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کار اسالمی با رویکرد امضاایی و رراحای وسازی مجدد بازاریابی اجتماعی در کسبهدف اصلی این پژوهش، مفهومچکیده: 

استفاده از پارادایم مااههوترا و برکا ، سار مرحلار کلای گاردآوری باشد. برای این منظور، با گیری آن میمقیاسی برای اندازه

ها و اعتبار محتوا، توسعر مقیاس پاالیش شده و ارزیابی ابعاد، اعتبار و پایایی، در نظر گرفتر شده اسات. بعاد از بررسای آیتم

هاای اقتصااد حاوزه پاژوهش نظاران دراسناد و مدارک در مورد بازاریابی اجتماعی و انجام مصاحبر گروه کاانون باا صااحب

آیتم کااهش یافات.  30آیتم گردآوری شده و با انجام اعتبار محتوا و نظرسنجی از خبرگان، این تعداد بر  45اسالمی، تعداد 

هاای آیتم بر عنوان مؤهفار 14های حاصل از پیمایش، یک مقیاس سر بعدی با در ادامر، با انجام تحلیل عاملی اکتشافی داده

زیست، های اقتصاد اسالمی، رراحی و معرفی شده است. ابعاد این مقیاس بر ترتیب محیطحتماعی مبتنی بر آموزهبازاریابی ا

های از باین باردن زیباایی ربیعات، سوفاساتفاده از اماوا  زیست دربرگیرنده آیتمگذاری شدند. محیطامنیت و بهداشت نام

آهودگی مناابع آبای و خااکی و ایجااد آهاودگی ف منابع ربیعی، عدماتالعمومی و دوهتی، اف ایش فضای سب  در منطقر، عدم

تارس از مالمات دیگاران، باورهاای عمیای دینای و های حفظ اسرار و ارالعات، عدمباشد. امنیت دربرگیرنده آیتمصوتی می

بهداشت پوشااک و های بهداشت فردی، بهداشت تغذیر، ایجاد صلح در بین مردم بوده و همچنین، بهداشت در برگیرنده آیتم

های متعددی در ماورد ارزیاابی اعتباار آن در بار رراحی شده و پژوهشاشد. این مقیاس برای اوهینپیشگیری از بیماری می

وکار بر هنجار تبدیل کارد. رراحای مقیااس باومی بارای جوامع آماری مختلف مورد نیاز است تا بتوان آن را در حوزه کسب

 باشد.د بر مختصات فرهنگی خاص منطقر، جنبر جدید و نوآورانر این ررح میبازاریابی اجتماعی با استنا

 توسعر مقیاس، شهر مشهد مقدس امنیت، بهداشت، زیست،اقتصاد اسالمی، بازاریابی اجتماعی، محیط واژگان کلیدی:

 JEL: I12, K32, H55, N35بندی  طبقه
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 73-86 ،((29 پیاپی)1)8 شهری، مدیریت و اقتصاد علمی فصلنامر

 www.iueam.ir 
، ISC ،EconLit ،Econbiz ،EBZ ،GateWay-Bayern، SID، Google Scholar، Noormags ،Magiranنمایر در 

Ensani ،RICeST ،Civilica 
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 اقتصاد و مدیریت شهری
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 مقدمه  -1

بااار کاااتلر و اصااطالح بازاریااابی اجتماااعی را اوهین

هاای . امروزه ایان مفهاوم، از دانشمطرح کردند 1زاهتمن

شناساااای، شناساااای، جامعرگوناااااگون از قبیاااال روان

های ارتباری، بهاره شناسی، دانش سیاسی و تئوریانسان

گرفتر و همچون سایر مفاهیم بازاریابی مرتبط باا مساا ل 

اجتماعی و انسانی، بیش از گذشتر مورد توجر قرار گرفتر 

 .(Jackson and Smith, 2014)است 

بازاریابی اجتمااعی، فراینادی مبتنای بار اصاو  و 

های بازاریابی جهت ایجاد و برقراری ارتباط و ارا ر تکنیک

ارزش، بر منظور اثرگذاری بر رفتارهای مخااربین هادف 

باشد و هدف آن، تأمین سود جامعار  یعنای ساالمت می

 ,Kotler & lee)باشد زیست میعمومی، ایمنی، محیط

توان گفت بازاریابی اجتمااعی، رور خالصر می. بر(2008

ها و اصو  بازاریابی برای تغییار رفتاار استفاده از تکنیک

 ای بهتر است. در جوامع و حرکت بر سوی جامعر

در جوامع اسالمی، انتظارات مردم در زمینار نحاوه 

زیسات، توساط بهبود ساالمت عماومی، ایمنای و محیط

های دین اساالم وکارها، متفاوت و تحت تأثیر آموزهکسب

است. مطاهعات متنوعی درباره این مفاهیم صورت گرفتار 

های متنوعی بارای بازاریاابی اجتمااعی صاورت و مقیاس

سازی و عملیااتی کاردن گرفتر است وهی در مورد مفهوم

بازاریابی اجتماعی در جواماع اساالمی، مطاهعاات بسایار 

وکارها، اسات. بار عباارت دیگار کساباندکی انجام شده 

زیسات باا برای بهبود ساالمت عماومی، ایمنای و محیط

هاای بازاریاابی تجااری، از ها و تاکتیکاستفاده از تکنیک

اند و از مرجع بسیار اساسای، های غربی، بهره  گرفترمد 

کر همانا »قرآن کریم«، احادیا  و روایاات اسات، غافال 

ها و آیات اههای وا و ظرایف سورهاند. با نگاهی بر محتبوده

یابیم کر بر مقوهر بهبود سالمت عماومی، ایمنای و درمی

شده  زیست در مفاهیم و تعاهیم قرآنی توجر خاصی محیط

 .و ابعاد مختلف آنها، بارها مورد بررسی قرار گرفتر است 

 
1- Kotler and Zaltman 

های تجرباای و در ایاان مطاهعاار، بااا تلفیاای یافتاار

عمااومی، ایمناای و مطاهعاااتی در زمیناار بهبااود سااالمت 

زیست، ابعااد بازاریاابی اجتمااعی از دیاد قارآن و محیط

اند. احادی ، با استفاده از کدگذاری استخراج و ارا ر شاده

 2در این پژوهش، چارچوب مطرح شده توسط کاتلر و های

 (، بر عنوان چارچوب مرجع انتخاب شده و با رویکارد 2008) 

 اسات. در رویکارد  امضایی در حوزه اسالمی بر اثبات رسیده 

کند امضایی، هدف اسالمی کردن دانش است و تالش می

هایی از آن علوم جدید را با انجام اصالحات و حذف بخش

های شخصی بر متاون دینای سو و تحمیل برداشتاز یک

از سوی دیگر، بر تأیید دین برساند و نشاان دهاد کار در 

ذف چنین علومی بوده است. بر تعبیر دیگر باا حا دین هم

ها مصاهحر ایجااد کناد. ساال اهگاوی ها بین آنمغایرت

مستخرج، اعتبارسانجی شاده و بار عناوان هنجااری در 

 .وکارها معرفی شده استجوامع اسالمی بر کسب

 

 پیشینه پژوهش -2

 الف( پژوهش خارجی

ای، باار ( در مطاهعاار2019و همکااارانش ) 3گاارین

هاای فعاا  در انجمنبررسی تأثیر بازاریاابی اجتمااعی و 

حوزه بازاریابی اجتماعی روی بهباود عملکارد جهاانی در 

اند. ایان زیست پرداخترحفاظت از منابع ربیعی و محیط

 20000کشور و حدود  18انجمن در  84مطاهعر بر روی 

نفر از اعضای آنها از رریی پرسشنامر انجاام شاده اسات. 

