریة دادهبنیاد میپردازیم.
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مقولة اول :فرهنگ :پس از اتمام مصاحبهها و مطالعة منابع کتابخانهای ،محوریترین مقولة
شناساییشدة فرهنگ نامگذاری شد .هر مقولهای که انسان به ذهن میآورد و برای آن مصداق پیدا
میکند ،فرهنگی بههمراه دارد .فرهنگ موضوع مهمی است که جداییناپذیر از هر پدیده است .براساس
یافتههای پژوهش کشکر ،قاسمی و کارگر ( ،)2016فرهنگ ورزش؛ یعنی مجموعة باورها و فرضهای
انسانی موردانتظار جامعه در ورزش ،و رفتار براساس ارزشها و هنجارهای مطلوب جامعه شامل رفتار
محترمانه با رعایت اخالق و تکریم فرهنگ سایر ملل و اقوام ،ایجاد عادت به ورزش ازطریق مدیریت
منابع برای خلق شرایط و امکانات ورزشکردن و نیز نمایش نمودهای ملموس زیباییشناختی و
هنرمندانه بهعنوان مصنوعات ورزش در جامعه (کشکر و همکاران .)19 ،2016 ،برای تعریف فرهنگ
ورزش قبل از هرچیز نیاز به بررسی نظریهها و مدلهای فرهنگی است تا براساس آنها بتوان فرهنگ
ورزش را که خود خردهفرهنگی در بستر فرهنگ جامعه است ،تعریف کرد (کشکر و همکاران،2016 ،
 .)19در این خصوص میتوان از مدل صاحبنظرانی چون شاین 1نام برد که در بحث «فرهنگ
سازمانی» بسیار تأثیرگذار بود .مطابق نظر وی ،در میانیترین قسمت فرهنگ« ،ارزشها و هنجارهای
رفتاری» قرار دارند و لزوم توجه به آنها و تأثیر آنها بر تمامی مقولههای اجتماعی انکارنشدنی است
(شاین .)14 ،1989 ،همانگونهکه در مراحل کدگذاری دیده میشود ،ارزشها و هنجارهای اجتماعی
مفهومی اصلی و کلیدی هستند که در ترغیب مردم به انجام فعالیت بدنی بسیار تأثیرگذارند و موجب
میشوند که عواملی چون قدرت تأثیرگذاری ورزش بر رفتار جامعه ،همکاری و کار تیمی و احترام به
نظم و قوانین و همچنین ،توسعة روابط اجتماعی ،بهخوبی در جامعه نهادینه گردند (کیم و همکاران،
 .)62 ،2017همچنین ،طبق نظر مکگانون ،2خانواده ،طبقة اجتماعی و خردهفرهنگها از عوامل
تشکیل دهندة یک فرهنگ قوی هستند که تأثیر بسزایی بر تمام مسائل اجتماعی دارند (مکگانون و
اسمیت .)82 ،2015 ،3به گفتة پژوهشگران ،مشارکت در ورزش بهعنوان یکی از مهمترین مسائل
اجتماعی ،بهصورت بسیار قوی از تأثیرپذیر این عوامل است (مرادی ،خالدیان و مصطفایی،2013 ،
.)57
مقولة دوم :فعالیتهای ترویجی :یکی از اصول اساسی و عناصر بازاریابی تجاری برای کاالها،
محصوالت ،خدمات و ایدهها ،عنصر ترویج است  .ترویج عبارت است از روشی که در آن بازاریابان
ورزشی با مشتریان بالقوه ارتباط برقرار میکنند تا به آنها درمورد محصول اطالعرسانی کنند .در
1. Shine
2. McGannon
3. McGannon & Smith
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بازرایابی اجتماعی که در حقیقت کاربرد اصول و فنون بازاریابی تجاری در امور اجتماعی است
(بلیتستین 1و همکاران ،)196 ،2016 ،فعالیتهای ترویجی از اصول اساسی هستند .این فعالیتها با
هدف نهایی آگاهیدادن و اطالعرسانی ،متقاعدسازی و یادآوری انجام میشوند (مرادی و همکاران،
57 ،2013؛ بلیتستین و همکاران .)196 ،2016 ،در این پژوهش نیز این موارد بهخوبی ازسوی
مصاحبهشوندگان بهعنوان یک دغدغه و ضرورت جهت مشارکتدادن مردم در فعالیتهای ورزش
تفریحی شناخته شد .همانطورکه در جدول شمارة سه مشاهده میشود ،مفاهیمی ازقبیل آگاهیدادن،
روابط عمومی ،صحهگذاری و تبلیغ ،منجر به ظهور فعالیتهای ترویجی درباب استفاده از بازاریابی
اجتماعی برای مشارکتدادن مردم در ورزشهای تفریحی شدهاند.
