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چکيده
شیوع گسترده مواد مخدر در جامعه و به تبع آن معتاد شدن عده زيادی از افراد به ويژه جوانان و نوجوانان به صورت يكی از معضالت تقريباً
غیرقابل حل در ايران تبديل شده است .عوامل متعددی در سبب شناسی سوء مصرف و اعتیاد مؤثر هستند که در تعامل باا يكاديگر باه شاروع
مصرف و سپس اعتیاد منجر می شوند .پژوهش حاضر به بررسی تأثیر ابعاد آمیخته بازاريابی اجتماعی بار نیات نوجواناان در دوری از مصارف
مواد مخدر پرداخته است .جامعه آماری اين پژوهش نوجوانان پسر در مقطع دبیرستان در شهر اصفهان است که تعاداد کال آنهاا  08691نفار
است .روش نمونهگیری از نوع تصادفی چندمرحلهای خوشهای است .با توجه به اينکه بخش يا

اساتان اصافهان بارای جماعآوری دادههاا

انتخاب گرديد ،در هر منطقه (از نظر موقعیت اجتماعی -فرهنگی متمايز) به صورت تصادفی  1مدرسه انتخاب و پرسشنامه در اختیار مشااوران
آن مدارس پسرانه قرار داده شد و تعدادی از دانشآموزان که رضايت در ورود به پژوهش دارند ،انتخاب شدند .با توجه به اينکه جامعه مورد
مطالعه محدود است ،از اين رو جدول مورگان برای تعیین حجم نمونه استفاده گرديده است .بر اساس جدول مورگاان حجام نموناه برابار باا
 982نفر تعیین شد .در کل تعداد  936پرسشنامه با همكاری مشاوران مدارس توزيع گرديد ،به دلیل خارج شدن برخی از افراد يا نااقص باودن
برخی پرسشنامهها در نهايت تعداد  990پرسشنامه قابل قبول مبنای انجام پژوهش قرار گرفت .دادههای اين پاژوهش از ررياپ پرسشانامههاای
محقپ ساخته جمعآوری گرديد .که روايی آن به صورت محتوايی توسط اساتید و پايايی آن ضريب آلفا کرونباا باارتر از  6/71ماورد تأيیاد
واقع شد .دادهها توسط نرمافزار spss 18و  Amos 20تجزيه و تحلیل شدند .نتااي پاژوهش حااکی از آن باود  1مؤلفاه آمیختاه بازارياابی
اجتماعی (پیشنهاد رفتار مطلوب ،قابلیت دسترسی ،هزينه ،ارتبارات اجتماعی ،سیاست) بر نیت نوجوانان در دوری از مصرف مواد مخدر تاأثیر
مثبت و معناداری دارد.
كليدواژهها :اعتیاد ،مواد مخدر ،بازاريابی اجتماعی ،آمیخته بازاريابی اجتماعی.
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مقدمه و بيان مسأله

و بحث وابستگی روانی يا فیزيولوژی فرد مبتال به مواد مذکور

عبارت "بازاريابی اجتماعی" اولین بار در ساال  2372توساط

میشود .اين وابستگی در عملكرد جسمی ،روانی و اجتمااعی

کاتلر و زالتمن ارائه شد .از آنجايی که در آن زماان بازارياابی

فرد معتاد اثر ناپسندی برجای گذاشته و در موارد شديد حتای

اجتماعی عموماً با تبلیغات اجتماعی و هماینراور ارتباراات

زندگی فردی و اجتماعی وی را بهرور جدی تهدياد مایکناد

اجتماااعی اشااتباه گرفتااه ماایشااد اندريساان 2در سااال 2339

( .)Noel X. et al., 2013پرسودترين تجارتهای امروز دنیای ما،

بازاريابی اجتمااعی را تنهاا باه عناوان ابازاری جهات تاروي

تجارت اسلحه و مواد مخادر يعنای کساب و کارهاايی بارای

 .)Alves,بازارياابی

نابودی بشر است (ممتازی .)2981 ،اين درحالی است کاه اعتیااد

اجتماااعی مفاااهیم خااود را از علااومی نظیاار روانشناساای،

در عین حال مهمترين و دردناکترين معضل اجتماعی اسات.

جامعهشناسی ،انساانشناسای ،داناش سیاسای و تياوریهاای

مصرف افراری و روزافزون مواد مخدر به قدری است که دهه

ارتباری به وديعه گرفته و در زمینههاايی هامچاون تبلیغاات،

اخیر را عصر دارو نامگذاری کردهاند (حجارياان و قنباری.)2931 ،

روابااط عمااومی و تحقیقااات بااازار ريشااه دارد .در بازاريااابی

با مرور ادبیات نظری در زمینه اعتیاد آنچه توجه پژوهشگر را

اجتماعی برای ايجااد تغییارات اجتمااعی مثبات ،از اصاول و

به خود جلب کرد اين بود که در مقارت و مطالعات تاا کناون

تكنی ا هااايی کااه ريشااه در بازاريااابی تجاااری دارد اسااتفاده

آمیخته بازاريابی اجتماعی در پديده اعتیاد مورد بررسای قارار

میشاود .همچناین بازارياابی اجتمااعی مایتواناد باا تاروي

نگرفته است .با توجه باه مطالاب فاو در ايان پاژوهش باه

محصااورت و خاادمات مناسااب و پیشااگیری از اسااتفاده

بررسی تأثیر آمیخته بازاريابی اجتماعی بر قصد عادم مصارف

محصورت و خدمات ناکارآمد ،رفاه اجتمااعی افاراد را ارتقاا

مواد مخادر در باین نوجواناان دبیرساتانی در اساتان اصافهان

بخشد ( .)Serrat, 2010بازارياابی اجتمااعی مای تواناد در هار

پرداخته شده است.

پذيرش ايده اجتماعی مطرح ساخت

(2010

زمینه يا موقعیتی که رفتار فرد نیازمناد باذل توجاه و بررسای
باشد و مورد استفاده قرار گیارد .در گذشاته ايانراور تصاور

ادبيات نظري پژوهش

میشد که بازاريابی اجتماعی تنها میتواند برای مشتريان نهايی

آميخته بازاريابي اجتماعي

(به رور مثال برای نوجوانانی که دخانیات مصارف مایکنناد)

از ابتدای ظهاور بازارياابی اجتمااعی تااکنون ،بار سار برخای

مورد استفاده قرار گیرد ،در حالیکه از روشها و تكنی هاای

مفاهیم اين نوع بازاريابی بحثهای بسیاری شده است .گرچاه

بازاريابی اجتماعی میتوان برای تغییر رفتار مهرههاای کلیادی

هنوز هم ممكن است در رابطه با پاارهای از مساائل اخاتالف

ديگری که همكاريشان موجب موفقیت برنامه میشود ،استفاده

نظر وجود داشته باشد اما آنچه که هرگز تغییار نمایياباد آن

کرد .رسانهها ،سرمايهگاذاران ،سیاساتمداران ،قاانونگاذاران و

است که بازاريابی اجتماعی به دنبال ارتقا سطح رفاه اجتمااعی

کارکنان ي

سازمان در اين حیطه قرار میگیرند (

Andreasen,

است.

