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 مقدمه

 را افراد فرهنگي، و اجتماعي اي پديدهعنوان  به ورزش

 پيچيده اجتماعي روابط داراي كه اجتماعي شبكة يك در

 ظهور عرصة و واداشته متقابل كنش و تعامل به است،

 قرن معنادار ييها ييبازنما وها  ارزش ،ها نگرش رفتارها،

ي اجتماعي ها دهيپدورزش مانند ساير  .است شده حاضر

ي است ا جامعهي اجتماعي و اخالقي ها ارزشحامل و ناقل 

گرفته و گسترش يافته است و براي شناخت  منشأكه از آن 

صحيح اهداف و كاركردهاي اجتماعي ورزش و تحقق 

ي در ا دهيپد عنوان بهحقيقي آن در ساختار اجتماعي بايد 

نحوي بار ارزشي دارد و موجب توسعه  نظر گرفته شود كه به

شدن  دار خدشهيا برعكس موجب  شود يم ها ارزشو تقويت 

ي ارزشي و بروز و رشد ها تيواقعي ريپذ ضربهو  ها ارزش

يي را به ها ارزشقهرمانان ورزشي ). 5( شود يم ها ارزشضد

و حتي ممكن  كنند يمطرفداران ورزشي القا  ژهيو بهجامعه، 

در . الگوي مرجع، طرفداران زيادي پيدا كنند عنوان بهاست 

ي مثبت اخالقي مانند ها ارزشچنين شرايطي بسياري از 

همكاري، رعايت قوانين و مقررات، احترام و وفاداري، 

آموزش و  توان يمي و كار و تالش مداوم را ريپذ تيمسئول

يك داور ورزشي مقتدر و قاطع، يك مربي قاطع . اشاعه داد

براي  توانند يم، آور مدالو قدرتمند و يك ورزشكار نخبه و 

رجع تبديل شوند و سايرين را نوجوانان و جوانان به الگوي م

و  يا بر اين، ورزش حرفه عالوه ).2(قرار دهند  ريتأثتحت 

از آنجا  و رديگ يصنعت ورزش تجارت بسيار بزرگي را در برم

وكارها در  از عناصر اصلي كسب يا كه ورزشكاران حرفه

افراد مشهور «هستند، توجه به مفهوم  يا ورزش حرفه ةحوز

ضرورت پيدا كرده و مورد توجه در صنعت ورزش  »ورزشي

افراد . مختلف صنعت ورزش قرار گرفته است يها بخش

ها و  مشهور ورزشي، همچون اهرمي براي جذب رسانه

توجه به رفتار ، سبب؛ به همين كنند يحاميان مالي عمل م

در صنعت  گذاران هيبراي تشويق سرماي ا حرفهورزشكاران 

  ). 18(است ورزش ضروري 

 چشمگيري، صنعت ورزش نقش يالملل نيسطح ب در

عنوان يكي از سودآورترين صنايع در بين صنايع بزرگ  به

سال اخير، پانزده طي  كه يدرحال. دكن يديگر در دنيا ايفا م

اجتماعي نقش مهمي را در ورزش بازي  يريپذ تيمسئول

و ورزشكاران  ورزشي يا حرفه يها سازمان راًي، اخكرد ينم

مسئوليت اجتماعي  يها تيسرعت وارد فعال به يا حرفه

 يا كننده مصرف ةورزشي با جامع يها زيرا سازمان ،اند شده

اجتماعي  يها از جنبه يا ندهيطور فزا مواجهند كه به

 كنندگان امروزه مصرف. شوند يها آگاه م شركت يها تيفعال

ها از  از طريق آموزش بهتر و تأثيرات رسانه ورزشي

ديگر نقش . ترند آگاه ورزش اجتماعيي ها تيمسئول

در جامعه تنها بر روي سودرساني  ي ورزشيوكارها كسب

تمركز ندارد، بلكه تأكيدشان بر مسئول بودن نسبت به 

 يريپذ تيمسئول. استنفعانشان از جمله مشتريان  ذي

جهت استفاده از  يا يك فرد ات يك شركت، تعهداجتماعي

 ).1(برساند، است جامعه سود  روشي كه به منابع به

از  ياجتماع يابيبازار دگاهيد بر يمبتن يها و روش ها يتئور

در جهت رفع  توانند يهستند كه م نينو يها جمله روش

رويكرد بازاريابي اجتماعي . رنديگ قرارمشكل مدنظر  نيا

 رفتارهاي فرهنگي، تغيير براي نوين رويكردهاي از يكي

 يابيبازار كرديدر رو ييهدف نها. است اجتماعي و سياسي

با كمك ، در بازاريابي اجتماعي .بر رفتار است ريتأث ياجتماع

 گروه يها به نيازها و خواسته تجاري،اصول و فنون بازاريابي 

 براي آنان ترغيب و موانع كاهش با شده و توجه مخاطب

ار اجتماعي مطلوب، رفتار موردنظر در بين رفت يك انجام

بازاريابي اجتماعي با در نظر گرفتن . )19( دشو ميآنها رايج 

دامنة وسيعي از موضوعات اجتماعي به يك آميختة مناسب 

چنين آميختة . و سازگار با حوزة مربوط به خود نياز دارد
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نسبت به آميختة بازاريابي  تواند يمو مناسبي  سازگار