مقولة سوم :قابلیت دسترسی :یکی دیگر از عناصر مهم بازاریابی ،مکان است که در بازاریابی
اجتماعی با عنوان «قابلیت دسترسی» از آن یاد میشود .بدونتردید ،مکان و فضاهایی که افراد برای
فعالیت بدنی از آن استفاده میکنند ،اهمیت فراوان دارند و به عقیدة پژوهشگرانی چون کیم و همکاران
( ،)2017جذابیت و دلپذیربودن اماکن و فضاها ،در جذب مشارکت زیاد افراد به فعالیتهای ورزش
تفریحی یکی از مهمترین عوامل است (کیم و همکاران .)62 ،2017 ،در کشور ما ،کمبود توجه به
فضاهای روباز و قابلیتهای بسیار آنها در جذب افراد به فعالیتهای ورزش تفریحی از دغدغههای
اصلی مصاحبهشوندگان بود .یافتههای مطالعات فراوانی ازجمله کارمن ( )2016و کیم و همکاران
( )2017نشان میدهد که قابلیتهای فضاهای روباز جهت ورزشهای تفریحی بههیچعنوان با فضاهای
سرپوشیده قابلمقایسه نیستند و از این جهت ،تنوع رشتهای ،فعالیتهای بدنی و ورزشهای تفریحی
بسیار بیشتری در فضاهای روباز وجود دارند (کارمن15 ،2016 ،؛ کیم و همکاران ،)62 ،2017 ،که
در کشور ما ایران نیز قابلیت اجرایی دارند .یافتههای پژوهش مانینگ ( )2016نشان میدهد که
نیازسنجی و آموزش صحیحی برای استفاده از اماکن و فضاهای سرپوشیده و روباز باید اتخاذ گردد که
موجب هدررفتن منابع نشود (روبرت .)98 ،2016 ،مفاهیمی همچون فضاهای روباز ،نیازسنجی،
آموزش و دسترسی مناسب ،منجر به ظهور مقولة «قابلیت دسترسی» شد که یکی از عناصر مهم
بازاریابی اجتماعی است.
مقولة چهارم :هزینة مشارکت :در بازاریابی اجتماعی ،هزینة مشارکت یکی دیگر از عناصر است که
جایگزین عنصر قیمت در بازاریابی تجاری شده است .درحقیقت ،هزینههای مشارکت را میتوان به
هزینههای پولی و غیرپولی تقسیم کرد که البته هزینههای غیرپولی به بازاریابی اجتماعی مرتبطتر
هستند و میتوانند شامل هزینههای عاطفی ،ساختاری ،جغرافیایی و فیزیکی باشند (سمپوگنا و
همکاران .)88 ،2017 ،دغدغة اصلی مصاحبهشوندگان در ارتباط با هزینههای پولی ،میزان درآمد و
1. Blitstein
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توانایی مالی افراد جامعه بود و به اعتقاد آنها ،شناخت دقیق و کامل از افراد جامعه و سطح توان مالی
آنها درراستای برنامهریزی درست و مدونی برای افراد ،میتواند راهگشا باشد .دراینراستا ،برگزاری
دورههای آموزشی رایگان ،تهیة کارت اوقات فراغت برای افراد و ارائة تخفیفات استفاده از اماکن و
تجهیزات برای کسانی که اقدام به تهیة کارت نمودهاند ،ازجمله راهکارهای ارائهشده در مصاحبهها
بودند.