 .)2002از جمله کاربردهای بازاريابی اجتمااعی مای تاوان باه
دخانیاات ( ،)Mac Askill et al., 2002قماار
 ،)2008پیشاگیری از جارم

( Powell & Tapp,

(& Carroll, 2009

 ،)Homelاعتیااد

ادبيات نظري پژوهش
آميخته بازاريابي اجتماعي

نابهنجاری روانی -اجتماعی است که از مصارف غیرربیعای و

از ابتدای ظهاور بازارياابی اجتمااعی تااکنون ،بار سار برخای

غیر مجاز برخی مواد مانند :الكل ،ترياک و حشیش ناشی شده

مفاهیم اين نوع بازاريابی بحثهای بسیاری شده است .گرچاه

Andreasen

1

هنوز هم ممكن است در رابطه با پاارهای از مساائل اخاتالف
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نظر وجود داشته باشد اما آنچه که هرگز تغییار نمایياباد آن

رفتاری محساوب نمایشاود .از جملاه کاربردهاای بازارياابی

است که بازاريابی اجتماعی به دنبال ارتقا سطح رفاه اجتمااعی

اجتماعی میتوان به دخانیات ( ،)Mac Askill et al., 2002قماار
( ،)Powell & Tapp, 2008پیشگیری از جرم

است.

( Homel & Carroll,

 ،)2009محافظت از مناابع ربیعای و محیطای (نظیار کااهش
جدول  -1سير تکاملي بازاريابي اجتماعي (مارتینسن -1669 ،به نقل از

مصرف انرژی ،آب ،بر  ،گااز ،بنازين و ديگار ساوختهاا)،

امیری و قاسمی)0 :2932 ،

بازاريابی سبز (نظیر کاهش آلودگیهای محیطی ،هاوا ،خااک،

مفهوم
تبلیغات
اجتماعی
ارتبارات
اجتماعی
بازاريابی
اجتماعی

اجزاي اصلي

تفاوت نسبت به قبل

اسااتفاده از رسااانههااای
پخش انبوه
اسااتفاده از رسااانههااای
پخاااش انباااوه ،فاااروش
شخصی و روابط عمومی.
اسااتفاده از تكنیاا هااا و
شااایوههاااای بازارياااابی
تجاری

ااااااااا

رودخاناههاا ،تپااههاا و شاهرها) ،اقاادامات پیشاگیرانه (نظیاار
آتشسوزیها ،گازگرفتگیها و مسمومیتها) ،مشاارکتهاای

توسااعه ابعاااد ترويجاای بااا
استفاده از روابط عمومی و
فروش شخصی
اسااتفاده از تمااامی عناصاار
بازاريابی قبلی
در نظااار گااارفتن تماااامی
آمیخته بازاريابی و نه فقاط
تمرکز بر تروي

دن )2010( 2بازاريابی اجتماعی را وسیلهای جهات تساهیل
اتخاذ رفتارهای مثبت و ترک رفتارهای منفی میداند .به عقیده
وی بازاريابی اجتماعی ابزار مناسبی است کاه مایتاوان از آن
برای ترغیب افراد به اتخاذ رفتار به صورت کوتاه مدت يا بلند
مدت استفاده کرد به نحوی که رسایدن باه اهاداف اجتمااعی
مورد نظر محقپ گردد .در واقع وی بازاريابی اجتماعی را يا
رويكرد رهبری اجتماعی میداند و در اين تعريف از ترغیاب

1

به جای تأثیر 9استفاده میکند که اين امار مشاتمل بار اساتفاده
عمدی از نفوذ و ترغیب 1برای به حرکت درآوردن بازار هدف
به سامت حرکات رفتااری خااس اسات .کاورنر و رانادال

1

( ،)2011نیز بازاريابی اجتماعی را چهاارچوبی بارای رراحای
برنامههای تغییر رفتاری میدانناد کاه باه وسایله آن مایتاوان
امكان موفقیت ي

پروژه را به حداکثر رساند ،اماا باه عقیاده

آنان بازاريابی اجتماعی به خودی خود ي

ناوع برناماه تغییار
1

Dann
Induce
3
Influence
4
Influence and persuasion
5
Corner and Randall
2

اجتماااعی ،فرهنگاای و اقتصااادی ،مشااارکت در انتخابااات،
انجمنها ،اتحاديهها و شبكههاا ،مساائل مرباو باه ساالمتی
(نظیاار معاينااات دورهای پزشااكی ،دندانپزشااكی ،آزمايشااات
روحی و روانی) ،احتراز از عادات مضر ،تغییر ساب

زنادگی

(نظیر احتراز از چاقی و توصیه به ورزش) اشاره کرد .آمیختاه
بازاريابی در بازاريابی اجتمااعی از اهمیات بااريی برخاوردار
است به گونهای که همواره يكای از اجازای متماايز در ايجااد
تغییر رفتاری و اجتماعی محسوب مایشاود (

Luca & Suggs,

 .)2010آمیخته بازاريابی اجتماعی آن را از تبلیغات و ارتبارات
متمايز میسازد

(2006

 .)Smith,آمیخته بازاريابی اجتماعی نظیر

آمیخته بازاريابی تجاری بار  1Pاصالی اساتوار اسات و تنهاا در
مفاهیم با يكديگر متفاوتند .در تأيید اين موضوع بنیاد شال)2013( 0
بازاريابی اجتمااعی را کااربرد  1Pبازارياابی تجااری باا رويكاردی
اجتماعی معرفی مینمايد .در ذيل به پان عنصار آمیختاه بازارياابی
پرداخته شده است:
پیشاانهادات اجتماااعی بااه جااای محصااول :در بازاريااابی
تجاری منظور از محصاول چیازی اسات کاه باه باازار بارای
استفاده ،به کارگیری يا مصرف و ارضای ي

خواساته و نیااز

ارائه میشود .بنیان هر کساب و کاار بار عرضاه محصاول باه
جامعه استوار است و هدف ساازمانهاا تولیاد فارآوردههاايی
است که از ي

يا چند جهت برتر و بهتر از ديگران است ،تاا

مشتريان به آنها روی خوش نشان داده و آماده پرداخت بهای
مناسب برای آنها شوند (درگی .)2981 ،و اما منظور از محصول
Shell Foundation

6
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در بازاريابی اجتماعی ،همان رفتار مورد نظری است که انتظار

همكاران ( )2989قیمت را جزء حساستارين عناصار آمیختاه

 .)Smith,در

بازاريابی معرفی کرده و اظهار میدارند قیمت مبلغی است کاه

حالی که بازاريابی تجاری به تروي نوع خاصی از محصول يا

مشتريان در قبال تحويل گرفتن محصول پرداخت میکنند .باه

پیشانهاد

عقیااده ايشااان قیماات مناسااب دارای دو ويژگاای اساات :اورً

Peattie,

اکثريت خريداران محصول توان پرداخت آن را داشاته باشاند

 ،)Peattie & Ponting, 2009و در بطن اين پیشنهادات اجتماعی

ثانیاً فروش کار به آن قیمت ،سود معقولی برای شرکت فراهم

رفتارهايی خاس وجود دارد که بازاريابان اجتماعی امیدوارناد

ساخته و توانايی مالی شرکت را بارای گساترش باازار ،تولیاد

& Gilani nia

کاری بهتر و انجام خدمات بیشتر به مشتريان بار برد .تفااوت

 .)Sharif, 2011همچنین به عقیده جونز و همكاران ( )2005هر

قیمت با ديگر عاملهای آمیختاه بازارياابی در آنجاسات کاه

آن چه که بتوان به بازار ارائاه کارد تاا بادينوسایله نیازهاا و

قیمت هزينه بر است در حالی که ديگر عوامل درآمدزا هستند

خواستههای مشتريان رفع گردد ،محصول نامیده میشود ،ايان

(برادران کاظمزاده و شكرريز اردرنای .)2981 ،بناا باه گفتاه منگااکی

محصول میتواند همانند آنچاه در بازارياابی تجااری مطارح

( )2012قیمت در بازاريابی تجاری مشتمل بر هزينه محصاول

است کار و خدمات و يا همانند آنچه در بازاريابی اجتمااعی

و سود افزوده تاجر است ،در حاالی کاه قیمات در بازارياابی

مطرح است ،پیشنهادی خاس است.