  :ي زير را شامل شودها ليتعدتجاري 

محصول در بازاريابي : ي محصولجا بههدف ) الف

رفتار مطلوب و مزاياي مربوط به اين  عنوان بهاجتماعي 

كه بازاريابي اجتماعي براي عرضة آن به  دشو يمرفتار تلقي 

شامل  تواند يمهمچنين . كند يممخاطبان هدف تالش 

محصوالت و خدماتي شود كه سازگاري با رفتار جديد را 

  .بخشد يمتسهيل 

در بيشتر مداخالت : ي قيمتجا بهركت هزينة مشا) ب

اگرچه (بازاريابي اجتماعي هزينه تغيير رفتار مالي نيست 

زمان،  صورت بههزينه ممكن است ). باشد گونه نيا تواند يم

قيمت در . تالش افراد، موانع فيزيكي و غيره مطرح شود

كه مخاطب در  گردد يبرمي ا نهيهزبازاريابي اجتماعي به 

  .شود يمسازگاري با رفتار جديد متحمل 

بازاريابي اجتماعي : ي مكانجا بهقابليت دسترسي ) ج

هميشه بر مبناي يك محصول فيزيكي نيست، اگرچه 

بازاريابي اجتماعي بيشتر . ممكن است آن را نيز شامل شود

به بازاريابي خدمات وابسته است كه كليد اصلي آن قابليت 

به شكل ارائة  تواند يمقابليت دسترسي . دسترسي است

  .دستيابي به اين هدف تعريف شود منظور بهابزارهاي 

ترفيع نيز جزئي از : جاي ترويج ارتباطات اجتماعي به) د

آميختة بازاريابي اجتماعي است كه با محصوالت بازاريابي 

ي اجتماعي ها رسانه. شود يماجتماعي اشتباه گرفته 

ي از تبليغات و ترفيعات بازاريابي ا عمدهبخش  توانند يم

عهده بگيرند و موفقيت بازاريابي اجتماعي را  اجتماعي را به

ي ها تالشبازاريابي اجتماعي به ترفيع و . تسريع بخشند

در . كند يمبر تبليغات كمتر از بازاريابي تجاري تكيه  مبتني

ة نوع كنند نييتعي گروه هدف ها يژگيوبازاريابي اجتماعي 

مرسوم در  p4بر  عالوه .كانال ارتباطي و ترفيع مناسب است

بازاريابي دو عنصر مشاركت و سياست نيز نقش مهمي در 

گاهي برخي . كند يمي بازاريابي اجتماعي ايفا ها تالش

منابع مالي و انساني كافي براي پيگيري  ها سازمان

در اين . ي بازاريابي اجتماعي در اختيار ندارندها تالش

عقايد  آنهاي كه با ها سازمانط مشاركت با ساير شراي

ي بازاريابي ها تالشاحتمال موفقيت  تواند يممشترك دارند، 

   ).21(اجتماعي را دوچندان كند 

يكي از  عنوان بهرفتار ورزشكاران علت اهميت  بنابراين به

 پژوهش بر نوجوانان و جوانان، محقق در رگذاريتأثالگوهاي 

ي ها دگاهيد و پيشينه بررسي ضمندر پي آن است  حاضر

رفتار اجتماعي  حوزة در كه محققاني و نويسندگان

، عوامل و اند داشته فعاليت ي ايرانا حرفهورزشكاران 

ي رفتارهاي اجتماعي ورزشكاران ده شكل بر مؤثر يها طهيح

الگوي رفتاري تا براساس آن ي ايران را شناسايي كند ا حرفه

با رويكرد بازاريابي اجتماعي  ي ايرانا حرفهورزشكاران 

  . دشو يزير طراحي و برنامه

به بررسي ميزان ) 1392( ي و همكارانا دوكانه

 انفرادي و گروهي يها پرخاشگري ورزشكاران رشته

خاشگري ركه بين ميزان پ ندنشان دادند و پرداخت

خصومت  و ميزان خشم و) پرخاشگري فيزيكي، كالمي(

 يدار گروهي و انفرادي تفاوت معنا يها ورزشكاران رشته

 يها انجام ورزش هدايت افراد براياز طريق  و وجود دارد

فرهنگي و مناسب  يها تيفراهم كردن موقعو گروهي 

 يها نهيزم توان يم ي ورزشي انفرادي،ها طيمحاجتماعي در 

و رفتارهاي نامطلوب ورزشكاران را  كاهش پرخاشگري

) 1394(اكبري و همكاران پژوهش  جينتا .)7( دكرفراهم 

رفتاري بر ميزان  –آموزش گروهي شناختي  ريتأث زمينةدر 

آموزش  دادن نشان كارا يرزم يخواه جانيپرخاشگري و ه

رفتاري بر ميزان پرخاشگري بدني،  –گروهي شناختي 

و ايجاد  كاران يپرخاشگري كالمي، خشم و خصومت رزم

جياني و فر). 4( مؤثر استرفتاري مطلوب ورزشكاران 

 راتيتأثدر پژوهشي به بررسي چگونگي ) 1394(همكاران 

تبليغات محيطي بر ذهن و رفتار مخاطبان و ايجاد رفتار 
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تبليغات عامل مهمي پرداختند و نشان دادند  آنهاجديد در 