مقولة پنجم :مدیریت :یکی دیگر از مقولههایی که مصاحبهشوندگان برای افزایش مشارکت مردم،
ازطریق بازاریابی اجتماعی آن را امری بدیهی دانستند ،مدیریت منسجم و قوی در این زمینه بود.
داشتن هدف و برنامهریزی مدون و دقیق الزمة موفقیت در امور است .سازماندهی فعالیتها و مدیریت
منابع انسانی نیز دو وظیفة مدیریتی بسیار مهم برای پیشبرد اهداف و برنامهها هستند .آگاهبودن از
نتیجة کار و بازخوردگرفتن از آن برای رفع نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت نیز امری است که ارزیابی
و کنترل دقیقی رامیطلبد (ویکر)338 ،2017 ،؛ بنابراین ،بازاریابی اجتماعی تنها با بهرهگیری درست
از فنون و تکنیکهای مدیریتی قوی و منسجم میتواند موفق عمل کند.
مقولة ششم :رفتار مطلوب و مزایای آن :ازنظر مصاحبهشوندگان ،رفتار مطلوب ،افزایش مشارکت
افراد جامعه در ورزشهای تفریحی بود .اگر تمامی مراحلی که پیشتر گفتهشد بهنحو مطلوب اجرا
شوند ،این مهم بهدست خواهد آمد .مزایای مربوط به این رفتار مطلوب شامل این موارد است :افزایش
آگاهی افراد از فعالیتهای جسمانی و نحوة انجام آنها ،کشش بهسمت فعالیتهای ورزش تفریحی،
ایجاد فرهنگ ورزش در خود ،قرارگرفتن ورزش در سبد هزینة خانوار ،افزایش تعامالت اجتماعی،
کاهش هزینههای درمانی ،افزایش صحت و سالمت بدن ،جامعة سالم ،افزایش شادی ،نشاط و سرگرمی
در جامعه ،افزایش امنیت اجتماعی و دیگر مزایای متصور برای مشارکت در فعالیت بدنی .مزایای
مطرحشده در پژوهش حاضر با پژوهشی که وبر 1و همکاران ( )2017در ارتباط با ورزشهای تفریحی
انجام دادند ،همخوان و همسو هستند (وبر و همکاران.)750 ،2017 ،

1. Weber
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شکل  -1مدل بازاریابی اجتماعی در ورزشهای تفریحی

بحث و نتیجهگیری
هدف پژوهش حاضر الزامات پیادهسازی مطلوب بازاریابی اجتماعی در ورزشهای تفریحی کشور بود.
این پژوهش با استفاده از روششناسی نظریة دادهبنیاد با اتخاذ رویکرد ظاهرشونده (گلیزری) انجام
شد .با افراد خبره و باسابقة دانشگاهی ،مدیریتی ،عملیاتی و دارای اطالعات از موضوع ،مصاحبههای
باز شد .مصاحبهها بهگونهای بودند که پس از هر مصاحبه ،سؤالهای جدیدی در ارتباط با موضوع
بهدست میآمدند که از افراد دارای صالحیت و معرفیشده ازسوی شخص مصاحبهشونده پرسیده
میشدند و این روند ادامه داشت تازمانیکه پژوهشگران مطالعة حاضر در مراحل کدگذاری باز ،انتخابی
و نظری در ارتباط با مقولههای فرهنگ مشارکت در ورزش ،قابلیت دسترسی به اماکن و فضاهای
ورزشی ،هزینة مشارکت ،ارتباطات بازاریابی اجتماعی (ترویج) ،مدیریت و درنهایت ،رفتار مطلوب و
مزایای آن ،به اشباع نظری رسیدند.