اجتماعی حاصل روشی پیچیدهتار اسات کاه باياد عاالوه بار

میرود جامعه هادف از خاود باروز دهاد

(2006

خدمت میپردازد ،بازاريابی اجتماعی بر تاروي يا
اجتماعی خاس يا منفعت اجتمااعی متمرکاز اسات (

از ررف جامعه هدف مورد پذيرش قرار گیارد (

قابلیت دسترسای باه جاای مكاان :در بازارياابی تجااری

هزينههای اقتصادی ،هزينههای سايه که بر مبنای کمبود مناافع

منظور از مكان يا توزياع ،رسااندن محصاول تولیاد شاده باه

اجتماعی حاصل میگردد را نیز به حساب آورد .اما باه عقیاده

مصرفکنندگان در زمان و مكان مناسب است .در ايان راساتا

جونز و همكاران ( ،)2005هار آنچاه کاه مشاتری پرداخات

میاازان گسااتردگی حااوزه توزيااع و نقااش آن در بازاريااابی در

میکند -اعم از هزينههای مالی ،تالش يا هزيناههاای روانای-

(روساتا و

تا بدين وسیله کاريی را خريداری کند و يا رفتار يا بااوری را

همكاران .)2989 ،اما در بازاريابی اجتماعی مكان جايی است کاه

اتخاذ نمايد ،هزينه نامیده میشود .به رور مشابه پیتی ،پیتای و

از رريپ آن ارالعات و آماوزش در زمیناه اياده ياا رفتاار در

پونتینگ ( )2009اظهار داشتند که در بازاريابی اجتماعی گرچه

دسترس مشتريان قرار مایگیارد (میارکزاده و بهرامای .)2983 ،در

ممكن است پای هزينههای مالی نیز به میان بیاياد اماا تمرکاز

بازاريابی اجتماعی از محصورت فیزيكی میتواند استفاده شود

بیشتر بر هزينههای غیر مالی نظیر زمان ،تالش و ياا غلباه بار

امااا اياان نااوع بازاريااابی هماننااد بازاريااابی تجاااری باار پايااه

موانع روانی و عارفی به منظور ايجاد سازگاری با رفتار جديد

محصورت فیزيكی استوار نیسات .از ايانرو باه میاان آوردن

است .اين مفهوم بسیار جامعتر از مفهوم قیمتهای اقتصاادی

بحث توزيع و مكان نیز در اين نوع بازاريابی مناساب نیسات.

اساات و بااا تيااوری قیماات مبااادرت مطاارح در علاام اقتصاااد

در اين رابطه میتوان گفت بازارياابی اجتمااعی از نقطاه نظار

تشابهات زيادی دارد .محمدی و همكاران ( )2981پیش شر

موفقیت شرکتها از اهمیت خاصی برخوردار اسات

اسات چارا کاه

قبول هزينه را غالب بودن منافع بر هزينهها قلمداد میکنند باه

مفاهیم تا حدی به بازاريابی خدمات نزديا

از ايان دو ناوع بازارياابی قابلیات

عقیده آنان چنانچه چنین امری محقپ نشود ارزش درک شده

( & Peattie, Peattie & Ponting, 2009; Peattie

برای محصول پاايین خواهاد باود و احتماال تغییار رفتاار را

مسأ له اصالی در هار يا
دسترسای اسات
.)Peattie, 2009

هزينههای اجتماعی مشارکت باه جاای قیمات :روساتا و

کاهش میدهد .کاتلر و لی ( )2008قیمت را هزينه اتخاذ رفتار
مورد نظر تعريف ماینمايناد و اتخااذ اساتراتژیهاايی چاون

بررسی تأثیر ابعاد آمیخته بازاريابی اجتماعی بر پیشگیری از مصرف مواد مخدر مورد مطالعه :دانشآموزان پسر دبیرستانهای استان اصفهان
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افزايش منافع مالی و غیر مالی ،اتخاذ رفتار جديد و نیز کاهش

و رفاااه اجتماااعی در رااول تاااريخ همااواره از دغدغااههااای بااه

هزينههای مالی و غیار ماالی اتخااذ رفتاار جدياد را پیشانهاد

سیاستمداران اهرم اضافی با پتانسیل حمايت از تغییر رفتار کاه در

مینمايند.

نسخههای تجاری موجود نیست را میدهد .بنا بر مطالعات مرکاز

ارتبارات اجتماعی به جاای ترفیاع :چهاارمین عنصار از

بازاريابی اجتماعی ملی ،)2007( 9بازاريابی اجتماعی مایتواناد باا

مجموعه عناصر آمیخته بازاريابی و آخرين قسمت عملیاتی در

تدوين سیاستها و توسعه استراتژی ،تأثیر و اثربخشی ماداخالت

سیستم بازاريابی شرکت ،ترفیع است (امیری و قاسمی .)2932 ،در

رفتاری را بهبود بخشد .همچنین بناا بار اظهاارات فارن (،)2012

بازاريابی تجااری منظاور از ترفیاع هماهناگ کاردن و فاراهم

همانرور که سیاستمداران و سیاستگذاران باا مساائل مرباو باه

نمودن مجموعهای از فعالیتهای فروش حضوری و تبلیغاات

سیاسااتهااای اجتماااعی دشااواری روباارو هسااتند و اغلااب اياان

است (روستا و همكاران .)2989 ،در واقع ترفیع مشاتمل بار هماه

دشواریها مربو به حوزه رفتار میشود ،بازاريابی اجتمااعی نیاز

ابزارهای ارتباری است که میتواند پیامی را به مخاربان هدف

بايد در برابر راههای سیاست آزاد تحت فشار قرار گیرد .در اداماه

برساند (برادران کاظمزاده و شكرريز اردرنی ،)2981 ،اما در بازاريابی

خالصهای از نظريههای مطرح در بازاريابی اجتماعی در جادول 1

اجتماعی ترفیع ،به مجموعه ارتبارات اجتماعی ارال میشود

آورده شده است:

کااه بااه منظااور ايجاااد اعتماااد و ارمینااان در مخارااب انجااام
میپاذيرد ( .)Menegaki, 2012در واقاع ارتباا بخاش مهام و
سرنوشتساز فرآيند بازاريابی اجتماعی محسوب میشود ،چرا
که ارتبا با مخارباان باه منظاور آگااه کاردن آنهاا از مفهاوم
پیشنهاد اجتماعی برای تغییر رفتار و يا حفظ رفتاار کناونی انجاام
میپذيرد .و همینرور برای درک اين مطلب که چه محرکهاايی
برای برررف نمودن هزينههای مربو به تغییر رفتاار وجاود دارد،
و يا اينکه چگونه میتوان باه راه حال و نیاروی پشاتیبانی قابال
دسترس برای کم
(& et al., 2009

به تغییار و ياا تثبیات رفتارهاا دسات يافات
 .)Peattieبازارياابی اجتمااعی ناه يا

تبلیغاتی است و نه ي
صورت ي

تاالش

شعار يا راهبرد پیاامرساانی اسات کاه باه

دفعه و آنی به اجرا در بیايد (میرکزاده و بهرامای.)2983 ،

سیاست :يكی از مهمترين عناصر آمیخته بازاريابی اجتماعی اسات
که بنا بر ضرورت میتواند در پژوهش مورد بررسای قارار گیارد.
به عقیده رافتاپولو و هاگ ،)2010( 2بازاريابی اجتماعی شاالودهای
سیاسی دارد چرا که تمرکاز اصالی آن بار رفااه اجتمااعی اسات،
اصلی سیاستمداران بوده است.
موريس و کالرکسون ،)2009( 1اظهار داشتند عنصر سیاست
Raftopoulou and Hogg
Morris and Clarkson