، ابعاد داناش آنها در این پژوهش، برای بازاریابی اجتماعی

هاااا، نگااارش سیساااتماتیک، نگااارش حاااذف مخرب

اناد. رلبانر و روابط میان فاردی را در نظار گرفترمنفعت

دهنااد کاار نتااایح حاصاال از ایاان پااژوهش نشااان می

هاای بازاریاابی های نظاری اساتراتژیک و روشچارچوب

اجتماعی تأثیر بس ایی در تغییار رفتاار جامعار در انجاام 

زیسات و محافظات از های مرتبط با حفاظ محیطفعاهیت

 منابع ربیعی دارند.  

 
2- Kotler and Lee 

3- Green  
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( در پژوهشای بار 2018و همکاارانش ) 1روبستین

ماورد آگاه کاردن فعااالن حاوزه بازاریاابی اجتمااعی در 

چگونگی استفاده از رویکردهای بازاریابی اجتماعی بارای 

ایجاد امکاناات مناساب در ساطوح محلای و اساتانی بار 

اند. ایان مطاهعار های در سطح ملی پرداختروسیلر برنامر

ساا  در  24تاا  16بر روی یک جامعر باا حادود سانی 

های ایان یافتر آمریکا از رریی مصاحبر انجام شده است.

کند کر بازاریابی اجتماعی مخصوصاً در بات میپژوهش اث

حاهتی کر متخصصاان یاک حاوزه ساالمت ،هنای، وارد 

رور قابال تواناد باربح  و همراهی باا ماردم شاوند، می

هاای توجهی مشاکالت ساالمت ،هنای را در همار گروه

 رور ویژه در کودکان کاهش دهند.سنی و بر

( در پژوهشای 2017و همکارانش ) 2جوجر اسمیت

در قاهب یک مطاهعر موردی، بار ارزیاابی نقاش و میا ان 

دخاهت بازاریابی اجتماعی محیطی بر گردشاگری میارا  

اند. ایان تحقیای بوسایلر پرسشانامر و فرهنگی پرداختر

مصاااحبر حضااوری در کشااور انگلسااتان هاام باار روش 

های این آکادمیک و هم تجربی صورت گرفتر است. یافتر

های سب از گردشگر و زمینرپژوهش نشان دادند فهم منا

سااازمانی )ماننااد فرهنااس( و اسااتفاده مناسااب از ابعاااد 

بازاریابی اجتماعی برای دساتیابی بار نتاایح مطلاوب در 

 های گردشگری فرهنگی ضروری است.سازمان

ای بار ( در مطاهعار2016و همکاارانش ) 3سوراگان

گاذاری بار روی قسامت جلاویی بررسی تأثیری کر هیبل

گذارد یا کاالها بر ترغیب افراد بر توجر بر تذکرات آن می

توانااد تلنگااری باارای آنهااا باشااد، باار عبااارت دیگاار ماای

هاای ایان پاژوهش نشاان دادناد کار اند. یافتارپرداختر

هاای مختلاف بار واساطر تکنیاکبازاریابی اجتمااعی بار

رفتارهای منطقای افاراد تاأثیر بسا ایی دارد. در واقاع از 

هاای هاای ماًالً بار روی هیبالا و توصایررریی هشداره

 گذارد.کاالها بر آگاهی محیطی مشتریان تأثیر مًبت می

 
1- Rubenstein  

2- Gregory-Smith 

3- Soraghan 

ای باار ( در مطاهعاار2018و همکااارانش ) 4رانگااالو

های بازاریابی اند کر آیا برنامربررسی این موضوع پرداختر

 اجتماعی مبتنی بر شبکر، بر میا ان مصارف غاذای کودکاان 

کودک کار  708تأثیری دارد یا خیر. این مطاهعر بر روی 

 اناد در کشاور با نظم خاصی از مدارس ابتدایی گا ینش شاده 

سو یل انجام شده است. نتایح نشان دادند کر یک برنامر 

 بازاریابی اجتماعی رراحی شده بر این صورت کار بار وسایلر 

وزان آما تارنما بر واهدین و در قاهب نامر و بروشور بر دانش

تاوجهی راور قابالتواناد بارشاود، مایخردسا  داده می

 مصرف مناسب آب و میوه و غداها را در آنها بهبود بخشد. 

 های داخلیب( پژوهش

ای، وضااعیت آمیختاار ( در مقاهاار1395رفیعاای )

بازاریاابی اجتمااعی در کتابخانار مرکا ی آساتان قادس 

رضوی را بررسی کرده است. این پژوهش بر هحاظ هدف، 

اربردی و از نظر شایوه گاردآوری ارالعاات، پیمایشای ک

شود. اب ار گردآوری ارالعات شاامل سایاهر محسوب می

ساختر بر اساس مد  چهار پی وارسی و پرسشنامر محقی

بازاریااابی اجتماااعی اساات. جامعاار آماااری موردمطاهعاار، 

شامل مراجعان کتابخانر مرک ی بود کر بار دهیال حجام 

نفار  323ای تصادفی بر تعداد مونرزیاد تعداد مراجعان، ن

 اند.  انتخاب و بررسی شده

ای بر بررسی ( در مطاهعر1393خیری و همکاران )

تأثیر فشار عامار بار آمیختار بازاریاابی پایاداری و تاأثیر 

آمیختر بازاریابی پایداری بر موفقیات بازاریاابی پایاداری 

نفاااری از  385هاااا از یاااک نمونااار پرداختناااد. داده

ای باار وساایلر هااای زنجیاارهکنندگان فروشااگاهمصاارف

آوری شده است. برای نماایش ارالعاات پرسشنامر جمع

های تحقیی از آمار شناختی و توزیع فراوانی دادهجمعیت

پردازی از مد  معاادالت سااختاری و توصیفی، برای داده

افا ار هیا ر ، اساتفاده ها از نرمبرای تج یر و تحلیل داده

نتااایح آزمااون فرضاایات باار روش تحلیاال شااده اساات. 

معادالت ساختاری نشان دهنده آن است کر فشاار عامار 

گذاری های آمیختر بازاریابی بر ج  قیمتبر تمامی مؤهفر

 
4- Rangelov 
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منصافر و مناسب و نی  بر رور غیرمساتقیم بار موفقیات 

هاای بازاریابی پایدار تأثیر دارد و همچنین تماامی مؤهفار

قیت بازاریابی پایداری تأثیر دارند آمیختر بازاریابی بر موف

 گذاری منصفانر، معکوس است.و تنها اثر قیمت

ای باار ( در مطاهعاار1396پور و قاساامی )مسااعودی

منظور جلاب رراحی اهگویی برای تبلیغات اجتمااعی بار

های مردمی در حل مسئلر فقر پرداختند. برای این کمک

کار با استفاده از روش تحلیل مضمون، همر آیات قرآن با 

 کلیدواژه انفاق مورد بررسی قرار گرفت تا چارچوب تبلیغی 

قرآن در موضوع دعوت برای محرومان مشخص شاود. در 

 دهای مراتبی بار وزن گام دوم با استفاده از شیوه تحلیل سلسلر 

بندی ابعاد اقدام شد. در نهایت مشخص شد پرداختن  اوهویت و 

های دانشی و نگرشی برای دعوت بر خیار و نیا  مؤهفر بر 

عنوان دو مؤهفر اصالی پرداختن بر نیت و چرایی رفتار بر

  .محتوایی برای ساخت تبلیغات اجتماعی انفاق است

 