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همانگونهکه در مدل (شکل شمارة یک) دیده میشود ،زمینهایترین و محوریترین عاملی که دغدغة
اصلی مصاحبهشوندگان در ارتباط با مشارکت مردم در ورزشهای تفریحی بود ،فرهنگ و عوامل مرتبط
با آن است .عقیدة گلیزر نیز بر این اصل استوار است که پژوهشگر باید دغدغة اصلی مصاحبهشوندگان
را در ارتباط با مشکل و موضوع موردبررسی جویا شود و با زیرکی به این مسئلة مهم پی ببرد (گلیزر،
62 ،1978؛ گلیزر و هولتون53 ،2007 ،؛ گلیزر .)30 ،2008 ،فرهنگ ورزش موضوعی است که در
اظهارات اقشار مختلف جامعه ازجمله مسئوالن کشور بازتاب جدی یافته است .در کل دنیا ،فرهنگ
ورزش به عنوان یک هنجار و ارزش پذیرفته شده است .براساس نظریة شاین ،اگر اعضای یک فرهنگ
ارزشها را رعایت میکنند و خود را با هنجارهای فرهنگی منطبق مینمایند ،بهدلیل باورها و
فرضهایی است که شالوده و زیربنای این هنجارها و ارزشها را تشکیل میدهند (شاین.)14 ،1989 ،
افزونبراین ،در کشور ما هنوز مشارکت در ورزش و فعالیتهای بدنی به یک باور قوی تبدیل نشده یا
خیلی ضعیف است که مشارکت پایین مردم گواه بر این ادعا است .همچنین ،شاین معتقد است که
هنجارها و ارزشها نیز بهنوبةخود فعالیتهایی را تشویق میکنند که در مراحل بعدی ،در سطح عمل
ورود مییابند (شاین)14 ،1989 ،؛ بنابراین ،فرهنگ مقولهای پایه برای سایر مقولههای مطرحشده در
مدل است .فرهنگ ،خود از خردهفرهنگهایی چون گروههای مرجع ،گروههای همسال ،ارزشها و
هنجارهای رفتاری ،طبقة اجتماعی و خانواده تشکیل میشود که برای تبدیلشدن ورزش به یک باور
برای اقشار جامعه ،توجه مطلوب به همة عوامل گفتهشده ضروری است (قره57 ،2004 ،؛ روبرت،
98 ،2016؛ کیم و همکاران .)62 ،2017 ،عالوهبراین ،بازاریابی اجتماعی با بهکاربستن آمیختة بازاریابی
اجتماعی که شامل ارتباطات ،هزینة مشارکت ،قابلیت دسترسی و درنهایت رفتار مطلوب میشود،
موجب تغییر رفتار در جوامعی میشود که این ضرورت در آن جوامع احساس میشود (سمپوگنا و
همکاران .)88 ،2017 ،همانطورکه در مدل مشهود است ،برای پیادهسازی مطلوب بازاریابی اجتماعی،
مقولة ارتباطات بازاریابی اجتماعی با استفاده از آگهیدادن به مردم که ابزار ارتباطی یکسویه است،
در مدت زمان کوتاهی پیام بازاریابی اجتماعی را به تعداد زیادی از افراد میرساند که این اطالعرسانی
ازطریق صداوسیما و وسایل ارتباطجمعی بهصورت مطلوب میتواند انجام شود .همچنین ،استفاده از
افراد مشهور و معروف مانند ورزشکاران برجسته ،هنرمندان و پیشکسوتان که بر فعالیت بدنی صحه-
گذاری کنند ،راهکار مطلوبی برای تشویق مردم به فعالیت بدنی است .یافتههای پژوهشهایی مانند
مطالعات سمپوگنا و همکاران ( )2017و ایگال و همکاران ( )2017نیز استفاده از آگهی را بهدلیل
همهگیربودن آن و صحهگذاری را بهدلیل نفوذ افراد سرشناس دربین مردم ،ابزارهای مطلوبی برای
تأثیر بر رفتار و تغییر جهتدادن رفتار نامطلوب به رفتار مطلوب میدانند که این یافتهها ،با نتایج
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حاصل از این پژوهش همخوانی دارد (سمپوگنا و همکاران88 ،2017 ،؛ ایگالو همکاران.)330 ،2017 ،
درزمینة فعالیتهای بدنی و مشارکت در ورزش ،بل و بالکی )2010( 1بازاریابی اجتماعی را محور
تغییر رفتارها و اصالح رفتارهای غلط میدانند و معتقدند که درزمینة مشارکت در فعالیت بدنی،
کودکمحوری را اولویت قرار دهند و برای داشتن یک جامعة فعال ،تبلیغات هدفمند و استفاده از افراد
موفق در زمینههای فرهنگی ،ورزشی و هنری میتوانند راهگشا باشند (بل و بالکی )166 ،2010 ،که
از این جهت با یافتههای پژوهش حاضر همخوان و همسو است.