1
2

National Social Marketing Center

3
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جدول  -2نظريههاي مطرح در بازاريابي اجتماعي
رديف

صاحب نظر

مدل

مؤلفههاي كليدي

سال

2

تيوری شناخت اجتماعی

باندورا

2338

عوامل فردی ،رخدادهای محیطی ،رفتار

1

تيوری اشاعه نوآوری

راجرز

2301

نوآوران ،پذيرندگان اولیه ،اکثريت اولیه ،اکثريت ثانويه ،کندروها

9

گامهايی به سوی تغییر رفتار

پیترو و همكاران

2377

آگاهی ،موافقت ،قصد ،عمل ،حمايت

1

تيوری عمل اجتماعی

-

-

1

تيوری انگیزه حفاظت

راجرز

2389

ماادل فرانظااری در تغییاار رفتااار

پروچاسااااااااااكا و

0

1

2389

سالمت

ديكلمنت

7

مدل اعتقاد بهداشتی

کرت لوين

-

8

تيوری عمل منطقی

فیشبین 9و اجزن

2386

3

تيوری رفتار برنامهريزی شده

اجزن

2332

2

مهارتها ،دانش ضمنی و عملی ،زيرسااختهاای ماادی و درک
مشترک
شدت خطر ،آسیبپذيری در برابر خطر ،پاساخ ماؤثر ،خاود اثار
بخشی ،هزينههای پاسخ ،منافع ادراک شده
تفكر ،تعمپ ،آمادگی ،عمل و نگهداری
حساسیت /شدت/تهديد درک شاده ،متغیار دموگرافیا  ،اشااره
برای عمل ،خودکارآمدی ،منافع /موانع درک شده
نگرش ،هنجار ذهنی ،باورهای رفتاری ،باورهای هنجاری ،قصد
نگرش ،هنجار ذهنی ،کنترل رفتار درک شده ،باورهاای رفتااری،
باورهای هنجاری ،باورهای کنترلی ،قصد

در پژوهش حاضر از میان مدلها و تيوریهای مطرح شده از تيوری رفتار برنامهريزی شده استفاده شده است چرا کاه متغیرهاای
مطرح شده در اين مدل عالوه بر اينکه مشتمل بر عناصر درونی و بیرونی است ،باه علات دارا باودن عنصار "قصاد" يكای از پایش
بینیکنندههای قوی رفتار به شمار میآيد.
نگرش نسبت به

باورهاي رفتاري

پرهيز ازمصرف مواد

پیشنهاد رفتار مطلوب

مخدر

تخمين فرد از فشار
عدم مصرف
مواد مخدر

نيت فرد براي
عدم مصرف
مواد مخدر

اجتماعي مبني بر

آمیخته بازاريابی اجتماعی
هزينه رفتار
قابلیت دسترسی

باورهاي هنجاري

ارتبارات اجتماعی
سیاست

مصرف يا عدم مصرف
مواد مخدر
قادر بودن فرد براي
عدم مصرف مواد

باورهاي كنترلي

مخدر

شکل -1مدل مفهومي پژوهش

1

Laggard
Prochaska, Diclemente
3
Fishbein
2
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فرضيات پژوهش

روايی پرسشنامه از روايی محتوايی استفاده شده اسات .بارای

فرضيات اصلي

اين منظور تعداد  26پرسشنامه باه اساتادان راهنماا ،مشااور و

آمیخته بازاريابی اجتماعی بر پیشگیری از سوء مصارف ماواد

صاحبنظران ديگر که در اين حوزه به خصاوس موضاوع ايان

مخدر صنعتی در آينده موثر است.

پژوهش تخصص داشاته ،داده شاد .پاس از بررسای نظارات
هري

فرضيات فرعي
.2

پیشنهاد رفتار مطلوب بر نیت عدم مصرف ماواد مخادر

در بین نوجوانان تأثیر مثبت و معناداری دارد.
.1

هزينه رفتار اجتماعی بر نیت عدم مصرف مواد مخدر در

بین نوجوانان تأثیر مثبت و معناداری دارد.
.9

سیاساات باار نیاات عاادم مصاارف مااواد مخاادر در بااین

نوجوانان تأثیر مثبت و معناداری دارد.
.1

قابلیت دسترسی بر نیت عدم مصرف مواد مخدر در بین

نوجوانان تأثیر مثبت و معناداری دارد.

از آنان پرسشنامه اصالح شده دوباره به آناان برگشات

داده شااده و در نهاياات پااس از اعمااال نظاارات نهااايی آنااان،
پرسشنامه نهايی تدوين گرديد و بادين ررياپ روايای محتاوا
پرسشنامه مورد تأيید قرار گرفت .پايايی پرسشنامه ماذکور باا
استفاده از آلفای کرونبا تأيید شد .در جدول  9میزان ضرايب
آلفای کرونبا برای هر ي

از عاملها به تفكیا

است.
جدول  -3آلفاي كرونباخ مؤلفهها و متغيرهاي پژوهش
متغير

آلفاي كرونباخ

پیشنهاد رفتار

6/88

قابلیت دسترسی

6/80

هزينه اجتماعی

6/77

ارتبا اجتماعی

6/73

سیاست

6/86

آمیخته بازاريابی اجتماعی

6/81

توسعهای است .جامعه آماری پژوهش نوجوانان پسر در مقطع

نگرش نسبت به رفتار

6/81

هنجار ذهنی

6/73

دبیرستان در شهر اصفهان است که تعداد کل آنها  08691نفر

کنترل رفتار درک شده

6/78

است ،از اين تعداد  11983نفر در دبیرستانهای دولتی9011 ،

باورهای رفتاری

6/88

نفر در دبیرستانهای شاهد و  21612نفر در دبیرستانهای غیر

باورهای هنجاری

6/89

باورهای کنترلی

6/81

قصد يا نیت

6/82

.1

ارتبارات اجتماعی بر نیت عدم مصرف ماواد مخادر در

بین نوجوانان تدثیر مثبت و معناداری دارد.
روش پژوهش
پژوهش حاضر از لحاظ هدف جزء پژوهشهاای کااربردی و

دولتی مشغول به تحصیل هستند .روش نمونهگیاری تصاادفی
است .بر اساس جدول مورگان حجم نمونه برابر باا  982نفار
تعیین شد.

در کل تعداد  936پرسشنامه با همكاری مشاوران مدارس
توزيع گرديد ،به دلیل خارج شدن برخای از افاراد ياا نااقص
بودن برخی پرسشنامهها در نهايت تعداد  990پرسشنامه قابال
قبول مبنای انجام پژوهش قرار گرفت .باه منظاور جماع آوری
داده ها از پرسشنامه محقپ ساخته استفاده گرديد .برای سنجش

آورده شاده

يافتههاي پژوهش
نتايج تحليل عاملي تاييدي
در گام اول الگوهای اندازهگیری برازش میشوند .در جدول 1
شاخصهای برازش الگوها آمده است:
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جدول  -4شاخصهاي كلي برازش الگوهاي اندازهگيري متغير مستقل
سازه

ارتباطات اجتماعي

قابليت دسترسي

پيشنهاد رفتار مطلوب

هزينه

سياست

مقادير مطلوب

CMIN/df

1/90

1/19

-

-

2/61

بین  2و 9

GFI

6/38

6/33

2/666

2/666

6/33

بارتر از 6/36

RMR

6/61

6/69

6/666

6/666

6/61

CFI

6/38

6/38

2/666

2/666

2/666

بارتر از 6/36

NFI

6/38

6/38

2/666

2/666

6/33

بارتر از 6/36

RMSEA

6/60

6/60

-

-

6/663

شاخص

شاخصهای برازش برای تمامی الگوهای اندازهگیاری در
بازه قابل قبولی هستند .اين شاخصها نشان از برازش خاوب

نزديااا

باااه

صفر

نزديااا

باااه

صفر

الگو را مورد حمايت قرار میدهناد .بارهاای عااملی مربوراه
همگی بارتر از  6/1و سطح معناداری  6/666بودهاند.