ارتقا يا كاهش  ،ها و فرهنگ جوامع نگرش ،در ايجاد افكار

اصولي ترغيب  يها جاذبهبا استفاده از . ديآ يشمار م نها بهآ

فرهنگي  رساختيمخاطب و عوامل و عناصر مهمي كه ز

 مطلوب ةبه نتيج توان يم ،دارند و با اجزاي مناسب تبليغات

و  كشكرنتايج پژوهش  ).9( دست يافت و تغيير رفتار

ورزشي  يها بررسي نقش برنامه زمينةدر ) 1394(همكاران 

الگوپذيري  اخالقي و يها تلويزيون در انتقال ارزش

اخالقي، سياسي، فرهنگي  يها آموزان نشان داد ارزش دانش

ورزشي تلويزيون به جوانان  يها و اجتماعي از طريق برنامه

در ) 1395(افروزه و همكاران  ).11( شود يمنتقل م

بر مسئوليت  مؤثرو عوامل  ها طهيحپژوهشي به شناسايي 

نتايج . ي فوتبال ايران پرداختندا حرفهي ها باشگاهاجتماعي 

ي مسئوليت اجتماعي ها طهيح نيتر مهمنشان داد 

 اجتماعي، خيريه، آموزش، ي ورزشي در حيطةها باشگاه

  ). 3(است  مديريتي و يطيمح ستيز ورزشي، سالمتي،

در ) 1395(ي و همكاران پورانزل ي مصطفنتايج پژوهش 

ورزشي نشان زمينة ميزان آگاهي مربيان از قوانين حقوق 

داد ميزان دانش حقوقي مربيان از ديدگاه ورزشكاران، در 

ي برگزاري رويدادها، نظارت بر ها تيمسئولزمينة قوانين و 

اماكن ورزشي، سازماندهي رويدادهاي ورزشي و آموزش 

نتايج حاكي از آن بود ميزان آگاهي . ورزشكاران زياد است

ي ا كننده نييتعورزشكاران از قوانين و مقررات ورزشي نقش 

). 13(ي ايران دارد ا حرفهي رفتار ورزشكاران ده شكلدر 

دند، يكي كردر پژوهشي عنوان ) 2013( 1و جكسون زاندري

اصلي ورزشكاران، نمايش عملكرد ورزشي  يها از نقش

و در زمين مسابقه  ورزشكارانعملكرد  ةنحو .ستآنها

روي  بر موفقيت ورزشي، عالوهي آنها، ا حرفهي ها مهارت

عنوان يك برند و الگوي ورزشي  بهمطرح شدن آنها 

                                                           
1. Andrews 

در ) 2015(و همكاران  2سركار). 15(است  رگذاريتأث

پژوهشي به بررسي مسائل اخالقي در بين ورزشكاران 

ي اخالقي، ها چارچوبند و اقدام به طراحي پرداختي ا حرفه

با توجه به ميزان تعهدات به اصول اخالقي در ورزش، 

ي ا حرفهي و تعهدات ا حرفهي ها يستگيشاي، ريپذ تيمسئول

در ) 2015(و همكاران  3نتايج پژوهش گلن ).24( دكردن

زمينة ارزش بالقوة اصول بازاريابي تجاري و اجتماعي نشان 

در . اند مشترك P4داد بازاريابي تجاري و اجتماعي در 

بر اصول بازاريابي تجاري شامل دو  بازاريابي اجتماعي عالوه

دستيابي به اهداف  منظور بهي، استگذاريسركت و اصل مشا

همچنين نتايج ). 17(اجتماعي و تغيير رفتار و نگرش است 

در زمينة چگونگي ) 2017(و همكاران  4پژوهش ميچل

ي اصول بازاريابي اجتماعي بر رفتار افراد نشان داد رگذاريتأث

حذف رفتار نامطلوب در افراد بايد رفتار مطلوب  منظور به

در صورت عدم طراحي رفتار . طراحي و جايگزين شود

مطلوب در برنامة بازاريابي اجتماعي رفتار نامطلوب حذف 

در پژوهشي ) 2017(و همكاران  5ترال). 23(نخواهد شد 

رفتار تماشاگران ورزشي، نحوة ارتباط  كنند يمعنوان 

ران و ميزان دانش و تخصص فني مربيان مربيان با ورزشكا

ي است ا حرفهة نوع رفتار ورزشكاران كنند نييتعاز عوامل 

)26 .(  

مطالعات  رغم يعلگرفته،  ي صورتها يبررسبا توجه به 

، انجام گرفته يا رفتار ورزشكاران حرفه ةزيادي كه در زمين

ي رفتارهاي ورزشكاران با ريگ شكلچگونگي  در زمينة

 بنابراين. ي يافت نشدپژوهشرويكرد بازاريابي اجتماعي 

و الگوي عوامل ، ها طهيحاست كه  پژوهش اين اصلي سؤال

با  ايران يا رفتارهاي اجتماعي ورزشكاران حرفه يريگ شكل

  رويكرد بازاريابي اجتماعي چگونه است؟

  
                                                           
2. Sarkar  
3. Gellin 
4.  Mitchell 
5. Tarale 
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  پژوهش يشناس روش
كاربردي و به لحاظ نحوة پژوهش حاضر به لحاظ هدف 

با عنايت به . ميداني بود يها ها از نوع پژوهش گردآوري داده

آميخته از نوع  هدف اصلي، روش انجام پژوهش حاضر روش

. بود) روش كمي ابتدا روش كيفي و سپس(اكتشافي متوالي 

براي ساخت مدل مفهومي پژوهش در ابتدا از تحليل محتوا 

با استفاده از مطالعة ) (صصمصاحبة كيفي با افراد متخ(

با . استفاده شد )همقاالت، اسناد و مدارك و ابزار مصاحب

و طي مصاحبه با  يبرف گلوله يريگ استفاده از نمونه

، مربيان ورزشي، مديران ورزشي، يا ورزشكاران حرفه

كه در حوزة ورزش  شناسان ورزشي شناسان و جامعه روان

رفتار دهندة  شكل يها مؤلفه ،حضور فعال دارند يا حرفه

در . شدند يبند شناسايي و دستهي ايران ا حرفهورزشكاران 

نمونة آماري  عنوان بهنفر به مرور  23فاز كيفي مطالعه 

به بعد، تكرار اطالعات  19از مصاحبة . انتخاب شدند

اما براي اطمينان و اشباع نظري . شد مشاهدهدريافتي 

در صورت موافقت . نفر ادامه يافت 23فرايند مصاحبه تا 

و در غير اين  گرفت يمضبط صدا انجام  كنندگان مشاركت

  . ي اكتفا شده استبردار ادداشتصورت تنها به ي

 موجود پارامترهاي تعداد به توجه با تحقيق كمي فاز در

تعداد . شد انتخاب نمونه 20پارامتر  هر ازاي به مدل، در

نفر  120موجودنمونة تحقيق با توجه به تعداد پارامترهاي 

 يها گروه متفاوت بودن تعداد به توجه با كه) 20(است 

ي ا هيسهم يريگ نمونه روش از آماري جامعة در موجود

  . شد استفاده تصادفي

 كمي تحقيق، از فاز در ها دادهگردآوري  منظور به

 فاز يها مؤلفهمفاهيم و  از ساخته برگرفته محقق پرسشنامة

 وزن هم يها هيگوپرسشنامه شامل  اين. شد استفاده كيفي

 تا كم خيلي( ليكرت ارزشي پنج مقياس از استفاده با كه بود

 محتوايي و صوري روايي. شده بود طراحي )زياد خيلي

متخصصان حوزة ورزش و ورزشكاران  پرسشنامه توسط

 ضريب آلفاي از استفاده و پايايي پرسشنامه با تأييد يا حرفه

 تحقيق كمي فاز در. شده است گزارش) =0.948α( كرونباخ

 يها يژگيو براي توصيف توصيفي آماري روش از نيز

 SPSS افزار نرم تحتكنندگان  مشاركت يشناخت تيجمع

 Smart PLS 3.00 افزار نرمتحت  ساختاري معادالت و 20

  .استفاده شد

  

 ي پژوهشها افتهي

بنياد  داده يپرداز هيفرايند تحليل اطالعات در نظر

خلق مفاهيم و (سه مرحلة كدگذاري باز بر  مبتني

و ) هشناسايي مقول(، كدگذاري محوري )يها مقوله

 ها مصاحبهابتدا تمام . است) خلق نظريه(كدگذاري انتخابي 

، استخراج ها مصاحبهو نكات كليدي  شده ليوتحل هيتجز

كدگذاري شدند و بعد از بررسي و تحليل آنها كدهاي مشابه 

دوم  ةمرحلو در  داده شد به مفاهيم خاصي اختصاص

 پرداخته شده كدگذاري محوريبه  ها داده ليوتحل هيتجز

ي ها هدف از اين مرحله، برقراري رابطه بين مقوله. است

در اين مرحله به . كدگذاري باز است ةتوليدشده در مرحل

 ها و كدگذاري گزينشي براساس تحليل مفاهيم، نشان

ها در قالب مفهوم  نشان. بازاريابي اجتماعي پرداخته شد

ي و استگذاريسمحصول، قيمت، مكان، ترويج،  شامل

 ).1جدول (ي شدند بند طبقه مشاركت

در گام بعدي محقق براساس نتايج كدگذاري باز و 

با . پردازد يممحوري به كدگذاري انتخابي و ارائة نظريه 

رسيدن به الگوي رفتار اجتماعي  منظور بهتوجه به نتايج 

. ري است به مفهوم محصول توجه شودمطلوب ضرو

 و ها دهيا ترويج بر اجتماعي، تمركز بازاريابي محصول در

 است، كه در اين پژوهش شامل اجتماعي مطلوب رفتارهاي

 ي و تعهدات اخالقي ورزشكارانا حرفهي ها تيصالح

  .ي ايران استا حرفه
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  )ها مقولهشناسايي مفاهيم و (كدگذاري باز و محوري . 1جدول 
  نشان  مفهوم   مقوله

  
  
  
  
  
  
  
  

بازاريابي 
  اجتماعي

  محصول

  توسعة رفتارهاي اخالقي در جامعه
  مثبت روحي و رواني ورزش بر جامعه ريتأث

  براي جوانان از طريق ورزشايجاد الگوهاي مطلوب اجتماعي 
  ي در كشورا حرفهتوسعه و رشد ورزش 

  ايجاد محبوبيت اجتماعي ورزشكاران
  كاهش مشكالت اخالقي و اجتماعي ورزشكاران

  يگر يا حرفهافزايش تعهد نسبت به اصول 
  ...)مشاركت، همكاري، همدلي، فداكاري و (افزايش رفتارهاي مطلوب اجتماعي در بين ورزشكاران 