یکی از مهمترین عناصر بازاریابی اجتماعی ،عنصر هزینة مشارکت است .در بیشتر مداخالت بازاریابی
اجتماعی ،هزینة تغییر رفتار ،مالی نیست؛ اگرچه میتواند اینگونه نیز باشد .هزینه ممکن است
بهصورت زمان ،تالش افراد ،موانع فیزیکی و غیره مطرح شود (الیی و همکاران991 ،2009 ،؛ ورزش
انگلستان2009 ،؛ کوباکی ،راندل-ثیله ،الهتینن و پارکینسون150 ،2015 ،2؛ وبر و همکاران،2017 ،
 .)750در بازاریابی اجتماعی ،قیمت به هزینهای برمیگردد که مخاطب در سازگاری با رفتار جدید
متحمل میشود .از مهمترین عواملی که در پژوهش حاضر در این رابطه بهدست آمد و در مدل نیز
قابلمشاهده است ،تهیه کارتهای اوقاتفراغت است؛ بدینمعناکه ادارههای ورزش و جوانان و ادارههای
تربیتبدنی شهرداریها ،اقدام به تهیه و توزیع کارتهای اوقاتفراعت دربین مردم کنند تا هم جامعه
را بهدرستی بشناسیم و هم برای نیازمندیهای آنان در ارتباط با فعالیت بدنی برنامهریزی دقیقتری
داشته باشیم و درنهایت ،تخفیفات کارکردی یا حتی خدمات رایگان به افراد دارندة کارت داده شود.
پژوهشهای مشابهی توسط کامادا و همکاران ( )2012در ژاپن و نیز در انگلستان ( )2009انجام
شدهاند که ارائة کارتهای اوقاتفراغت را راهکاری کارکردی درزمینة جذب مردم به فعالیتهای
ورزش تفریحی دانستهاند (ورزش انگلستان2009 ،؛ کامادا و همکاران )205 ،2012 ،که از این جهت
با یافتههای پژوهش حاضر همخوانی دارند .همچنین ،راهبردهای متفاوت قیمتگذاری مانند
قیمتگذاری تخفیفی و قیمتگذاری برحسب ساعات مرده برای استفاده از اماکن و تجهیزات ورزشی
و استفاده از خدمات ورزشی نیز ازجمله اقداماتی هستند که بازاریابی اجتماعی برای افزایش جذب
مشارکتکننده در فعالیت بدنی در دستور کار دارد.
همانگونهکه در مدل مشاهده میشود ،قابلیت دسترسی نیز بهعنوان یکی دیگر از عناصر بازاریابی
اجتماعی ،در مشارکت افراد در فعالیتهای ورزش تفریحی مؤثر است .نادیدهگرفتن فضاهای روباز
برای استفاده در ورزشهای تفریحی نیز ازجمله دغدغههای مصاحبهشوندگان بود .به عقیدة آنها،
فضاهای روباز بهدلیل انعطافپذیری باال ،چهارفصلبودن کشور و فضاهای طبیعی دلنشین ،میتوانند
1. Bell & Blakey
2. Kubacki, Rundle-Thiele, Lahtinen & Parkinson
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میزبان خوبی برای گسترة عظیمی از فعالیتهای ورزش تفریحی با توجه به فرهنگ هر منطقه باشند.