الگو توسط دادهها دارد و دادههای جمعآوری شده باه خاوبی
جدول  -5شاخص هاي كلي برازش الگوهاي اندازهگيري متغيرهاي ميانجي و وابسته
سازه

قصد

نگرش

باورهاي

كنترل رفتار

هنجار ذهني

رفتاري

باورهاي

باورهاي

هنجاري

كنترلي

مقادير مطلوب

شاخص
CMIN/df

2/07

2/07

2/13

-

-

2/96

2/78

بین  2و 9

GFI

6/33

6/33

6/33

2/666

2/666

6/33

6/33

بارتر از 6/36

RMR

6/660

6/660

6/663

6/666

6/666

6/667

6/61

نزدي

CFI

2/666

2/666

6/33

2/666

2/666

6/33

66/30

بارتر از 6/36

NFI

6/33

6/33

2/666

2/666

2/666

2/666

6/38

بارتر از 6/36

RMSEA

6/666

6/666

6/666

-

-

6/666

6/61

با توجه به نتاي

فو میتوان نتیجه گرفت کاه الگوهاای

نزدي

به صفر

به صفر

برازش مدل معادالت ساختاري (مدلهاي فرعي و اصلي)

اندازهگیری از برازش خوبی برخاوردار هساتند و باه عباارتی

در اين مرحله برازش مدل اصلی و فرعی پژوهش در جادول

شاخصهای کلی اين مورد را تأيید میکنند که دادهها به خوبی از

 0آورده شده است

الگوها حمايت میکنند.
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جدول  -6شاخصهاي كلي برازش تحليل مدل معادالت ساختاري فرضيهها
RMSEA

CFI

RMR

NFI

AGFI

GFI

CMIN/DF

6/69

6/37

6/61

6/37

6/31

6/38

2/12

اصلی

6/67

6/30

6/61

6/31

6/36

6/31

1/80

ارتبارات اجتماعی

6/61

6/33

6/61

6/37

6/39

6/37

2/98

قابلیت دسترسی

6/61

6/37

6/69

6/30

6/32

6/31

2/99

رفتار

6/67

6/30

6/61

6/31

6/83

6/32

1/91

هزينه

6/60

6/31

6/61

6/31

6/36

6/32

1/12

سیاست

نزدياا

بااه بزگتاااااار از

صفر

6/36

نزدي

به صفر

بزگتاااااار از
6/36

بزگتر از 6/36

شاخصهای برازش برای تمامی الگوهای اندازهگیاری در

بزگتاااااار از
6/36

بین  2و 9

الگو توسط دادهها دارد و دادههای جمعآوری شده باه خاوبی
الگو را مورد حمايت قرار میدهند.

بازه قابل قبولی هستند .اين شاخصها نشان از برازش خاوب

جدول  -7نتايج آزمون فرضيات
فرعي 1
sig
ضريب

فرضيات

تاثير
آمیخته
بازاريابی
اجتماعی
آمیخته
بازاريابی
اجتماعی
آمیخته
بازاريابی
اجتماعی
آمیخته
بازاريابی
اجتماعی
باورهای
رفتاری
باورهای
هنجاری
باورهای
کنترلی
نگرش
هنجار
ذهنی
کنترل رفتار

فرعي 2
sig
ضريب
تاثير

فرعي 3
sig
ضريب
تاثير

فرعي 4
sig
ضريب
تاثير

فرعي 5
sig
ضريب
تاثير

اصلي
ضريب

sig

تاثير

باورهای
رفتاری

6/11

6/666

6/78

6/666

6/73

6/666

6/18

6/666

6/13

6/666

6/02

6/666

باورهای
هنجاری

6/18

6/666

6/81

6/666

6/86

6/666

6/09

6/666

6/17

6/666

6/71

6/666

باورهای
کنترلی

6/11

6/666

6/73

6/666

6/89

6/666

6/01

6/666

6/19

6/666

6/13

6/666

نیت

6/00

6/666

6/11

6/666

6/19

6/666

6/39

6/666

6/70

6/666

6/82

6/666

نگرش

6/13

6/666

6/13

6/666

6/13

6/666

6/13

6/666

6/13

6/666

6/13

6/666

هنجار
ذهنی
کنترل
رفتار
نیت
نیت

6/11

6/666

6/11

6/666

6/11

6/666

6/11

6/666

6/11

6/666

6/11

6/666

6/11

6/666

6/11

6/666

6/11

6/666

6/11

6/666

6/11

6/666

6/11

6/666

6/22
6/22

6/611
6/627

6/22
6/22

6/611
6/627

6/22
6/29

6/611
6/620

6/21
6/21

6/612
6/621

6/22
6/26

6/612
6/623

6/22
6/22

6/611
6/627

نیت

6/23

6/666

6/23

6/666

6/23

6/666

6/11

6/666

6/23

6/666

6/23

6/666
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 2931و فدايی 2932 ،مطابقت دارد.

بحث و نتيجه
آمیخته بازاريابی اجتمااعی بار قصاد پرهیاز از مصارف ماواد

آمیخته بازاريابی اجتماعی بر باورهای هنجاری نوجواناان

مخدر صنعتی در میان نوجوانان پسر در اساتان اصافهان تاأثیر

پسر از فشار اجتماعی مبنی بر مصرف يا عادم مصارف ماواد

مثبت و معنادار

مخدر صنعتی در استان اصفهان تأثیر مثبت و معنادار

دارد.

دارد.

پس از آزمون فرضیات پژوهش نتاي اثرات نشان میدهد

پس از آزمون فرضیات پژوهش نتاي اثرات نشان میدهد

اثر آمیخته بازاريابی اجتماعی بر قصد پرهیاز از مصارف ماواد

اثر آمیخته بازاريابی اجتماعی بر باورهاای هنجااری پرهیاز از

مخدر صنعتی  6/82است که با میزان مقدار بحرانای  21/38و

مصرف مواد مخدر صنعتی  6/71اسات کاه باا میازان مقادار

سطح معناداری  6/666اين فرضیه قويا مورد تأيید واقاع شاد.

بحرانی  3/99و سطح معناداری  6/666اين فرضیه قوياا ماورد

در واقع مجموعه فعالیتهای انجام شاده در زمیناه بازارياابی

تايید واقع شد.در واقع مجموعه فعالیاتهاای انجاام شاده در

اجتماعی از سوی ارگانهای ذیربط در تحت تأثیر قارار دادن

زمینه بازاريابی اجتماعی از سوی ارگان های ذيربط در تحات

نیت عدم مصرف افراد مساعد بوده است .با توجاه باه پیشاینه

تأثیر قرار دادن باورهای هنجاری افراد مساعد باوده اسات .باا

پژوهش جمعآوری شده اينرور به نظر میرساد کاه در ايان

توجااه بااه پیشااینه پااژوهش جمااعآوری شااده در اياان رابطااه

رابطه پژوهشی کامالً مشابه صورت نگرفته است .بادين دلیال

پژوهشی کامالً مشابه صورت نگرفته است .بدين دلیال امكاان

امكان مقايسه نتیجه ايان فرضایه باا نتااي سااير پاژوهشهاا

مقايسه نتیجه اين فرضیه با نتااي سااير پاژوهشهاا محادود

محدود گشته است.