  ي در ورزشراخالقيغو موارد  ها ارزشيري از ضد پيشگ
  عملي اصول اخالقي به ورزشكاران توسط مربيان آموزش

  افزايش مسئوليت اجتماعي ورزشكاران
  ي در ورزشساالر ستهيشاتوسعة 

  ر توسط ورزشكارانبيشت ةهاي داوطلبان انجام فعاليت
  ها ومياستادحضور زنان در 

  ها ومياستاديي و ونداليزم در گرا خشونتمقابله با 
  استاديوم تر منياجو بهتر و 

  يا حرفهتوسعة ورزش  منظور بهي مناسب از قدرت هواداران ريگ بهره
  يا حرفهاز لحاظ  ها باشگاهارتقاي 

  در زمينة اخالقي و اجتماعي ها باشگاهافزايش رقابت 
  ي اجتماعيها نهيهز، كاهش تبعيت از قانون، قواعد و مقررات

  ي مربيانا حرفهافزايش تعهدات 
  ي ورزشي افزايش توجه به رويدادها

  ها باشگاهافزايش محبوبيت و اعتبار برند  استفاده از مربيان و ورزشكاران با اخالق
  

  قيمت

  جريمه از قبل ورزشكاران به شفاهي تذكرات ارائة
  ورزشكار ياجتماعي ها ارزشي و ا حرفه قرارداد، جايگاه سطح با متناسب مالي جريمة تعيين
  محصول مطلوب )مادي، معنوي(هزينه  از باالتر يها مهيجر ارائة
  رفتار يده منظور شكل به يساز فرهنگ بر مالي يها مهيجر تقدم

  اجتماعي جريمة يكعنوان  به آن لغو و ورزش در كاپيتاني نقش كردن ارزشمند

  مكان

  كشور در يا حرفه يها باشگاه وجود
  كشور در يدار باشگاه نظام وجود

  ورزشي يها طيمح فرهنگي، موجود شرايط بررسي و يشناس بيآس
  ي ورزشيها رسانهتوجه به 

  ترويج

  اجتماعي و فرهنگي هاي زمينه در اي حرفه هاي باشگاه ريزي برنامه و هاي فعاليت عدم
  مناسب اي حرفه رفتار زمينة در ورزشكاران اطالعات كمبود

  ها ورزشگاه در زن حضور تماشاگران
  بدني هاي مهارت و بدن بر مدرن ورزش الگوهاي محض تأكيد
  رسانه توسط حوادث نمايي بزرگ

  الگوبرداري از ورزشكاران موفق دنيا
  ها فرهنگ ساير از ورزشي برتر الگوهاي از تأثيرپذيري

  فرهنگي هاي گپ
  گري در ورزش البي

  ها باشگاه مذهبي و فرهنگي هاي فعاليت
  كشور اي حرفه ورزش در توسعه و تحقيق بخش كردن فعال
  ياجتماع و يفرهنگ ةديپد يك عنوان به ورزش به توجه

  ي اجتماع هاي مسئوليت به دادن اهميت
  ورزشكاران حواشي

  ها رسانه با برخورد در اي حرفه ورزش ةجامع گرايي اي حرفه عدم
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  )ها مقولهشناسايي مفاهيم و (كدگذاري باز و محوري . 1جدول ادامة 
  نشان  مفهوم   مقوله

بازاريابي 
  اجتماعي

  ياستگذاريس

  تنظيم قراردادهاي ورزشكاران ةنحو
  يورزش هاي رشته نيدر ب قرارداد سقف در عدالتي بي

  بازيكنان توسط سفيد قراردادهاي امضاي
 از درصدي براساس جريمه پرداخت قانون تدوين منظور به ها باشگاه در مالي قراردادهاي نبودن شفاف

  اجتماعي نامطلوب رفتار قبال در قرارداد،
  ورزشكاران با باال و نامتعارف قراردادهاي مبالغ
  مربي به نسبت ورزشكاران قرارداد مبلغ بودن باالتر
  بازيكنان قرارداد سقف در ورزشكار رفتار تأثير

  ورزشكاران به بدهكار هاي باشگاه قراردادهاي ثبت عدم قانون اجراي
  )كمتر هاي پرداخت( مالي هاي جنبه بر عقد قراردادها در ورزشكاران و باشگاه تأكيد
مبلغ قرارداد باالتر (ها  باشگاهمالي و تعهد كمتر به  هاي جنبه بر عقد قراردادها در ورزشكاران تأكيد

  )همراه با تعهدات كمتر به باشگاه
  انضباطيقوانين  تدوين
  اي حرفه ورزشي اصول براساس ها باشگاه داخلي هاي نامه آيين تدوين
  قوانين اجراي در كردن عمل اي سليقه

  انضباطي و اخالقي هاي نامه آييناجراي 
  و اخالقي انضباطي هاي نامه آيين روزرساني به

  ورزشي هاي فدراسيون از برخي در اخالق ةكميت تشكيل
  اي حرفه و قوانين و مقررات ورزش ها نامه آييناجراي  در هاي ضمانتوجود 
  اي حرفه ورزش ةزمين در اي رسانه قوانين اجراي عدم

  گري اي حرفهبراساس اصول  ها باشگاهاجراي مجوز به 
 پاسخگويي عدم )صورت در ها ونيفدراس رسمي مسابقات در ها باشگاه يها ميت حضور عدم( قانون نبود

  مالي تعهدات به
  ها نامه نييآ نبودن روز به

  يا حرفهو تدوين قراردادهاي ورزشكاران  اجرانقص در 
  قراردادهاي براساس ورزشكاران ارزيابي و نظارت عدم
  ها باشگاه و ارانكورزش يقراردادها در يقانون يخألها وجود
 ورزشكاران، مالي يها پرداخت ةنحو قراردادها، بازيكنان، انتقال و نقل( ةزمين در اطالعات نبودن شفاف

 يا حرفه ورزش...) و ها اتيمال
  باشگاه و بازيكن بين) موردي( رفتاري قراردادهاي دقيق تنظيم عدم
  يا حرفه ورزش قوانين بر نظارت منظور به يها تهيكم نبود
  ورزش در يگر يا حرفه اصول با ها باشگاه در ورزشكاران قراردادهاي تطابق عدم
  ارانكورزش انتقال و نقل در يدالل دةيپد وجود
  يا حرفه ورزش قوانين بر نظارت منظور به يها تهيكم نبود
  ورزش در يگر يا حرفه اصول با ها باشگاه در ورزشكاران قراردادهاي تطابق عدم
  ارانكورزش انتقال و نقل در يدالل دةيپد وجود

  غيرمتعارف قراردادهاي تنظيم از جلوگيري
  گذشته فصل در آنها اجتماعي و نظام اخالقي و ورزشي توانايي براساس بازيكنان با قرارداد بستن
  يا حرفه ورزشكاران براي قرارداد سقف تعيين

  

  مشاركت

  كشور ورزش ساختار در آموزش و يانضباط اخالق، ةكميت بين مثبت تعامل
  وزارت علوم و تحقيقات ياستگذاريس
  وپرورش آموزش ياستگذاريس
  گروهي يها رسانه ياستگذاريس