 مبانی نظری  -3

امااروزه یکاای از رویکردهااای نااوین باارای تغییاار 

رفتارهای فرهنگی، سیاسی و اجتماعی، رویکرد بازاریاابی 

اجتماااعی اساات. هاادف از رهیافاات بازاریااابی اجتماااعی، 

تحقی اهاداف و مقاصاد اجتمااعی باا اساتفاده از فناون 

بازاریااابی تجاااری اساات. اهااداف اجتماااعی باار تمااامی 

موضوعات مربوط و تأثیرگذار بار کیفیات زنادگی  مانناد 

ومی، شرکت در انتخابات و دیگر هوای پاکی ه، سالمت عم

نااژاد و همکاااران، موضااوعات ماادنی اشاااره دارد )حاااتمی

هاای (. بازاریابی اجتماعی برای اوهین باار در ساا 1393

ابتدایی دهر هفتاد توسط فیلیپ کاتلر مطرح شاد. او بار 

همراه جراهد زاهتمن با ترکیب مفاهیم مربوط بر تغییرات 

فنون تبلیغاات ایان بحا   اجتماعی و بازاریابی تجاری و

تاوان از گذاری کرد. آنان پای بردناد کار مایمهم را پایر

اصو  بازاریابی تجاری کار بارای فاروش محصاوالت بار 

هاا و هاا، نگارشرود، برای فروش ایدهکار میمشتریان بر

رفتارها بر جامعر استفاده کرد )رضایی پندری و کشااورز 

 (.1393محمدی، 

آن اساات کاار بازاریااابی امااروز توافاای عمااومی باار 

اجتماعی با هدف نفع رساندن بر جامعر از رریی استفاده 

از اصو  بازاریابی سنتی با تغییر رفتار افاراد وجاود دارد. 

دوساتانر اسات بازاریابی اجتماعی بر عنوان تالشی انسان

کر در آن منافع ممکن است دیده نشاود و حتای ممکان 

بازاریابی اجتماعی بر آن است م ایای آن مستقیم نباشد. 

ها باید ارالعاات مرباوط بار محصاوالت است کر شرکت

خااود را باار منظااور محافظاات از رفاااه شااهروندان و 

زیست ارالع دهند. بر عبارت دیگر از نظر حاداقل محیط

رساااندن اثاارات جااانبی محصااوالت خااود باار محاایط 

های بازاریابی اجتماعی برای بهبود جامعر با تمرکا  تالش

فتارهای مبتنی بر محافظت از سالمتی و ایمنی افراد، بر ر

زیسات و رفااه جامعار اسات )ی دانای و مشاتاقی، محیط

(، بازاریاابی 2014) 1(. از دید جکساون و اسامیت1394

هاای بازاریاابی تجااری و اجتماعی باا تطاابی تکنوهاوژی

های رراحی شده بر منظور تغییر داورلبانار رفتاار برنامر

ی کار آنهاا افااه فاردی و رفااه جامعارمخاربان هدف، ر

و  2دهاد. از دیاد کماپبخشی از آن هستند را بهبود می

(، بر رفتارهای اجتماعی و انسانی مبتنی 2011همکاران )

است و هدف عمده آن، تمرکا  بار روی تغییار رفتاار در 

رساااهت اصاالی بازاریااابی اجتماااعی تأثیرگااذاری جهاات 

تواند در بخاش می اف ایش عملکرد فردی یا جمعی است،

 کار رود.وسیعی از مسا ل اجتماعی بر

 توسط هم جامعرگرا بازاریابی و اجتماعی بازاریابی

 هم جای بر صنعت در شاغلین توسط هم و دانشگاهیان

 هایحوزه مفهوم دو این کر حاهی در میشوند  برده کاربر

شاوند. بازاریاابی بسیار متفاوتی از بازاریاابی را شاامل می

بر کاربرد اصو  بازاریاابی تجااری در محتاوای  اجتماعی

کار بارایاابی گاردد. درحاهیغیرتجاری و غیرانتفاعی برمی

هاای اجتمااعی را در محایط بازاریاابی گرا، نگرانیجامعر

دهاد. همچناین در بازاریاابی تجاری مورد بح  قارار می

جتماعی محصوالت ناملموس و تغییر رفتار ماورد تأکیاد ا

 
1- Jackson and Smith 

2- Kemp 
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گرا چناین اه امای وجاود هستند وهی در بازاریابی جامعر

توان گفت بازاریابی اجتماعی بر ندارد. بر عبارت دیگر، می

های غیرتجااااری و غیرانتفااااعی تمرکااا  دارد، ساااازمان

گرا باار در نظاار گاارفتن کاار بازاریااابی جامعااردرحاهی

های اعی در رراحای و اجارای اساتراتژیمالحظات اجتم

 .بازاریابی تجاری تکیر دارد

حوزه کالن بازاریابی مبین سطح زیاد گستردگی 

 هاای هاای بازاریابی مرتبط با اخالقیات گاروه بوده و بر فعاهیت 

هاای بازاریابی ارالق کننادگان، جامعر و سیساتممصرف

هاای  فعاهیات شود. بنابراین حاوزهکالن بر دیدگاه اخالقی  می 

تمرکاااا  باااار گسترده بازاریابی  شامل بازاریابی کالن، با 

مسا ل ب رگ، پیچیده و سیستمایک، اثر متقابل بازاریابی 

نفعااان و جامعاار و بالخااره بهبااود گیفیاات زناادگی ،ی

های بازاریابی قرار گرفتر، ،ینفعان کر تحت تأثیر سیستم

نقش عماومی ای از قبیل: . مسا ل پیچیدهشودارالق می

سیستم ماهکیت اخالقیات بازاریابی در یاک تجاارت آزاد، 

ها نقش بازاریابخصوصی، رابطر بین قانون و اخالقیات و 

ای از ایان در کمک بر حل مسا ل اجتماعی، زیرمجموعار

 (.1388و محمدشفیعی، زمره هستند )رضایی 

آمیختر بازاریابی در بازاریابی اجتمااعی از اهمیات 

ای کار هماواره یکای از دار اسات  بار گونارباالیی برخور

اجاا ای متمااای  در ایجاااد تغییاار رفتاااری و اجتماااعی 

شاود. آمیختار بازاریاابی اجتمااعی آن را از محسوب می

ساازد. آمیختار بازاریاابی تبلیغات و ارتبارات متمایر مای

 Pاجتماعی همانند آمیختار بازاریاابی تجااری بار چهاار 

ایان  م با یکادیگر متفاوتناد.استوار است و تنها در مفاهی

اجتماااعی باار جااای  مفاااهیم عبارتنااد از: پیشاانهادهای

هاای حصو ، قابلیت دسترسای بار جاای مکاان، ه ینار

اجتماعی مشارکت بر جای قیمت و ارتباراات اجتمااعی 

 (.1395بر جای ترفیع )سلطانی و مهرانفر، 

هااای  همچنین بازاریابی اجتماااعی اسااتفاده از تکنیااک

ریاا ی، اجراسااازی و  بازاریابی تجاری است برای تحلیل، برنامر

هایی کر برای اثرگذاری باار روی رفتارهااای  گیری برنامراندازه

داورلبانر افراد هدف بر منظور بهبود و ارتقای رفاه شخصاای و  

اجتماعی آنها. از این رو چهار ویژگی کلیدی آن عبارت اساات  

ر بر صورت داورلباناار اساات.  از: او  اینکر تمرک  بر تغییر رفتا

کنند تا تغییاار را بااا باار  دوم اینکر بازاریان اجتماعی تالش می

کااارگیری قااانون مبادهاار اهقااا و تحریااک کننااد. سااوم اینکاار  

های بازاریابی مانند تحقیقات بازار مبتنی باار مشااتری،  تکنیک

گذاری و آمیختاار بازاربااابی بایااد اسااتفاده  بندی و هدفبخش

اینکر هدف بازاریابی اجتماعی، ارتقااا و بهبااود  شود. در نهایت 

رفاه فردی و اجتماعی است نر اینکر منفعت برای سازمانی کر  

دهد ایجاد شود. این چی ی اساات  بازاریابی اجتماعی انجام می

هااای  کر در واقع وجر تمای  بازاریابی اجتماعی از دریگر شااکل

 (.1397پور و همکاران،  بازرایابی است )مسعودی

 