گشته است .اما در زمینههای ديگار مانناد اساتفاده از وساايل

آمیخته بازاريابی اجتماعی بر باورهای رفتااری نوجواناان

نقلیه عمومی ،کاهش مصرف خانگی گااز و افازايش رعايات

پسر نسبت به پرهیز از مصرف مواد مخادر صانعتی در اساتان

اصول ايمنی که آمیخته بازاريابی بر قصد تأثیر داشته مایتاوان

دارد.

عنوان کرد نتیجهای فرضیه با نتاي به دست آماده از پاژوهش

اصفهان تأثیر مثبت و معنادار

پس از آزمون فرضیات پژوهش نتاي اثرات نشان میدهد

تیموری 2931 ،و فدايی 2932 ،مطابقت دارد.

اثر آمیخته بازاريابی اجتماعی بار باورهاای رفتااری پرهیاز از

پس از آزمون فرضیات پژوهش نتاي اثرات نشان میدهد

مصرف مواد مخدر صنعتی  6/02اسات کاه باا میازان مقادار

اثر آمیخته بازاريابی اجتمااعی بار باورهاای کنترلای پرهیاز از

بحرانی  3/21و سطح معناداری  6/666اين فرضیه قوياا ماورد

مصرف مواد مخدر صنعتی  6/13اسات کاه باا میازان مقادار

تأيید واقع شد .مجموعاه فعالیاتهاای انجاام شاده در زمیناه

بحرانی  8/37و سطح معناداری  6/666اين فرضیه قوياا ماورد

بازاريابی اجتماعی از سوی ارگانهای ذیربط در تحات تاأثیر

تايید واقع شد .آمیخته بازاريابی اجتماعی بر باورهاای کنترلای

قرار دادن باورهای رفتاری افراد مساعد بوده است .با توجه به

نوجوانان پسر از میزان کنترل خود برای پرهیز و عدم مصارف

پیشینه پژوهش جمعآوری شده در اين رابطه پژوهشای کاامالً

مواد مخدر صنعتی در اساتان اصافهان تاأثیر مثبات و معناادار

مشابه صورت نگرفته است .بدين دلیال امكاان مقايساه دقیاپ

دارد .در واقع میتوان گفت مجموعه فعالیتهای انجاام شاده

نتیجه اين فرضیه با نتاي ساير پژوهشها محدود گشته اسات.

در زمینه بازاريابی اجتماعی از ساوی ارگاانهاای ذیرباط در

اما در زمینههای ديگر مانند استفاده از وساايل نقلیاه عماومی،

تحت تأثیر قرار دادن باورهای کنترلی افراد مساعد نبوده است.

کاهش مصرف خانگی گاز و افزايش رعايت اصول ايمنی کاه

با توجه به پیشاینه پاژوهش جماعآوری شاده در ايان رابطاه

آمیخته بازاريابی بر قصاد تاأثیر داشاته مایتاوان عناوان کارد

پژوهشی کامالً مشابه صورت نگرفته است .بدين دلیال امكاان

نتیجهای فرضیه با نتاي به دسات آماده از پاژوهش تیماوری،

مقايسه نتیجه اين فرضیه با نتااي سااير پاژوهشهاا محادود

بررسی تأثیر ابعاد آمیخته بازاريابی اجتماعی بر پیشگیری از مصرف مواد مخدر مورد مطالعه :دانشآموزان پسر دبیرستانهای استان اصفهان
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گشته است .اما در زمینههای ديگار مانناد اساتفاده از وساايل

اين فرضیه قويا مورد تأيید واقع شد .نتیجاه ايان پاژوهش باا

نقلیه عمومی ،کاهش مصرف خانگی گااز و افازايش رعايات

نتیجااه لاای و همكاااران 2004 ،زرنیاااک و همكاااران،1999 ،

اصول ايمنی که آمیخته بازاريابی بر قصد تأثیر داشته مایتاوان

تیموری 2931 ،و فدايی2932 ،مطابقت دارد.

عنوان کرد نتیجهای فرضیه با نتاي به دست آماده از پاژوهش
تیموری 2931 ،و فدايی 2932 ،مطابقت دارد.
باورهای رفتاری بر نگرش نوجوانان پسر نسبت به پرهیز
از مصرف مواد مخدر صنعتی در استان اصفهان تاأثیر مثبات و
معنادار

دارد.

نگرش نوجوانان پسر نسبت باه پرهیاز از مصارف ماواد
مخدر صنعتی بر قصد آنها برای عادم مصارف ماواد مخادر
صنعتی در استان اصفهان تأثیر مثبت و معنادار

دارد.

پس از آزمون فرضیات پژوهش نتاي اثرات نشان میدهد
اثر نگرش بر قصد آنها برای عدم مصرف مواد مخدر صنعتی

پس از آزمون فرضیات پژوهش نتاي اثرات نشان میدهد

 6/22است که با میزان مقدار بحرانی  1/18و سطح معنااداری

اثر باورهای رفتاری بر نگرش نسبت به پرهیز از مصرف ماواد

 6/611اين فرضیه مورد تأيید واقع شد .نتیجه اين پژوهش باا

مخدر صنعتی  6/13است که با میازان مقادار بحرانای  3/61و

نتیجه اسكالما و کوک ( ،)2009لی و ديگران ( ،)2004تو و لی

سطح معناداری  6/666اين فرضیه قويا مورد تأيید واقاع شاد.

( )2010و نیز الم و سايوتی ( )2011تیموری ( )2931و فدايی

نتیجه اين پژوهش با نتیجه لی و همكااران 2004 ،زرنیااک و

()2932مطابقت دارد اما با نتیجه زرنیااک و همكااران ()1999

همكاااران ،1999 ،تیمااوری 2931 ،و فاادايی2932 ،مطابقاات

مطابقت ندارد.
تخمین نوجوانان پسر از فشار اجتماعی مبنی بار مصارف

دارد.
باورهای هنجااری بار تخماین نوجواناان پسار از فشاار

يا عدم مصرف مواد مخدر صنعتی بر قصاد آنهاا بارای عادم

اجتماعی مبنی بر مصرف يا عدم مصرف مواد مخادر صانعتی

مصرف مواد مخدر صنعتی در اساتان اصافهان تاأثیر مثبات و

در استان اصفهان تأثیر مثبت و معنادار

دارد.

معنادار

دارد.

پس از آزمون فرضیات پژوهش نتاي اثرات نشان میدهد

پس از آزمون فرضیات پژوهش نتاي اثرات نشان میدهد

اثاار باورهااای هنجاااری باار تخمااین نوجوانااان پساار از فشااار

اثر تخمین نوجوانان پسر از فشار اجتماعی مبنی بر مصرف ياا

اجتماعی مبنی بر مصرف يا عدم مصرف مواد مخادر صانعتی

عدم مصرف مواد مخدر صانعتی بار قصاد آنهاا بارای عادم

 6/11است که با میزان مقدار بحرانی  8/31و سطح معنااداری

مصرف مواد مخدر صنعتی  6/22اسات کاه باا میازان مقادار

 6/666اين فرضیه قوياا ماورد تأيیاد واقاع شاد .نتیجاه ايان

بحرانی  1/98و سطح معناداری  6/627اين فرضیه مورد تأيیاد

پژوهش با نتیجه لی و همكاران 2004 ،زرنیااک و همكااران،

واقع شد .نتیجه پژوهش حاضر با نتاي تو و لای ( ،)2010الام

 ،1999تیموری 2931 ،و فدايی2932 ،مطابقت دارد.