نتایج پژوهش آنتونی ،کلوچ ،ماس ،فراند ،بائر و هاردی )2016( 1نشان داد که فضاهای روباز پنج برابر
بیشتر از اماکن سرپوشیده امکان استفاده برای ورزشهای تفریحی دارند و این قابلیت آنها نباید
نادیده گرفته شود (آنتونی و همکاران .)73 ،2016 ،یافتههای پژوهش آنتونی و همکاران ازجهت میزان
اهمیت فضاهای روباز با یافتههای پژوهش حاضر همخوانی دارد .همچنین ،در ارتباط با اماکن
سرپوشیده ،نیازسنجی دقیق یکی از مهمترین دغدغهها بود .اگر اماکن نیازسنجینشده ساخته شوند،
استفادة مناسبی از آنها نخواهد شد و موجب هدررفتن منابع خواهند شد .دسترسی آسان به اماکن
نیز ازجمله عوامل تأثیرگذار بر میزان مشارکت افراد است .فیوجیهیرا ،کوباکی ،رانتو ،پانگ و راندل-
ثیله )2015( 2امکان دسترسی آسان به اماکن و فضاهای ورزشی را که بهدرستی نیازسنجی شده
باشند ،مهمترین عامل جذب مشارکت افراد باالی  60سال در فعالیت بدنی میدانند (فوجیهیرا و
همکاران.)144 ،2015 ،
باید توجه داشت که تمامی عوامل گفتهشده در سایة مدیریت قوی و منسجمی به ثمر خواهند نشست
و ضرورت آن از دید مصاحبهشوندگان پنهان نماند .برای اینکه بازاریابی اجتماعی اجرایی شود ،نیازمند
برنامهریزی ،سازماندهی فعالیتهای ترویجی ،مدیریت فضاهای روباز و سرپوشیده ،جذب داوطلبان
در این حیطه و درنهایت ،ارزیابی و کنترل دقیق تمامی فعالیتهای انجامشده است (ویکر،2017 ،
 .)338در پژوهشی که فینل و همکاران ( )2017با هدف افزایش مصرف شیر کمچرب ازطریق کمپینگ
بازاریابی اجتماعی انجام دادند ،مطرح کردند که درصورتی تمامی فعالیتهای بازاریابی اجتماعی مفید
و اجراشدنی است که مدیریت قوی و منسجم ،برنامهریزی دقیق و ارزیابی تمامی فعالیتهای انجامشده
را در دستور کار خود داشته باشد (فینل و همکاران.)147 ،2017 ،
اگر عوامل گفتهشده بهخوبی اجرا شوند ،میتوان انتظار داشت که رسالت نهایی بازاریابی اجتماعی که
نهادینهکردن رفتار مطلوب و برخورداری از مزایای حاصل از آن است ،ظهور یابد .در این پژوهش،
مصاحبهشوندگان بهاتفاق بر این نکته تأکید داشتند که اگر از تکنیکهای بازاریابی اجتماعی بهخوبی
بهرهبردای شود ،مشارکت مردم درزمینة ورزشهای تفریحی به میزان قابلتوجهی افزایش مییابد که
این امر مهم دربردارندة این مزایا خواهد بود :افزایش مشارکت در ورزش و فعالیتهای اوقاتفراغت،
ارتقای سالمتی و رفاه ،ایجاد جامعهای سالمتر و قویتر ،کاهش هزینههای درمان ،کاهش رفتارهای
پرخطر ،فواید اقتصادی و بازاریابی کاالهای ورزشی ،افزایش تعامالت اجتماعی ،افزایش رفاه فردی و
1. Antoni, Klouche, Mas, Ferrand, Bauer & Hardy
2. Fujihira, Kubacki, Ronto, Pang & Rundle-Thiele
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اجتماعی ،جامعة فعال ،قانونپذیری و احترام به قانون ،خودباوری و افزایش عزتنفس و درنهایت،
فعالبودن برای زندگی .این نتایج با یافتههای مطالعاتی چون پژوهشهای کامادا و همکاران (،)2012
کوباکی و همکاران ( ،)2015ورزش انگلستان ( )2009همخوان و همسو است (ورزش انگلستان،
2009؛ کامادا و همکاران ،205 ،2012 ،کوباکی و همکاران.)153 ،2015 ،
با توجه به نتایج مطالعة حاضر پژوهشگران پیشنهاد میکنند که ابتدا دورههای آموزشی بازاریابی
اجتماعی برای کارکنان ادارههای ورزش و جوانان ،ادارههای تربیتبدنی شهرداریها و تمامی کسانی
که بهنحوی در ارتباط با فعالیتهای ورزشی هستند ،برگزار شود .همچنین ،این جوامع را با گسترة
فعالیتهای ورزشهای تفریحی و قابلیتهای آنها آشنا سازند .پس از آشنایی مسئوالن با این عوامل،
اقدام به انجام فعالیتهای ترویجی و ارتباطات گسترده دربارة فواید ورزشهای تفریحی ازطریق رسانه-
های جمعی و شبکههای اجتماعی کنند .از افراد سرشناس و محبوب ورزشی و هنری برای صحهگذاری