 روش تحقیق -4

و  1ش کر ساندرزبا استناد بر مد  پیاز فرایند پژوه

در حااوزه  (، باارای حصااو  اتفاااق نظاار 2009)همکاااران 

مورد قبو   مطرح کردند و اکنون   2003شناسی در سا   روش 

نام دنیاست، گرایش اصالی ایان گران صاحباکًر پژوهش

شناسی ، هدف روشتحقیی بنیادی، رویکرد آن استقرایی

مقطعی اسات. ایان آن کشف نظم و افای زماانی آن تاک

از دو بخاش  مطاهعر از نظر روش ترکیبی )آمیختر( بوده و 

هاا در داده کیفی و کمی تشکیل شده است. بارای گاردآوری 

مطاهعر از اب ار پرسشنامر و مصاحبر و بارای رراحای  این

مقیاس بازاریابی اجتماعی اسالمی، از پاارادایم مااههوترا و 

 (، استفاده شده است.2007) 2برک 

ارشد جامعر آماری این پژوه، دانشجویان کارشناسی

 های رشتر مدیریت در استان خراسان رضوی است کر در محیط 

ای از آنهاا بار ستند و نمونارصنعتی مشغو  بر فعاهیت ه

 ای انتخاب و بررسی شده است. خوشار در ایان صورت خوشر 

رور کار مطارح نظر است. همانمطاهعر واحد دانشگاه مد

شناسی این پژوهش اکتشاافی باوده و از شد، هدف روش

 ها و ابعاد سازه بازاریابی تحلیل عامل اکتشافی برای استخراج آیتم 

 3ت. در چناین مطاهعااتی هیاراجتماعی استفاده شده اس

ترین حاهت برای گیرانر(، معتقد است کر در سهل2010)
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 79 اااااااااااااااا  کومرامیهاشم ن  دوست،فر یوظ  نیحس  ،یصادق  یعل  /...  یدر اقتصاد اسالم  یاجتماع  یابیبازار  یهاشاخص   ییشناسا

  

آزمودنی جامعر آماری بر عنوان نمونر کفایات  5هر آیتم 

آزمااودنی  15ترین حاهاات، گیرانرکنااد و در سااختمی

  .)1392)رامین مهر و چارستاد، 

 

 های تحقیقیافته  -5

 محتواها و اعتبار گردآوری آیتم

در این مرحلر بر هر یک از اج ا، عنوان و برچسبی 

شود. این عنوان کر اصاطالحاً بار آن کاد گفتار داده می

شود باید گویای محتاوای داده باشاد  بار راوری کار می

محقی و خواننده با مشاهده این عنوان و تیتر، تاا حادود 

هاا زیادی بر مفهوم جمالت پی ببرند. در این بخش، داده

ی مصاحبر و بررسی آیات و احادی  و تفسایرهای از رری

مرتبط گردآوری شده است. در اجرای کدگذاری باز، ابتدا 

آیات و احادی  در جدوهی نوشتر شاده و در ادامار در دو 

مرحلر برای هر یک از آنها عنوان مناسبی برگ یاده شاده 

اساات. در مرحلاار او ، خااود محقاای و در مرحلاار دوم، 

اوین مشترک را تًبیت و عنااوین کارشناسان حوزوی، عن

متفاوت یا مغایر با یکدیگر را باا مصااحبر و تبااد  نظار، 

برداری هدفمنااد خبرگااان اصااالح کردنااد. باارای نموناار

گیری نظری استفاده شده حوزوی برای مصاحبر، از نمونر

آوری داده بارای برداری نظری، فرایناد جماعاست. نمونر

زماان شگر، بر راور همتوهید نظریر است کر در آن، پژوه

آوری، کدگذاری و تحلیل کارده و تصامیم ها را جمعداده

منظور بهبود نظریر خود تا هنگام ظهور آن در گیرد برمی

ها را پیادا آوری و در کجا آنهایی را جمعآینده، چر داده

کند. کفایت نظری، معیار قضاوت در مورد زماان متوقاف 

ا یا نظریر است. کفایات هبرداری نظری مقوهرکردن نمونر

نظری بر این معنی است کار هاید داده بیشاتری یافات 

هاای شود کر پژوهشگر بار وسایلر آن بتواناد ویژگینمی

هاای مقوهر را رشد دهد. بر ماوازاتی کار پژوهشاگر، داده

کناد، از هحااظ تجربای مشابر را بارها و بارها مشاهده می

ت رسایده کند کر یک مقوهر بر کفایا ارمینان حاصل می

است. این فرایند، برای سازه بازاریابی اجتمااعی اساالمی 

 ارا ر شده است. 1انجام و بخشی از نتایح آن در جدو  

 رمزگذاری آیات و احادیث مربوط به بازاریابی اجتماعی   -1جدول 
 رمز رفرنس آیات و احادیث  شناسه

1SM .»امام علی )ع(: »بدترین جا برای سکونت جایی است کر ساکنین در آن امنیت نداشتر باشند 
فرهنس معارف و معاریف، 

 523، ص 2ج 
 محل سکونت امن

2SM .»امام صادق )ع(: »سر چی  است کر عموم مردم بدان نیازمندند: امنیت و عداهت و فراوانی نعمت 
فرهنس معارف و معاریف، 

 523، ص 2ج 
 عداهت

3SM 
 ( و168)بقره/  ای مردم! از آن چر در زمین است، حال  و پاکی ه را بخورید. 

 (81)رر/ 
 بهداشتی  تغذیر ساهم و

 ایم.ای کر بر شما داده های پاکی ه بخورید، از روزی

4SM 

پاکی ه باشااید. زیاارا یهودیااان  های خود را تمی  کنید و موهای خود را آرایش نمایید، مسواک ب نید و آراستر و هباس
 .چنین نکردند )و ژوهیده بودند( و )از این جهت( زنانشان زناکار شدند 

اهفصاحر/صفحر )نهح
 (377/حدی  78

 بهداشت فردی
بخشاانده اساات و بخشااش را دوساات دارد. پاااکی ه اساات و پاااکی گی و خداوند زیباست و زیبایی را دوساات دارد. 

 بهداشت را دوست دارد.