و سااايتوتی ( ،)2011زرنیاااک و ديگااران ( ،)1999تیمااوری

باورهای کنترلی بر تخمین نوجوانان پسر از میزان کنتارل
خود برای پرهیز و عدم مصرف مواد مخدر صانعتی در اساتان
اصفهان تأثیر مثبت و معنادار

دارد.

( )2931و فاادايی ()2932مطابقاات دارد امااا بااا نتیجااه ريااز و
ديگران ( )2012مطابقت ندارد.
تخمین نوجوانان پسر از میزان کنترل خود برای پرهیاز و

پس از آزمون فرضیات پژوهش نتاي اثرات نشان میدهد

عدم مصرف مواد مخدر صانعتی بار قصاد آنهاا بارای عادم

اثر باورهای کنترلی بر تخمین نوجوانان پسار از میازان کنتارل

مصرف مواد مخدر صنعتی در اساتان اصافهان تاأثیر مثبات و

خود برای پرهیز و عادم مصارف ماواد مخادر صانعتی 6/11
است که با میزان مقدار بحرانی  7/66و سطح معناداری 6/666

معنادار

دارد.

پس از آزمون فرضیات پژوهش نتاي اثرات نشان مایدهاد
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اثر تخمین نوجوانان پسر از میزان کنترل خاود بارای پرهیاز و

تا دانشگاهها)

عدم مصرف مواد مخدر صانعتی بار قصاد آنهاا بارای عادم
مصرف مواد مخدر صنعتی  6/23اسات کاه باا میازان مقادار

آموزش مقررات و رفتار اجتماعي

بحرانی  9/33و سطح معناداری  6/666اين فرضیه مورد تأيیاد

با گسترش برنامههای ورزشی ،اردوهاای تفريحای ،برگازاری

واقع شد .نتیجاه ايان پاژوهش باا نتیجاه تامساون و ديگاران

نمايشگاه ،مسابقات ،جشانواره هاای هناری مختلاف اعام از

( ،)2012زرنیاک و ديگران ( ،)1999تیموری ( )2931و فدايی

سرود ،مقاله نويسی ،روزنامه دياواری ،تيااتر ،کاريكااتور و ...

( )2932مطابقت دارد اما با نتیجه هو و ديگاران ( )2008و تاو

ضمن توجیه نمودن دانشآموزان نسبت به راههاای پیشاگیری

و لی ( )2010مطابقت ندارد.

از اعتیاد ،زمینههای امید و نشا در آنان را فراهم نمود.

نتاي نشان داد اقدامات و برنامههای بازارياابی اجتمااعی

تقويت کانونها و تشكلهاای داناشآماوزی بارای انجاام

بر پیشگیری از سوء مصرف مواد مخدر صنعتی در آينده ماؤثر

برنامههای پیشگیری از مصرف مواد ،باعث رشاد اجتمااعی و

است.

عقلی آنها میشود چنین تالشهايی میتواند در ايجاد نهضت

نتاااي نشااان داد ابعاااد آمیختااه بازاريااابی اجتماااعی باار
پیشگیری از سوء مصرف مواد مخدر صانعتی در آيناده ماؤثر
است.

مصاحبه مستمر با چهرههای محبوب و ستارگان سرشاناس
رشته های ورزشی ا قهرمانان ا هنرمندان راديو و تلويزياون اا
سینما و تياتر ا الگوهای سرشناس فكری و رفتاری جامعه کاه

پيشنهادات كاربردي
برنامههای اجتماعی بايد از ي

رارح نظامناد شاامل ارزياابی

نیازها ،رراحی ،اجرا ،اصالح و ارالع نتاي است.
ارالعرسانی و آگاه سازی بايد با توجه به سن ،رشد عقلای
مخاربان ،جنسیت ،شرايط بومی و به صاورت آرام ،مساتمر و
عمیپ راجع به عوارض ،پیامدها و تبعات مصرف مواد مخادر
دروازهای) سیگار ،قلیان (مخدرهای سانتی) ،تريااک ،هاروئین
فشرده و (...آمفتامینها) شیشه (و نیز الكل است تاا موجباات
شكلگیری دانش صحیح نسبت به انواع مواد فراهم شود.
نمايش مصرف مواد در رسانهها و آگاهی دادن به نوجوانان
در خصوس اثرات سوء مصرف مواد.
آموزش مهارتهای اجتماعی به نوجواناان و اينكاه تحات
تاُثیر فشارهای گروهی قرار

نگیرند.

برگزاری جلسات آموزشی و کارگاهها به نوجواناان و آگااه
ساختن آنها با اثرات سوء مصرف
تشكیل ي

فراگیر اجتماعی پیشگیری از مصرف مواد نیز مؤثر واقع شود.

مواد.

برناماه مادون و رارح آموزشای مهاارتهاای

زندگی برای تمامی مقارع تحصیلی و سنی از (دوره راهنمايی

هر کدام به نوعی مورد عالقه نوجواناان و جواناان باوده و از
نفوذ مناسب در آحاد جامعه برخاوردار هساتند ،در خصاوس
نفی مواد مخدر دروازه ای (همچون سایگار اا قلیاان) و ماواد
مخدر ربیعی و صنعتی و شیمیايی (مانند ترياک ا حشایش اا
هروئین ا اکس ا کريستال ا کراک و  )...و ارائه مادل زنادگی
سالم و بدور از مصرف مواد از جملاه ماواردی اسات کاه در
کاهش مقبولیت اجتماعی مواد در مخارباان تاأثیر باه سازايی
دارد.
تهیه سرود ملی علیاه ماواد مخادر و پخاش مساتمر آن از
رسانههای ديداری و شنیداری سبب تقويت امر بازدارنادگی و
در رورنی مدت بدبینی نسبت به مصرف مواد توسط نوجوانان
خواهد شد.
هدفمند بودن ا آرام بودن ا استمرار و تكارار ياافتن يعنای
پُرآموزی و نیز تعمیپ ارالع رسانی سبب نهادينه شدن مطالاب
در مخاربان گرديده و بدين ترتیب باا تغییار نگارش و رفتاار
مواجه خواهیم شد.
توجه به ويادئو کلاو هاا کاه در برخای از اوقاات دارای

بررسی تأثیر ابعاد آمیخته بازاريابی اجتماعی بر پیشگیری از مصرف مواد مخدر مورد مطالعه :دانشآموزان پسر دبیرستانهای استان اصفهان
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عوارض بدآموزی همچون گارايش باه ماواد دروازهای يعنای

مؤلفااههااای اجتماااعی ماؤثر در گاارايش جوانااان

سیگار ا قلیان و  ...هستند .بديهی است استفاده مناسب از اين

روستايی به اعتیاد در منارپ روساتايی شهرساتان

گونه ظرفیتها و نیز سینما بدلیل جذابیت تصويری  -تياتر اا

اصاافهان» ،فصاالنامه اعتیاااد پژوهاای سوءمصاارف

رسانه های نوشتاری و  ...می تواند در يا

مواد ،سال هفتم ،ش ،17س .70-07

عملیاات رساانه ای

گسااترده امااواج مناساابی را باارای فرهنااگسااازی در زمینااه
پیشگیری از آسیبهای اجتماعی و موادمخدر ايجاد نمايد.
اگر چه ری ساالهاای اخیار برناماههاای مناسابی بارای
پیشگیری از مصارف ماواد در مادارس ،باا عناوان پیشاگیری

درگی،

« .)2981( .رراحی آمیزه بازاريابی» ،تدبیر ،ش ،202
س .10-11

روساااتا ،ا .وناااوس ،د .و ابراهیمااای ،ع .)2989( .ماااديريت
بازاريابی ،تهران :انتشارات سمت.