  

اجتماعي مطلوب  گام بعدي در طراحي الگو رفتار 

 منظور بهبايد  تعيين قيمت و بهاي است كه ورزشكاران

با . بپردازند دستيابي به الگوي رفتاري اجتماعي مطلوب

ة نيهزبردن  ي از طريق باالگذار متيقاستفاده از تكنيك 
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ة رنديدربرگ ي ورزشيها طيمحرفتارهاي نامطلوب كه در 

ة ميجر اخالقي، قراردادها و ي وانضباطي اه نامه نييآ

احتمال بروز  توان يمرفتارهاي نامطلوب ورزشكاران است، 

ارائة  براي. داد رفتارهاي نامطلوب را در ورزشكاران كاهش

 زمان ارائة و مكان مورد در بايد مشتريان، به محصول عنصر

اينكه رفتار مطلوب  با توجه به .شود يريگ ميتصم محصول

ارائة رفتار اجتماعي  منظور بهلمس است،  رقابليغاجتماعي 

به ورزشكاران،   آموزشمطلوب، به ارائة اطالعات و 

ي ملي و مذهبي و توجه به ها اسطورهي از ريگ بهره

رويدادهاي ملي و مذهبي از طريق نهادهاي مانند وزارت 

كه ... وزارت علوم تحقيقات و  آموزش و پرورش و

در امر آموزش جوانان و نوجوانان هستند،  كننده مشاركت

بر  ارائة رفتار مطلوب اجتماعي عالوه منظور به. نياز است

 روابط ي ترويجي كه شامل تبليغات،ها تيفعالاستفاده از 

 ي، ارتباطاتا رسانه يها تيحما فروش، پيشبرد عمومي،

است، توجه به نوع روابط ) دهان به دهان تبليغات(فردي 

ي فرهنگي و اجتماعي ها نهيزمي و ا حرفهموجود در ورزش 

ايجاد . رسد يمنظر  ي ضروري بها حرفهموجود در ورزش 

مشاركت  بسترهاي مناسب فرهنگي و اجتماعي نيازمند

 ها دانشگاه و پرورش، آموزش ،مايصداوس يي مانندها سازمان

 كردن نهادينه و تغيير همچنين تداوم. ستها رسانهو 

 يها استيس در تغيير با رفتارهاي مطلوب اجتماعي تنها

 حمايت عرصه، اين در و است ريپذ امكانجامعه،  كالن

 امري ند،ا اجتماعي بازاريابي يها تيفعالي كه مكمل ا رسانه

  ).1شكل ( دشو يممحسوب  حياتي

  

  
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

   ايران يا حرفهبازاريابي اجتماعي در تدوين الگوي رفتار مطلوب ورزشكاران  ةآميخت. 1شكل
  

از مرحلة  آمده دست بهدر خصوص بررسي كمي نتايج 

وجهي  5در مقياس (بسته  سؤاالتكيفي، پرسشنامة حاوي 

ي عوامل بازاريابي رگذاريتأثبراي كشف درجة ) ليكرت

ي ايران تهيه ا حرفهي رفتار ورزشكاران ده شكلاجتماعي در 

ي ايران، مربيان ا حرفهپرسشنامه توسط ورزشكاران . شد

 شناسان جامعهشناسان ورزشي و  ي، روانا حرفهورزش 

درصد از نمونة آماري ورزشكاران  80. ورزشي تكميل شد

درصد  13و ) واليبال، فوتبال، بسكتبال و كشتي(ي ا حرفه

ورزشي  شناسان جامعهشناسان و  درصد روان 7مربيان و 

درصد از اعضاي نمونة آماري داراي مدرك  34و  بودند

ارشد و دكتري و مابقي كارشناسي و تحصيلي كارشناسي 

ي در ا حرفهميانگين سابقة حضور و فعاليت . بودند تر نييپا

سال و ميانگين سني نمونة آماري  10 – 20ورزش كشور 

الگوي رفتاري  دييتأ منظور بههمچنين . سال است 31

 محصول قيمت مكان ترويج يسياستگذار مشاركت

رفتار اجتماعي 
 مطلوب ورزشكاران

تدوين الگوي رفتار 
اجتماعي ورزشكاران 

 حرفه اي ايران 
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استفاده  Smart PLS افزار نرمي ايران از ا حرفهورزشكاران 

 گفت توان يم يدييتأ عاملي تحليلي جنتاي به توجه با. شد

 سهم پژوهش يها سازهي ريگ اندازه در شاخص كدام كه

 توان يمنتايج  براساس. ندارد شاخص كدام و دارد معناداري

 ايجاد را معناداري وزن ها شاخص تمامي براي كه گفت

 عاملي بار اند توانسته درصد 99 سطح اطمينان در و اند كرده

 ).2جدول (باشند  داشته معناداري

 

 عاملي بارهاي. 2جدول 

  مؤلفه
  ريمتغ

  آشكار  پنهان  نتيجه t Sig ة آمار  بار عاملي
بازاريابي 
  محصول  اجتماعي

  معنادار% 99نانياطم سطح در  >01/0  61/36  808/0  يا حرفهي ها تيصالح
  معنادار% 99نانياطم سطح در  >01/0  64/36  836/0  يا حرفهاخالق 

  قيمت
  معنادار% 99نانياطم سطح در  >01/0  33/40  800/0  نامه نييآ

  معنادار% 99نانياطم سطح در  >01/0  42/45  820/0  قرارداد
  معنادار% 99نانياطم سطح در  >01/0  76/37  775/0  جريمه

  مكان
  معنادار% 99نانياطم سطح در  >01/0  15/72  897/0  يا حرفهي ها باشگاه

  معنادار% 99نانياطم سطح در  >01/0  42/40  842/0  جو اجتماعي

  ترويج
  معنادار% 99نانياطم سطح در  >01/0  80/15  710/0  آموزش
  معنادار% 99نانياطم سطح در  >01/0  45/25  728/0  ي مليها اسطوره

  معنادار% 99نانياطم سطح در  >01/0  85/49  841/0  رويدادهاي ملي و مذهبي

  مشاركت
  معنادار% 99نانياطم سطح در  >001/0  95/69  871/0  ها سازمان

  معنادار% 99نانياطم سطح در  >01/0  79/19  744/0  نهادهاي مردمي

  ياستگذاريس
  معنادار% 99نانياطم سطح در  >01/0  09/55  855/0  يزير برنامه
  معنادار% 99نانياطم سطح در  >01/0  28/25  772/0  ي دولتها تياولو

اجتماعي رفتار 
  مطلوب

  معنادار% 99نانياطم سطح در  >01/0  46/24  702/0  تعهدات اجتماعي
  معنادار% 99نانياطم سطح در  >01/0  01/22  684/0  ساالري شايسته

  معنادار% 99نانياطم سطح در  >01/0  49/15  702/0  يا حرفهتعهد 
  معنادار% 99نانياطم سطح در  >01/0  33/62  848/0  توسعة برند باشگاه و شخصي

  