اهفصاحر/صفحر )نهح
 (690/حدی  147

5SM  تغذیربهداشت  (171اهبالغر/حکمت )نهح کند. های فراوانی محروم می ها و هقمر فرماید: بسا یک خوردن )نامناسب و غیربهداشتی( از هّذت امام علی)ع( می 

6SM 
فرماید: در آغاز سرما خود را از آن باایید )و پوشاااک مناسااب باوشااید( و در پایااان آن باادان روی امام علی)ع( می

 رویاند.سوزاند و پایانش برکت میکند کر با درختان. آغازش میها آن مینمایید کر سرما با تن
 پوشاک بهداشت (128اهبالغر/حکمت )نهح

SM 
ها. «  ها و علم بدن فرماید: »علم بر دو گونر است، علم دین اسالم )ص(، با قرار دادن علوم مرتبط با بدن در کنار علم دین می پیامبر  

 .گیرد کر با بدن و سالمتی انسان ارتباط دارد ها، فقط شامل رب نیست، بلکر تمام علومی را در برمی بر علم بدن  اشاره پیامبر)ص( 

بحاراالنوار، )مجلسی، 
1413 :1 /220) 

توجر بر سالمت، بهداشت و  
 پیشگیری از بیماری 

8SM 
فرماید: »رنس خداست )کر بر ما رنس ایمان و سیرت توحید بخشیده( و چر رنگی بهتاار از رنااس خداوند متعا  می

 کنیم.«)ایمان بر( خدا؟ و ما او را پرستش می
 (138)بقره/ 

 ناپذیری ایمان وجدایی 

 نظافت

9SM 

 در آیات مربوط بر سوره انعام و رعد، موضوع امن و امان و امنیت و حرم امن مورد توجر قرار گرفتاار اساات. ریشاار و اساااس 
معنااوی جامعاار  امنیت فردی و اجتماعی از دیدگاه قرآن را باید در ایمان و باورهای عمیی دینی و تقویت بنیادهای 

آن را در یاااد خاادا و  ، فکری، فرهنگی و آرامش و ارمینان بارنی رفت و اساااس جستجو کرد و باید بر سراغ امنیت روحی 
  گیرد.ها آرام نمیعشی بر کما  پی گرفت  کر بدون ،کر و یاد خداوند تبارک و تعاهی، د 

 (28  رعد/ 82)انعام/ 

باورهای عمیی دینی  
مقدمر رسیدن بر 

 امنیت

10SM 

فرماید: هرگاه دو گروه از مؤمنان با هم بر ن اع و جنس پردازند، آنها را آشتی دهید و بین آنان صلح برقرار کنید  خداوند تبارک و تعاهی می 
  و اگر یکی از این دو رایفر بر دیگری تجاوز کند، با گروه متجاوز پیکار کنید تا بر فرمان خدا بازگردد و هرگاه بر فرمااان خاادا بازگشاات و 

دارد. مؤمنان  پیشگان را دوست می پیشر کنید کر خداوند عداهت زمینر صلح فراهم شد، در میان آنان بر عداهت صلح برقرار کنید و عداهت 
 گیرید.   برادر یکدیگرند. پل در میان برادران خود صلح و آشتی برقرار کنید و تقوای اههی پیشر سازید، باشد کر مشمو  رحمت خداوند قرار 

 (9)حجرات/ 

ایجاد صلح بین 
مردم/عداهت در 
 داوری/تقوای اههی
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آیتم  45در این مطاهعر، بعد از کدگذاری باز، تعداد 

برای ساازه بازاریاابی اجتمااعی، شناساایی و در اساتخر 

هاای مشاابر از ها گردآوری شادند. همانناد پژوهشگویر

هاااا در قاهاااب ( آیتم2012) 1قبیااال نگاااارا و م وقااای

ظر و فرد صاحب 10ای بر خبرگان این حوزه )نامرپرسش

با تجربار در زمینار بازاریاابی و مسائوهیت اجتمااعی در 

شما  شرق کشور( جهت اظهارنظر ارا ار شاده و از آنهاا 

ضارورت وجاود خواستر شده کار دربااره ضارورت و عدم

تماااعی گیری سااازه بازاریااابی اجهااا جهاات اناادازهآیتم

اسالمی، اظهارنظر کنند. در ادامر و با اساتفاده از فرماو  

هاا حاذف یاا حفاظ آیتم مورداعتبار محتوای الوشر، در 

گیری شده است. بعد از نظرسنجی از خبرگاان باا تصمیم

گیری آیاتم را بارای انادازه 30تکنیک الوشر، آنها تعداد 

. سازه بازاریابی اجتماعی اسالمی، ضروری تشخیص دادند

در ادامر، جهت انجام تحلیال عامال اکتشاافی بارای هار 

آیتم یک جملر خبری رراحی شده کر ایان جماالت در 

 نشان داده شده است 2جدو  

 

 مانده بازاریابی اجتماعی بعد از نظرخواهی از خبرگان های باقیآیتم   -2جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 توسعه مقیاس پاالیش شده

هااا و در ایاان مرحلاار باار منظااور تشااخیص عامل

هاا زیرمجموعار ایان عوامال، از تحلیال بندی آیتمربقر

عامل اکتشافی با چرخش واریماکل استفاده شده اسات. 

ای باا مقیااس هیکارت باا ریاف بدین منظور، پرسشنامر

(( 5( تا کامالً پایبند )1تفاوت )تایی )از کامالً بیبستر پنح

مانده در مرحلر قبال رراحای شاده و آیتم باقی 30برای 

دانشااجوی ماادیریت کاار در  326جهاات تکمیاال باار 

های صنعتی مشغو  بار کاار هساتند ارا ار شاده محیط

(، این تعداد نمونار بارای انجاام 2010) زعم هیراست. بر

تحلیل عامل اکتشافی، کافی است. نتایح حاصل از چهاار 

بار تحلیل اکتشافی، بر همراه واریانل کل تبیاین شاده، 

بر رور خالصار  3شاخص بارتلت و کای ر مایر، در جدو  

 نشان داده شده است. 

 

 یاجتماع یابیبازار یهاتمیآ های بازاریابی اجتماعیآیتم

 ایجاد صلح بین مردم/عداهت در داوری/تقوای اههی محل سکونت امن

 عداهت
جنگند و در مجازات آنان کر با خدا و پیامبرش می

 کنند. زمین )با سالح و تهدید و غارت( فساد می

 بسیح و آمادگی تغذیر ساهم و بهداشتی

 ترس از مالمتگرانعدم بهداشت فردی

 یاد و ،کر خدا بهداشت تغذیر

 سااس نعمات اههی بهداشت پوشاک

 هادفع مناسب زباهر توجر بر سالمت، بهداشت و پیشگیری از بیماری

 حفظ اسرار و ارالعات ناپذیری ایمان و نظافتجدایی

 اف ایش فضای سب  در منطقر باورهای عمیی دینی مقدمر رسیدن بر امنیت

 استفاده از اموا  عمومی و دوهتیسوف ایجاد آهودگی صوتی

 ناسااسی نسبت بر نعمات اههی دفع مواد سمی در خاک و آب

 مغرور بودن از بین بردن زیبایی ربیعت

 اختال  در آرامش روانی مردم آهوده کردن هوا

 زیستانگی ه درونی برای حفظ محیط اسراف در استفاده از منابع تجدید ناپذیر

 رعایت بهداشت منابع ربیعیاتالف 

1- Negra and Mzoughi 
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 ینتایج تحلیل عامل اکتشاف  -3جدول 