بر فواید مشارکت در فعالیتهای ورزش تفریحی استفاده شود .از کمپینگهای موفقی که در ارتباط
با بازاریابی اجتماعی درمورد ورزش و فعالیت بدنی انجام شدهاند و موفق عمل کردهاند ،الگوبرداری
شود و اینگونه کمپینگها در مناطق مختلف کشور برگزار شوند .کارتهای اوقاتفراغت را دراختیار
افراد قرار دهند و آنها را از مزایای داشتن این کارتها مطلع کنند .نمونههایی از این اقدامات در
پژوهش حاضر شرح داده شد .قابلیتهای فضاهای روباز جدی گرفته شود .در مناطق کوهستانی و
غرب کشور بر ورزشهای تفریحی مرتبط با کوهستان تأکید شود .در مناطق کویری بر ورزشهای
تفریحی مرتبط با کویر تمرکز شود .در مناطق ساحلی یا دارای رودخانة خروشان از فعالیتهای آبی
ورزشهای تفریحی استفاده شود و بههمینصورت از قابلیتهای چهار فصل کشور برای نهادینهکردن
ورزشهای تفریحی بهخوبی استفاده گردد .همچنین ،پیشنهاد میشود که پژوهشهای مستقلی در
ارتباط با کمپینگهای بازاریابی اجتماعی برای کودکان ،نوجوانان ،جوانان و بزرگساالن با هدف افزایش
مشارکت در فعالیت بدنی انجام شوند.
رویکردهای بازاریابی اجتماعی درمورد ورزشهای تفریحی و چگونگی استفاده از آنها ،برای افزایش
هرچهبیشتر مشارکت افراد جامعه در ورزشهای تفریحی تاکنون امر ناشناختهای بودند و پژوهشی در
داخل کشور در این باره انجام نشده بود .در این پژوهش که با رهیافت گلیزری انجام شد ،دغدغههای
اساسی اساتید مدیریت ورزشی و سایر دستاندرکاران مقولة ورزش کشور دریافت شد .افزونبراین،
مدل نهایی الزامات بازاریابی اجتماعی در ورزشهای تفریحی کشور طراحی گردید که تاحدودزیادی
پاسخگوی ناشناختهبودن بازاریابی اجتماعی در بحث ورزش کشور بوده است.
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تشکر و قدردانی
 کمال،نویسندگان بر خود الزم میدانند از تمامی افرادی که ایشان را در مراحل پژوهش یاری کردهاند
تشکر و امتنان را داشته باشند و از خداوند منان برای آنان توفیق خدمت روزافزون به جامعة تربیتبدنی
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Abstract
Social marketing is a vehicle for handling social issues and it is a model for
replacing healthy behaviors in the society. The purpose of this research is
designing the optimal requirements for the implementation of social marketing in
Recreational Sports in Iran. The qualitative method based on grounded theory
(GT) was conducted. 19 experts were selected as a sample through chain
sampling. Data gathered through unstructured and deep interviews. Data were
analyzed based on emergent approach of Glasier through open, selective and
theoretical coding. Data analysis revealed that the main categories of model are
culture of participation, access to sport facilities, cost of participation, networks
of social marketing (promotion), management and optimal behaviors and its
benefits. It is worthwhile to mention that their components are cultures, values
and behavior norms, family and social classes for the culture of participation and
outdoors, easily access, training, need assessment for categories of accessibility
and leisure time cards, free course, different pricing strategies, discounts for the
participation fees, planning, organization, management, facilities and equipment,
networking, evaluation and controls for the management issues, and finally the
benefits of optimal behaviors are components of research model.
Keywords: Social Marketing, Recreational Sports, Culture of Participation
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