 براي را پايايي روايي و يها شاخص ،3 جدول

  .دهد يمنشان  نيز اصلي متغيرهاي

  تحقيق	هاي سازه	همگراي	و	واگرا	روايي	همبستگي،	ضرايب. 3جدول

 
 روايي براي (AVE) شده استخراج واريانس ميانگين

 ،5/0 برابر با حداقل مقدار كه باشند يم همگرايي

 اين به. است مناسبي همگراي روايي ها شاخص ةدهند نشان

 از نيمي از بيش است قادر پنهان متغير يك كه معني

 آلفاي  محصول  قيمت  مكان  ترويج  ياستگذاريس  مشاركت

   CR  AVE  كرونباخ

  محصول  535/0  753/0  788/0  731/0          
  قيمت  741/0  878/0  820/0  702/0  861/0        
  مكان  632/0  833/0  725/0  549/0  599/0  795/0      
  ترويج  688/0  843/0  832/0  569/0  283/0  546/0  864/0    
  ياستگذاريس  972/0  897/0  8660/0  874/0  648/0  463/0  423/0  784/0  

  مشاركت  643/0  844/0  7430/0  796/0  342/0  265/0  512/0  552/0  869/0
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 طور به را خود )آشكار متغيرهاي(ي ها شاخص واريانس

 كهطور همان و دهد  نشان را كرونباخ آلفاي متوسط و

 و ندباالتر 6/0 مقدار از ضرايب اين است، تمامي مشخص

  .ي داردريگ اندازه ابزار باالي اعتبار و پايايي از نشان

 تخمين حالت در را ساختاري معادالت مدل ،2 شكل

 به پژوهش كلية متغيرهاي. دهد يم نشان استاندارد ضرايب

. شوند يم تبديل آشكار و دسته متغيرهاي پنهان دو

 ةليوس به مستقيم يا گونه به شده مشاهده يا آشكار متغيرهاي

 مكنون متغيرهاي كه يدرحال ،شود يم يريگ اندازه پژوهشگر

 بلكه ،شوند ينم يريگ اندازه مستقيم يا گونه بهپنهان  يا

 يريگ اندازهمتغيرهاي  بين يها يهمبستگ يا روابط براساس

 دسته دو به ضرايب يا اعداد شكل اين در .شوند يم استنباط

 معادالت عنوان تحت ؛ دستة اولشوند يم تقسيم

متغيرهاي  بين روابط كه هستند اول مرتبة يريگ اندازه

 اين .باشند يم )مستطيل( آشكار و متغيرهاي )بيضي( پنهان

  .نديگو يم 1 عاملي اصطالح بارهاي را در معادالت

 بين روابط كه هستند معادالت ساختاري دستة دوم

 استفاده ها هيفرضآزمون  براي و باشند يم پنهان متغيرهاي

 گفته 2 مسير ضرايب ضرايب در اصطالح اين به .شوند يم

 توان يم ضرايب تخمين حالت مدل در به توجه با .شود يم

بارهاي  براساس. كرد برآورد را مسير ضرايب و عاملي بارهاي

 در باشد، داشته را عاملي بار بيشترين كه شاخصي عاملي،

 كه شاخصي و دارد سهم بيشتري مربوطه متغير يريگ اندازه

 در را كمتري سهم باشد، داشته يتر كوچك ضرايب

 شاخص مدل اين .كند يم ايفا سازة مربوطه يريگ اندازه

 .است شده داده نشان نيز تعيين

 

 
 مقادير ضرايب مسير براي ارزيابي فرضيات. 2شكل 

 
نيز مدل پژوهش را در حالت معناداري  3 شكل

مدل در واقع  نيا. دهد مينشان  (t- value)  ضرايب

و ضرايب مسير ) بارهاي عاملي( گيري اندازهتمامي معادالت 

  .كند ميرا با استفاده از آماره آزمون 
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  براي ارزيابي فرضيات t-valuesمقادير . 3شكل 

  
 در مسير ضريب يا عاملي بار مدل براساس اين

خارج  tاگر مقدار  آمارة  .است معنادار %95 اطمينان سطح

درون   tةآمار مقدار اگر و گيرد قرار )- 96/1، تا 96/1(بازه 

. نيست معنادار مسير ضريب يا عاملي اين بازه قرار گيرد، بار

تمامي بارهاي عاملي در سطح  tبراساس نتايج آزمون 

ي ها سازهي ريگ اندازهو در  اند شدهمعنادار % 99اطمينان 

  ).3شكل ( اند كردهخود سهم معناداري را ايفا 

  
  يريگ جهينتبحث و 
ي رفتار ده شكلدر  مؤثرعوامل  شناسايي از پس

ي ايران با رويكرد بازاريابي ا حرفهاجتماعي ورزشكاران 

 نتايج مطابق .استفاده شد Smart PLS افزار نرماجتماعي از 

 و ساختاري معادالت مدلسازي Smart PLS از حاصل

 معادالت از استفاده با مفهومي مدل آزمون افزار نرم

 ضرايب استاندارد تخمين قالب در آن خروجي و ساختاري

 دهد يمنشان  ،3در شكل   tمعناداري ضرايب و 2شكل  در

 بر% 99 اطمينان سطح در بازاريابي اجتماعي يها مؤلفه

 مثبت تأثير ي ايرانا حرفهرفتار اجتماعي ورزشكاران  متغير

  .  دارد معناداري و

ة بازاريابي اجتماعي مؤلفبراساس نتايج پژوهش شش 

از ) ي و مشاركتاستگذاريسمحصول، قيمت، مكان، ترويج، (

ي ايران ا حرفهي رفتار ورزشكاران ده شكلدر  مؤثرعوامل 

رفتار مطلوب  عنوان بهمحصول در بازاريابي اجتماعي . است

كه بازاريابي  دشو يمو مزاياي مربوط به اين رفتار تلقي 

. كند يمجتماعي براي عرضة آن به مخاطبان هدف تالش ا

دستيابي به رفتارهاي  منظور بهي ايران ا حرفهورزشكاران 

ي و ا حرفهي ها تيصالحمطلوب اجتماعي نيازمندند به 

. ابنديدست ي رشتة ورزشي خود، ا حرفهتعهدات اخالقي و 

ي مشخصة فردي است كه در بهبود ا حرفهي ها تيصالح

عملكرد فرد و كسب موفقيت سازماني نقش مهمي دارد و 

 ها يژگيودربرگيرندة دانش، مهارت، توانايي و همچنين ساير 

ي ها تيصالح. همانند ارزش، انگيزش و نوآوري است

و  شوند يمي جزء الينفكي از عملكرد افراد محسوب ا حرفه

 دهند يمفرد را بازتاب  ي دانش، نگرش و مهارتها طهيح

اثربخش  صورت بهدر حرفة خود  سازد يمكه وي را قادر 

در  ها سازمانبه  ها تيصالحتمركز كردن بر . عمل كند

ي مورد نياز ها مهارت، دانش و ها تيمسئولجهت افزايش 

ي كمك مؤثر طور به، شان يانساني منابع ها سمتبراي 

چشمگيري به  طور بهرو موفقيت سازمان  ازاين. كند يم

ي منابع انساني، آن سازمان بستگي دارد ها تيقابلدانش و 

همچنين نتايج پژوهش، با نتايج پژوهش اندريو و ). 22(
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و ترال و ) 2017(، ميچل و همكاران )2013(جكسون 