 دلیل حذف سؤال
شاخص کایزر 

 مایر 

داری سطح معنی

 آزمون بارتلت

کل واریانس 

 تبیین شده
 سؤاالت حذف شده

تحلیل عامل 

 اکتشافی

واریانل استخراج 

5/0 ˂ شده  
884/0  000/0  737/47  

های سؤا 

26و15و14و4و3و2و1  
1تحلیل    

واریانل استخراج 

5/0 ˂ شده  
873/0  000/0  829/53  

های سؤا 

30و29و28و27و18و17و16و5  
2تحلیل    

واریانل استخراج 

5/0 ˂ شده  
834/0  000/0  546/62 3تحلیل   19سؤا     

- 821/0  000/0  482/64 4تحلیل   -   

 

و  (2010هااای هیاار و همکاااران )هماننااد پژوهش

، 15، 14، 4، 3، 2، 1های ، ساؤا (2012نگارا و م اقای )

باار دهیاال  19، و 30، 29، 28، 27، 18، 17، 16، 5، 26

اند. در ، حاذف شاده5/0واریانل استخراج شده کمتر از 

مانده کر با استناد بر بارهای آیتم باقی 14مجموع، تعداد 

اند )جادو  بندی شدهعاملی، زیرمجموعر سر عامل دستر

4). 

 

 نتایج تحلیل اجزای اصلی -4جدول 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هاای از باین ، آیتم4با توجر بار ارالعاات جادو  

بردن زیباایی ربیعات، سوفاساتفاده از اماوا  عماومی و 

اتالف مناابع دوهتی، اف ایش فضای سب  در منطقار، عادم

آهودگی منابع آبی و خاکی و ایجااد آهاودگی ربیعی، عدم

اند کار باا توجار بار صوتی در قاهب عامل او  قرار گرفتر

زیسات را بارای ایان توان اسم محیطیها ممجموعر آیتم

هاای حفاظ اسارار و ارالعاات، عامل تعیاین کارد. آیتم

ترس از مالمات دیگاران، باورهاای عمیای دینای، و عدم

 هاآیتم 1عامل  2عامل  3عامل  واریانس استخراج شده

 از بین بردن زیبایی ربیعت  ✓   70/0

 استفاده از اموا  عمومی و دوهتیسوف  ✓   59/0

 اف ایش فضای سب  در منطقر  ✓   69/0

 اتالف منابع ربیعیعدم  ✓   68/0

 آبی و خاکیآهودگی منابع عدم  ✓   62/0

 ایجاد آهودگی صوتی  ✓   78/0

 حفظ اسرار و ارالعات   ✓  61/0

 ترس از مالمت دیگرانعدم   ✓  64/0

 باورهای عمیی دینی   ✓  69/0

 ایجاد صلح در بین مردم   ✓  68/0

 بهداشت فردی    ✓ 62/0

 بهداشت تغذیر    ✓ 65/0

 بهداشت پوشاک    ✓ 78/0

 پیشگیری از بیماری    ✓ 77/0

 واریانل کل تبیین شده 482/64
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اند ایجاد صلح در بین مردم در قاهب عامل دوم قرار گرفتر

تاوان اسام امنیات هاا میکر با توجار بار مجموعار آیتم

هاای کرد. همچنین آیتمعمومی را برای این عامل تعیین 

بهداشات فااردی، بهداشاات تغذیاار، بهداشاات پوشاااک، و 

پیشااگیری از بیماااری نیاا  در قاهااب عاماال سااوم قاارار 

تاوان اسام هاا میاند کر با توجر بر مجموعار آیتمگرفتر

 بهداشت را برای این عامل تعیین کرد.

 زیست در قرآنامنیت، سالمت و محیط

 الف( امنیت عمومی

کلمار مشاتی  62ریشر یا کلمر امن  در مجموع از

بار در قرآن بر کار رفتر اسات.  879شده است کر حدود 

، اساتیمان، ایماان و ایمنای ریشر امنیت در هغت از امان

 است کر بر مفهاوم ارمیناان، آراماش در برابار خاوف و

 ترس و نگرانی و ناآرامی است.

در فرهنس قرآنی امنیت، مفهومی وسیع، متوازن و 

هااای عمیاای دارد و شااامل تمااامی ابعاااد زناادگی و حوزه

سیاسی و اقتصاادی و اجتمااعی و فرهنگای و امنیتای و 

هاای باشد. قرآن کریم یکی از نعمتداخلی و خارجی می

امنیات در برابار ب رگ اههی را امنیت غذایی، اقتصادی و 

های گوناگون داخلی و خارجی تهدیدات خارجی و تورئر

داند و در راستای تحقی این اصو ، بر ایجاد ارمیناان می

نماید تا از و آرامش عمومی و عبادت و معنویت تأکید می

اهطاف خداوند، در آیات دیگار بحا  قریار »مطمئنار« و 

ساتکبار و »آمنر« یا آمادگی برای مقابلار باا دشامنان و ا

ترس از مالمتگاران آماده اسات. جهاد در راه خدا و عادم

مالحظر این قبیل آیات، نکات بسیار ظریفی را در زمینار 

نمایاد امنیت ملی و پیوند عوامل نفاق و استکبار بیان می

و خطر این قبیل ارتبارات ناساهم و بیمارگونر و تخریبای 

  و راز و دهد و والیات و ایماان را تنهاا رما را هشدار می

سااتون فقاارات و محااور حیااات سیاساای و فرهنگاای و 

شاود در راه داناد و یاادآور میاجتماعی امت اسالمی می

ع ت و اعاتالی جامعار اساالمی از تبلیغاات دشامنان و 

گاران و جوساازی معانادان گری و سارزنش مالماتفتنر

گاری و تهدیادات نباید هراسید و تسلیم فشاار و هاوچی

دهناد و منان هراسی بر خاود راه نمیآنان نباید شد و مؤ

 شوند.اسیر جو نمی

امنیت ملی برایند امنیت داخلی و اقتدار اجتمااعی 

است و نتیجر پویایی و تحو  و سامان و ارتبااط دوهات و 

مردم و تحکیم پیوندهای درونی امات موحاد اسات و در 

ها، جهاات حقیقاات اسااتفاده مطلااوب و بهیناار از فرصاات

ت و تمهیدی برای کاهش تشنّح کاهش خطرات و تهدیدا

های دشاامنان و و مقابلاار بااا تهدیاادات اجانااب و تورئاار

 گری منافقان است.فتنر

واژه حذر، دستور بر آمادگی، احتیاط، هشیاری، بار 

(، و 71دست گرفتن سالح و کوچ در راه خدا دارد )نساف/ 

سوره نساف با بیان حفظ اسرار و ارالعات و ارجاع  83آیر 

رباط و دارای قادرت بر واهی و مراجع ،ی مسا ل حساس

پردازد. ایان استنباط، بر بخشی دیگر از این امور مهم می

موضوعات بر بح  حکومت، والیت، ارالعاات و امنیات و 

نظر و بر اماام یاا حفظ آن و ارجاع مسا ل بر فقیر صاحب

تأثیرپاااذیری از پراکنی، عدمرساااو ، پرهیااا  از شاااایعر

ل و تحلیل صحیح قضایا توأم با بندی مسا شیارین، جمع

درک و بینش عمیی اسالمی و سیاسای و فهام دقیای از 

حواد  و جریانات بر عهده حاکم اساالمی اسات و همار 

بایااد ارالعااات را باار کااانون اصاالی بدهنااد و باار اساااس 

 تصمیمات اوهی االمر اقدام نمایند.