همچنين ). 15، 23، 26(همسوست ) 2017(همكاران 

ي كار از ديگر اهداف رويكرد بازاريابي ا حرفهاخالق 

دستيابي به رفتار مطلوب اجتماعي  منظور بهاعي اجتم

 ارتباط اخالقيات. ي ايران استا حرفهتوسط ورزشكاران 

 و معنوي اصول رعايت مفهوم به و دارند ها ارزش با تنگاتنگي

 است، حاكم گروه يا شخص رفتار بر ي حاكمها ارزش

 است؟ اخالق كدام نادرست و چيست درست اينكه بر مبني

 فضايل و عدالت درستي، صداقت، اعتماد،ي  معنا به

از طرفي اخالق كاري، . است جامعه به خدمت و شهروندي

ي مربوط بوده ا حرفهي اخالقي يك نظام ها ارزشبه اصول و 

ي ا حرفهي ها تيفعالو ناظر بر افعال ارادي افراد در حيطة 

 رقابتي مزيت يك ي ا حرفه اخالق داشتن امروزه .آنهاست

 خوب استراتژيك مديريت يها شرط شيپ از و ها سازمان در

همچنين نتايج پژوهش با نتايج پژوهش سركار ). 12(است 

  ). 24(همسوست ) 2015(و همكاران 

ي رفتار ده شكلي اثرگذار بر ها مؤلفهيكي ديگر از 

هدف بازاريابي . ي ايران قيمت استا حرفهورزشكاران 

آگاهي است اجتماعي از مقولة قيمت، ايجاد اين ادراك و 

شده  ي متحملها نهيهزكه مزاياي حاصله برابر يا بيشتر از 

، قيمتهمچنين مطابق نتـايج در ميـان ابعـاد ). 19(است 

ي و كميتة انضباطي كميتة ها نامه نييسـه زيـرشاخص آ

ي ها مهيجرو  ها باشگاهاخالق، قراردادهاي ورزشكاران با 

 ي ايرانا حرفهي رفتار ورزشكاران ده بر شكل يانضباط

نتايج پژوهش با نتايج پژوهش . تـأثير داشـته است

با ). 13(همسوست ) 1395(ي و همكاران پورانزل يمصطف

ي در ورزش، الملل نيبة تجارت افتي نظامتوجه به رشد 

ي ورزشي افزايش ها رشتهمهاجرت ورزشكاران در همة 

ي ها رشتهي در بسياري از ا حرفهي ها گيليافته است؛ 

ي شده و ورزشكاران و مربيان قراردادهاي انداز راهي ورزش

ي ورزشي ها ونيفدراسو  ها باشگاهاستخدامي با  مدت كوتاه

در چنين شرايطي همة افراد با آگاهي از . كنند يممنعقد 

منافع خود را در دعاوي  توانند يمحقوق فردي و قانوني 

 طور بهي ورزشي كه رو به ازدياد است، ها طيمححقوقي در 

امروزه زنان و مردان ورزشكار به . ي حفظ كنندا ندهيفزا

حقوق توجه زيادي دارند و انتظاراتشان از حقوق نسبت به 

ي ورزش، ها جنبهقانون بر همة . گذشته كامالً متفاوت است

ورزش و  اندركاران دستي ورزشي، ورزشكاران، ها سازمان

در ضمن آگاهي ). 15(تماشاچيان توجه خاص كرده است 

اعضاي جامعة ورزش از  شود يمورزشي سبب  حقوقاز 

مرتكب شدن رفتار خالف مقررات پرهيز كنند و خود، با 

علم به حقوق ورزشي با توجه به ميزان و حد و حدود 

ميزان آگاهي و اطالعات اعضاي . نروند شتريپ شده وضع

كه آنها  شود يمو درك موقعيت موجب جامعة ورزش 

بتوانند اعمال و حركات ورزشي خود را كنترل كرده و 

ي ورزشي، در حفظ ها تيفعالهنگام انجام همه گونه 

  ).25(شخصيت و منش ورزشكار تالش كنند 

ي رفتار ورزشكاران ده شكلدر  مؤثريكي ديگر از عوامل 

ة مكان مؤلفي ايران با رويكرد بازاريابي اجتماعي، ا حرفه

كه در آنجا  گردد يبرمعنصر مكان به محل و يا زماني . است

شامل  تواند يمگروه به رفتار مطلوب عمل خواهد كرد و 

هدف از استراتژي مكان . دريافت خدمات مربوطه باشد

فراهم كردن فضايي راحت و مناسب براي مخاطب است، 

 ي كه پذيرش و عمل به رفتار جديد را تسهيلا گونه به

بخشد و فاكتورهاي رقابتي و موانع اين رفتار را به حداقل 

باشگاه و بسترهاي اجتماعي و فرهنگي موجود ). 19(برساند 

و  ساز نهيزمي كشور ا حرفهدر ورزش ) يجو اجتماع(

ي ايران ا حرفهي رفتار ورزشكاران ده شكلة كنند ليتسه

ي و ا دوكانههستند و نتايج پژوهش با نتايج پژوهش 

و افروزه و ) 1392(، كشكر و همكاران )1392(ان همكار

ورزش قهرماني ). 11،7،3(همسوست ) 1395(همكاران 

و رقابت و خاب دليـل مراحـل خـاص آن مانند انت بـه
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، اضطراب و فشارهاي ها جاني، هها تي، با حساس...مسابقه و

 عامل بروز ناهنجاري تواند يرواني زيادي همراه است كه م

 عامل ديگـري تواند يتعارض انتظارات نيز م. دشورفتاري 

 ورزشـكار در محـيط داخلـي. بـراي ايجـاد مـشكالت باشـد

رفتارهاي متفاوت مدير، مربي، سرپرست و بازيكن هـم 

روست و در محـيط خـارجي نيـز بـا انتقـادات  بـازي روبه

مـديران مـالي، تماشاگران، هواداران و مطبوعات مواجه 

با توجه به مطالعات  ).10( ارات متضادي دارنداست كه انتظ

بلكه بسته به فضاي  ،ستيموجود ورزش صرفاً كنش بدني ن

آن داراي ابعاد سياسي، فرهنگي، اقتصادي  يريگ شكل

شناس شهير فرانسوي ورزش  ماوسل موس جامعه. است...و

كه رفتارهاي  كند يرا كنش فرهنگي دانسته و بيان م

و  اند يبلكه فرهنگ ،طبيعي نيستند ورزشي از سنخ رفتارهاي

از رفتارهاي نمادي وابسته به حيثيت و  يا مجموعه

مراتب اجتماعي احراز  را كه هر فرد در سلسله يتيموقع

عوامل فرهنگي و اجتماعي در و  رديگ يكرده است، در برم

فرهنگ ضرورتي  ةتوسع و ورزش بسيار مهم است ةتوسع

جتماعي، اقتصادي و حتي يك از ابعاد ا براي توسعه در هر

   ).6( ورزش است

ي ورزشي يكي از عوامل ها باشگاهبا توجه به نتايج، 

ي ا حرفهي رفتار ورزشكاران ده شكلدر  ساز نهيزماثرگذار و 

با اشاره به ) 1972( 1ايتزن. شوند يمايران محسوب 

ي از اصول اخالقي در شناخت مسئوليت و رفتار ريگ بهره

ي ورزشي اصولي را ارائه كرده ها سازمانو  ها باشگاهمديران 

ي ا حرفهي اخالقي ورزش و وظيفة ها آرمانكه به قول وي 

؛ انجمن ملي مسئوالن كند يمدر برابر نهاد ورزش را آشكار 

و  ها ميتصممعتقد است مسئوليت همة ) NAOS(2ورزشي

اعمال اخالقي در ورزش بر عهدة تمام كساني است كه 

اند، اما مديران و  فعاليت بدني مرتبطي با ورزش و ا گونه به

                                                           
1. Eitzen 
2. National Association of Sport Officials 

ي ورزشي در ايجاد شرايطي ها سازمانو  ها باشگاهمسئوالن 

از بازي همراه با انصاف، ايمن و در چارچوب قانوني نقش 

  ). 16( كنند يمكليدي در اين زمينه ايفا 

ة رنديدربرگة ترويج كه مؤلفبا توجه به نتايج پژوهش 

مفاهيم، آموزش، برگزاري و توجه به رويدادهاي ملي و 

 مؤثري ملي است، يكي از عوامل ها اسطورهمذهبي و نقش 

در . ي ايران استا حرفهي رفتار ورزشكاران ده شكلدر 

جاي  فرايند بازاريابي اجتماعي از واژة ارتباطات اجتماعي به

بخش  توانند يمي اجتماعي ها رسانه. شود يمترويج استفاده 

عهده  ي از تبليغات و ترفيعات بازاريابي اجتماعي را بها عمده

با . بگيرند و موفقيت بازاريابي اجتماعي را تسريع بخشند

در فرايند  مؤثري ها مؤلفهتوجه به نتايج پژوهش يكي از 

ي ايران، ا حرفهي رفتار ورزشكاران ده شكل منظور بهترويج 

 مرجع يها گروه از دهاستفا امروزه. ندي ملي هستها اسطوره

 ها سازمان يها نهيهز از بخشي تبليغات كاالها و بازاريابي در

. است داده تشكيل محصوالت پيشبرد فروش راستاي در را

 ديگر و افتخارات محبوبيت، شهرت، سبب به مشهور افراد

 از ها سازمان و ندهست جامعه افراد استقبال دستاوردها مورد

كاالهاي  خريد به كنندگان مصرف ترغيب جهت در اين افراد

 از يا نمونه عنوان به مشهور افراد .ندكن يم استفاده خودشان

 قالب در و شده شناحته عقايد مخاطبان و ذهني رهبران

 ترجيحات و تمايالت توانايي هدايت مرجع گروهي

 خاص تجاري نام يا ي محصول، هدفسو به كنندگان مصرف

با توجه به نتايج پژوهش يكي ديگر از عوامل ). 8(دارند  را

ي ايران آموزش ا حرفهي رفتار ورزشكاران ده شكلدر  مؤثر

اصول اخالقي به ورزشكاران از سطوح ورزش پايه و توجه به 

برگزاري رويدادهاي ملي و . رويدادهاي ملي و مذهبي است

 مذهبي و توجه به مسائل اجتماعي در رويدادهاي ورزشي

ي ديني و مذهبي يا مسائل ها مناسبتيا برگزاري مراسم به 

در  مؤثري ها روشي ورزشي، يكي از ها طيمحاجتماعي در 

ي ا حرفهي رفتار اجتماعي مطلوب ورزشكاران ده شكل
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رويداد، يك استراتژي  برگزاري. شود يممحسوب 

را در  افراداست كه ارتباط رودررو بين  كننده تيتقو

) ورزشي يها ها و برنامه مانند كنسرت(رويدادهاي خاص 

 ها ونيليكه م سنتي رخالف تبليغاتب. رديگ يدربر م

طور مشترك تنها از طريق تلويزيون،  كننده را به مصرف

بازاريابي رويداد افراد و  ،كند يآگاه م بيلبورد وراديو 

هدف  را در مجامع و محافل خاص مورد يا ژهيو يها گروه

، بازاريابي رويداد بودن كليد برنده شدن و مؤثر. دهد يقرار م

اي  تجربه شناسايي دقيق و درست مخاطبان هدف و خلق

همچنين نتايج  .)11( كه در خاطرات آنان نقش ببندد ستا

، فرجياني و )1394(پژوهش با نتايج پژوهش اكبري 

و افروزه ) 1394(، كشكر و همكاران )1394(همكاران 

  ). 3، 4، 11،9(همسوست ) 1395(

مرسوم در بازاريابي دو عنصر مشاركت و  p4بر  عالوه

ي بازاريابي اجتماعي ها تالشسياست نيز نقش مهمي در 

با نتايج پژوهش گلن و همكاران  نتايج پژوهش. كند يمايفا 

منابع  ها سازمانگاهي برخي ). 17(همسوست ) 2015(

ي بازاريابي ها تالشمالي و انساني كافي براي پيگيري 

در اين شرايط مشاركت با ساير . اجتماعي در اختيار ندارند

 تواند يمدارند،  عقايد مشترك آنهاي كه با ها سازمان

اريابي اجتماعي را دوچندان ي بازها تالشاحتمال موفقيت 

 بايد بازاريابي اجتماعي برنامة شدن واقع مؤثر براي. كند

 اهداف الزاماً مشابه نه اهداف كه جامعه يها سازمان كلية

 منظور به). 17( گيرند قرار هم كنار در دارند، يكسان

بر وزارت  ي ايران عالوها حرفهي رفتار ورزشكاران ده شكل

يي مانند ها سازماني ورزشي، ها باشگاهورزش و جوانان و 

ي اجتماعي و ها رسانه، ها دانشگاهآموزش و پرورش، 

فراهم  منظور بهتنگاتنگي  همكاري بايد... نهادهاي مذهبي و

از سويي . باشند و بسترهاي مناسب داشته ها نهيزمآوردن 

 با تنها رفتار اجتماعي، كردن نهادينه و تغيير ديگر تداوم

با توجه . است ريپذ امكانجامعه،  كالن يها استيس در تغيير

ي رفتار ورزشكاران ده شكل منظور بهبه نتايج پژوهش 

ي استراتژيك در زمينة مسائل زير برنامهي نيازمند ا حرفه

ي است و در نهايت در ا حرفهاجتماعي در زمينة ورزش 

ي توسعة ابعاد اجتماعي ا حرفهي كالن ورزش استگذاريس

 اين در ي كشور قرار گيرد وزير برنامه ورزش در اولويت

ي ابيبازار يها تيفعال ي مكملي برايا رسانه حمايت عرصه،

 .ندشو يممحسوب  حياتي امري اجتماعي،
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