 ب( بهداشت 

توجر بر سالمت، بهداشت و پیشاگیری از بیمااری 

اریخ بشر همیشر قرین و هماراه انساان باوده اسات. در ت

جانبار بار ترین دین باا نگااهی همراسالم بر عنوان کامل

تمامی ابعاد انسانی بر این مهم پرداختر است تاا آنجاایی 

کر پیامبر اسالم)ص(، با قرار دادن علوم مرتبط با بدن در 

اهْعِلْمُ ِعلْمَانِ ِعلْمُ اهَْأدْیاانِ وَ ِعلْامُ فرماید: کنار علم دین می

(  علم بار دو 1/220: 1413بحاراالنوار، )مجلسی،  اهَْأبْدَان

 ها.ها و علم بدنگونر است، علم دین

تأکید قرآن شریف بر تغذیار سااهم و بهداشاتی: در 

فرماید: ای مردم! از آن چر در زمین اسات، این راستا می

(. در جاای دیگار 168حال  و پااکی ه را بخوریاد )بقاره/
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https://hawzah.net/fa/Article/View/95332/%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%85#TextH357964I353
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کار بار شاما  ایهای پااکی هفرماید: بخورید، از روزیمی

 (.81ایم )رر/داده

اهلل تأکید در روایات بر بهداشت فردی: پیامبر صالی

هاای خاود را فرمایاد: هباسعلیر و آهر در ایان راساتا می

تمی  کنید و موهای خود را آرایش نمایید، مسواک ب نیاد 

 (.  377/حدی   78اهفصاحر/صفحر  و آراستر و پاکی ه باشید )نهح 

شت تغذیار: اماام علای)ع( در تأکید روایات بر بهدا

فرمایااد: بسااا یااک خااوردن )نامناسااب و ایاان راسااتا می

های فراواناای محااروم ها و هقماارغیربهداشااتی( از هااذت

 (.171اهبالغر/حکمت کند )نهحمی

تأکید روایات بار بهداشات پوشااک: اماام علای)ع( 

فرماید: در آغاز سرما خود را از آن بااییاد )و پوشااک می

سرما  و در پایان آن بدان روی نمایید کر مناسب باوشید(

ساوزاند و  می کند کر باا درختاان. آغاازش ها آن میبا تن

 (. 128اهبالغر/حکمت رویاند )نهح پایانش برکت می 

 زیستحفظ محیط ج(

یکی از موضاوعاتی کار در قارآن و کاالم حضارت 

ای شاااده، مسااائلر محماااد )ص( بااار آن توجااار ویاااژه

های دینی، انسان زیست و حفظ آن است. در آموزهمحیط

سازی آن زیست نهی شده و بر پاکاز آهوده کردن محیط

در صورت آهوده شدن، ترغیب و امر شده اسات. خداوناد 

را آراستیم تا شاما را  (: زمین7فرماید )کهف/در قرآن می

 کنید.یک بر نیکی رفتار میبیازماییم و ببینیم کدام

زیسات، از دید قرآن، بین مناسبات انسانی و محیط

رابطر و نسبت مستقیم برقرار اسات و مناسابات ناپساند 

شااود ها موجااب ظهااور فساااد در باار و بحاار میانسااان

ها، موجاب گشاایش ( و مناسبات اخالقی انساان41)روم/

گاردد درهای برکاات آسامان و زماین بار روی آناان می

هااای اخالقاای و (. بنااابراین، توجاار باار ارزش69)اعااراف/

زیسات باوده و مذهبی، تضمینی برای حفاظات از محیط

اخالقی  ها عالوه بر اجرای قوانین باید استانداردهای انسان

 را نی  مراعات کنند تا بر اهداف پایدار خود دست یابند. 

 ابعاد، اعتبار و پایاییآزمون 

عامال برای انجام تست ابعاد، از روش آماری تحلیل

است. نتایح مربوط  شدد  اف ار هی ر  استفاده تأییدی با نرم

فرض سازه تاک های نیکویی برازش با دو پیشبر شاخص

 ، نشان داده شده است.5بعدی در جدو  و سر

 

 جدول تعیین ابعاد سازه -5جدول 
          

 

  

 
 

 

                  * 1M 2بعدی و دهنده سازه سرنشانM بعدی است.دهنده سازه تکنشان 

 

همچنین، برای ارزیابی اعتبار سنجر ارا ار شاده، از 

اساتفاده شاده اسات. های اعتبار همگرا و تشخیص روش

رور کر همبساتگی باین ابعااد، بارهاای عااملی، و همان

 دهادنشاان می هاای اساتخراج شادهمتوساط واریانل

(، سنجر بازاریابی اجتماعی دارای اعتبار همگارا 6 )جدو 

دانیم، رور کار مایو تشخیصی نسبتاً خوبی است. هماان

اگر در یاک ساازه بارهاای عااملی و همچناین متوساط 

باشاد، سانجر از  5/0تار از واریانل استخراج شده ب رگ

مهاار و اعتبااار همگاارای باااالیی برخااوردار اساات )رامااین

 (. 1392چارستاد، 

برای نشان دادن پایاایی سانجر، از ضاریب پایاایی 

ترکیبی کر با استناد بر نتایح تحلیل عامل تأییادی قابال 

محاسبر است و همچنین ضریب آهفای کرونباخ محاسابر 

 .استفاده شده است SPSSاف ار شده با نرم

، پایایی مناسب اب ار 6اعداد گ ارش شده در جدو  

زعم نوتاابلی، یارا اوالً، باردهاد  زگیری را نشان میاندازه

IFI Chi square/df RFI GFI CFI NFI RMI 

 هاشاخص

 تعداد ابعاد

68/0  304/15  60/0  61/0  68/0  66/0  18/0  M1 

93/0  436/4  88/0  88/0  93/0  91/0  065/0  M2 
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، ضاریب آهفاای بااالتر از هفتااد 1نوناهی و بیارن اساتین

 Chang)دهنده پایایی مناسب سنجر است درصد، نشان

& Chen, 2012)  و ثانیاً، ضریب پایاایی ترکیبای بااالی

دهنده پایاایی مناساب سانجر اسات هفتاد درصد نشاان

.(Hair et al., 2010; Negra & Mzoughi, 2012)  

 نتایج آزمون اعتبار و پایایی -6جدول 

 هاهمبستگی بین عامل
متوسط واریانس 

 شدهاستخراج

پایایی  

 ترکیبی
 عامل آلفای کرونباخ 

 34/0بین عامل یک و دو 

 41/0بین عامل یک و سر 

 25/0بین عامل دو و سر 

 عامل او  854/0 669/0 505/0

 عامل دوم 845/0 769/0 584/0

 عامل سوم 839/0 762/0 575/0

 
همچنین، مقادیر تخمینی بارهای عااملی، ضارایب 

و  1هاای های تی نیا  در نمودارو آماره 2مسیر استاندارد

، نشان داده شده است. مقادیر تخمینی بارهای عااملی، 2

شونده را بینیمقادیری هستند کر نمرات خام عامل پیش

افا ار هیا ر  بار اسااس ایان نمارات، دهند. نرمنشان می

کند. برای هر پارامتر در مد  یک مقادیر تی را برآورد می

یابی آیاد. در ماد شده بار دسات می مقدار تی مشاهده

معادالت ساختاری زمانی کار مقادار تای مشااهده شاده 

ارمیناان رابطاار  95/0تار از دو باشااد، باا باایش از ب رگ

 شود.دار تلقی میآمده معنیدستبر

 

 
 ضرایب تی  -1نمودار 

 

1- Notably, Nunally and Bernstein 
2- Standardized Solution 
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 ضرایب مسیر استاندارد -2نمودار 

 

 گیری و پیشنهادنتیجه  -6

پاژوهش تاا حادودی در راساتای نتاایح این نتایح 

(، رانگالو و 2017جوجر اسمیت و همکاران )های پژوهش

باشاد ( مای2019( و گرین و همکاران )2018همکاران )

نشااانگر اعتبااار دروناای و بیروناای و قاادرت کاار ایاان 

پذیری نتایح این مطاهعر است. فاکتورهاای تعیاین تعمیم

تواند بار شده برای بازاریابی اجتماعی در این پژوهش می

ها کمک کند تاا اقاداماتی کار از مدیران بازاریابی شرکت

تار و منطبای باا زیرسااخت فرهنگای نفعان مهمدید ،ی

شخیص و بودجر و انرژی خود را همان جامعر هستند را ت

روی این اقدامات متمرک  کنند. بر عبارتی دیگر، آنها باید 

هاای در قاهب بازاریابی اجتماعی و باا اساتفاده از تکنیک

هاای منتخاب بازاریابی، رفتار افراد را در زمینر ایان آیتم

زیست پایاا و بهبود دهند تا نهایتاً سالمت عمومی، محیط

مد نظر اصلی بازاریابان اجتماعی است،  امنیت عمومی کر

فراهم شود. در صورتی کر این اقادامات توساط ،ینفعاان 

درک شود، تصویر ،هنی برند شرکت در ا،هان آنها بهبود 

یاباد. یافتر و در ادامر، سهم از بازار آن برناد افا ایش می

 (.1)شکل 

هااا از در ایاان پااژوهش باار منظااور گااردآوری داده

پرسشنامر استفاده گردید، در نتیجر ممکن اسات برخای 

از افراد از ارا ار پاساخ واقعای خاودداری کارده و پاساخ 

غیرواقعی داده باشند. ایان پاژوهش بار صاورت مقطعای 

گیری دربااره علیات انجام شده است. بر این دهیل، نتیجر

 سازد.را دشوار می

وهشگران عالقمند بار فعاهیات در ایان حاوزه بر پژ

 شود:پیشنهاد می

های مکرر در سایر جوامع آماری بار مد  با آزمون -

یک هنجار در حوزه بازاریابی اجتمااعی مخاتص جواماع 

 اسالمی تبدیل شود.

تار و محادوده انجام پژوهش با حجم نمونار ب رگ -

تر انجااام گیاارد تااا ادبیااات متااراکم و جغرافیااایی وساایع

کارگیری متغیرهاای ،کار منسجمی در خصوص نحوه بر

 شده فراهم آید.

هاای این پاژوهش، نقطار شاروعی بارای پژوهش -

بازاریابی اجتماعی در جامعر هدف مدنظر بر حساب آمده 

و تنها ابعاد این سازه را مشخص کرده است  بنابراین الزم 

نیازهاا و است تاا پژوهشاگران در مطاهعاات دیگار، پیش

هایی سااازه را شناسااایی و در قاهااب مااد پیاماادهای 

 جدیدتر، بررسی کنند.

پژوهش بر صورت چندمقطعی انجام شود تا با مقایسر   -

 .تغییرات نتایح، بتوان بر دید بهتری دست پیدا کرد 
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 های منتخب بازاریابی اجتماعی در این پژوهش آیتم   -1شکل 
 

 منابع  -7

نژاد، حسااین  پوراحمااد، احمااد  قاهیباااف، محماادباقر   حاتمی

(.  1393رهنمااایی، محماادتقی  حسااینی، ساایدعلی. )

توسعر ابعاااد شهرنشااینی بااا رویکاارد مکتااب بازاریااابی  

 .  79-96(،  8) 2نشریر اقتصاد و مدیریت شهری،  اجتماعی.  

خیااری، بهاارام  میراباای، وحیدرضااا  موسااویان، ساایدایمان.  

ر عامر بر آمیختر بازاریابی پایاادار و  (. بررسی تأثیر فشا 1393) 

تأثیر آمیختر بازاریابی پایداری بر موفقیت بازاریااابی پایااداری.  

 . 173-194(،  1) 4نشریر تحقیقات بازاریابی نوین،  

روش تحقیاای  (. 1392مهر، حمیااد  چارسااتاد، پرواناار. )رامین

اف ار  سازی معادالت ساختاری با نرمکمی با کاربرد مد 

 تهران: انتشارات ترمر.  هی ر .

(. کاااربرد  1393رضایی پناادری، حساان  کشاااورزمحمدی، نسااترن. ) 

ای مااروری.  رویکرد بازاریابی اجتماعی در حوزه سالمت: مطاهعر 

 . 109-130(،  2) 2نشریر آموزش بهداشت و ارتقای سالمت،  

(. بررسی اعصااار  1388رضایی، حسین  محمدشفیعی، مجید. )

نشریر  بازاریابی با رویکردی نوین بر اخالقیات بازاریابی. 

 .19-27،  34شماره    های بازرگانی،بررسی

بررساای وضااعیت آمیختاار بازاریااابی  (. 1395رفیعی، ساامیر. )

.  جتماعی در کتابخاناار مرکاا ی آسااتان قاادس رضااویا

دانشااکده ادبیااات و علااوم    نامر کارشناساای ارشااد،پایان

 اهسالم.انسانی، دانشگاه امام رضا علیر

(. بررساای تااأثیر ابعاااد  1395سلطانی، ایرج  مهرانفر، ابراهیم. )

آمیختر بازاریابی اجتماعی بر پیشگیری از مصرف مااواد  

هااای  آموزان پساار دبیرسااتانمطاهعر: دانشمخدر مورد 

های راهبااردی امنیاات و  نشریر پژوهشاستان اصفهان. 

 .47-60(،  12)5نظم اجتماعی،  

(. رراحی چارچوب  1396پور، سعید  قاسمی، بهروز. )مسعودی

های مردمی مبتناای  تبلیغات اجتماعی برای جلب کمک

 . 123-149(،  4) 25نشریر مدیریت اسالمی،  بر اهگوی دینی. 

(.  1397پور، سعید  قاسمی، بهااروز  محماادیان، محمااود. ) مسعودی 

رراحی اهگوی تبلیغاتی قرآنی در موضوع بازاریااابی اجتماااعی  

 . 5-48(،  1) 12نشریر اندیشر مدیریت راهبردی،  انفاق.  

بازاریااابی اجتماااعی،  (.  1394ی دانی، ناصر  مشتاقی، یوسااف. )

  هااا. جامعاار و پیشاارفت شاارکت راهبردی مشترک برای رفاه  

    اهمللی مدیریت کارآفرینی و نوآوری.هفتمین کنگره بین

 بازاریابی اجتماعی
 بهداشت تغذیر

 بهداشت فردی

 بهداشت پوشاک

 بیماریپیشگیری از 

 آهودگی صوتیعدم

 آهودگی منابع آبی و خاکیعدم

 اتالف منابع ربیعیعدم

 اف ایش فضای سب  در منطقر

 سوٍف استفاده از اموا  عمومی

 ازبین بردن زیبایی ربیعت

 باورهای عمیی دینی

 ایجاد صلح در بین مردم

 ترس از مالمت دیگرانعدم

 ارالعاتحفظ اسرار و 

 امنیت

 بهداشت

 زیستمحیط
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