مدرسه محور مدارس مروج سالمت» و برناماه «مهاارتهاای

فدايی ،ح .)2932( .بررسی تأثیر آمیخته بازاريابی اجتماعی در

زندگی» آغاز شده ،اما متولیان آموزشی و پرورشی بايد نسابت

کاهش مصارف خاانگی گااز و افازايش رعايات

به تقويت برنامههای پیشگیری از مصارف ماواد ،متناساب باا

اصول ايمنی (مطالعه موردی بخشهای شامالی و

سرعت آسیبهای اجتماعی ،برنامهريزی و حرکت نمايناد تاا

شرقی شهر شهرکرد) ،پاياننامه کارشناسی ارشاد،

اين روند در آينده به بحران تبديل نشود.

دانشكده آموزشهاای مجاازی ،گاروه ماديريت،

ارزيابی و سنجش مستمر در خصاوس میازان تأثیرگاذاری
برنامههای پیشگیری از آسایبهاای اجتمااعی بار گاروههاای

دانشگاه اصفهان.
میرکزاده ،ع .و بهرامی ،م« .)2983( .بازاريابی اجتماعی فصلی

هدف از جمله مواردی است که سبب افزايش و ارتقاا ساطح

نوين در سیاساتهاای بازارياابی کشاور» ،مجلاه

برنامهها خواهد شد.

 ،TMBAش ،7س .21-2
محمدی ،ن .رفیاعفار ،ش .آقااماليی ،ت .اکباری ،م .اماین

منابع

شكروی ،ف .ايار ،س .پیمان ،ن .خوشنواز ،ع.

امیااری ،ف .و قاساامی ،س .)2932( .بازاريااابی اجتماااعی،

روافیان ،س .لمیعیان ،م .و ناوری ،ک.)2981( .

اصفهان :نشر ارکان دانش.

برنامه جامع درسی آموزش ساالمت (آشانايی باا

بااارادران کااااظمزاده ،ر .و شاااكرريز اردرنااای ،ف.)2981( .

مفاااهیم پايااه) :ويااژه مااديران و کارکنااان نظااام

«بازاريابی اينترنتی باا رويكارد چهاار اس (،»)4S

سااالمت ،دانشااگاه علااوم پزشااكی و خاادمات

تدبیر ،ش  ،277س .11 -16

بهداشتی و درمانی ،تهران :مهرراوش .

تیموری ،م ،)2931( .تحلیل تأثیر آمیخته بازاريابی اجتماعی بر
قصد جايگزينی وسايط نقلیه عماومی شاهری باه
جای خودروهای ت

سرنشین در راستای کاهش

آلااودگی هااوا بااا اسااتفاده از ماادل ( TPBمااورد
مطالعااه :کارکنااان دانشااگاه هااای دولتاای شااهر
اصفهان) ،پاياننامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه پیام
نور تهران.
حجارياااان ،ا .و قنباااری ،ی« .)2931( .شناساااايی و تحلیااال

ممتااازی ،س .)2981( .خااانواده و اعتیاااد ،تهااران :انتشااارات
مهديس.س.136-2
Alam, S.S. & Sayuti, N.M. (2011) “Applying the
Theory of Planned Behavior (TPB) in Halal
Food Purchasing”, International Journal of
Commerce and Management, 21(1): 8-20.
Alves, H. (2010) “The Who, Where, and When of
& Social Marketing”, Journal of Nonprofit
Public Sector Marketing, 22 (4): 288-311.
Andreasen, A.R. (2002) “Marketing Social Marketing
in the Social Change Marketplace”, Journal
of Public Policy & Marketing, 21 (1): 3-13.
Corner, A. and Randall, A. (2011) “Selling Climate

2931  بهار، شماره اول،21  شماره پیاپی، سال پنجم،پژوهشهای راهبردی امنیت و نظم اجتماعی
Consumer Stated Preference Surveys,
Renewable Energy, 39: 30-39.
Morris, Z.S. and Clarkson, P.J. (2009) “Does Social
Marketing Provide a Framework for
Changing Healthcare Practice?”, Health
Policy, 91: 135-141.
Noel, X. Brevers, D. and Bechara, A. (2013) “A
Triadic Approach to Addiction for Clinical
Interventions”, Front. Psychiatry, 4(179):17.
Peattie, K. and Peattie, S. (2009) “Social Marketing: A
Pathway to Consumption Reduction?”,
Journal of Business Research, 62: 260-268.
Peattie, K. Peattie, S. and Ponting, C. (2009) “Climate
Change: A Social and Commercial
Marketing Communications Challenge”,
EuroMed Journal of Business, 4(3): 270286.
Powell, J.E. Tapp, A. (2008) “The Use of Social
Marketing to Influence the Development of
Problem Gambling in the UK: Implications
for Public Health”, International Journal of
Mental Health and Addiction, 7(1): 3-11.
Raftopoulou, E. and Hogg, M.K. (2010) “The Political
Role of Government-Sponsored Social
Marketing Campaigns”, European Journal
of Marketing, 44(7/8): 1206-1227.
Ries, F. Hein, V. Pihu, M. and Armenta, J. M. S.
(2012) “Self-Identity as a Component of the
Theory of Planned Behaviour in Predicting
Physical Activity”, European Physical
Education Review, 18(3): 322-334.
Schaalma, H. & Kok, G. (2009) “Decoding Health
Education Interventions: The Times are achangin”, Psychology & Health, 24(1): 5-9.
Serrat, O. (2010) The Future of Social Marketing,
Washington, DC: Asian Development
Bank. p 1-12.
Shell Foundation (2013) Social Marketing in India:
Lessons Learned from Efforts to Foster
Demand for Cleaner Cookstoves. Pp 1-55.
Smith, W.A. (2006), Injury Prevention, 12(Suppl I), p.
38-43.

06

Change? The Limitations of Social
Marketing as a Strategy for Climate Change
Public Engagement”, Global Environmental
Change, 21: 1005-1014.
Czerniak, C. Weber, W. Sandmann, A. and Ahern, J.
(1999) “A Literature Review of Science and
Mathematics Integration”. School Science
and Mathematics, 99(8): 421-430.
Dann, S. (2010) “Redefining Social Marketing with
Contemporary Commercial Marketing
Definitions”, Journal of Business Research,
63: 147-153.
French, J. (2012) “Don’t Let the Good Times Go Bad!
Embedding Social Marketing within Social
Policy”, Australian Association of Social
Marketing, (1)1:1-4.
Gilani nia, Sh. & Sharif, B. (2011) “Impact of Social
Marketing on Consumption Reduction”,
Journal of Applied Business and
Economics, 12 (5): 111- 124.
Ho, S. S. Lee, W. Hameed, S.S. (2008) “Muslim
Surfers on the Internet: Using the Theory of
Planned Behaviour to Examine the Factors
Influencing
Engagement
in
Online
Religious Activities”, New Media and
Society, Sage publications, 10 (1): 93-113.
Homel, P. Carroll, T. (2009) “Moving Knowledge into
Action: Applying Social Marketing
Principles
to
Crime
Prevention”,
Australia’s
National
Research
and
Knowledge Centre on Crime and Justice,
381: 1-6.
Jones, S.C. Iverson, D.C. Penman, A. Tang, A. (2005)
A Practical Application of Theory: Using
Social Marketing Theory to Develop
Innovative and Comprehensive Sun
Protection Campaigns, In Rentschler, R
and Hall, J (Eds), Proceedings at the
Threshold: 2nd Australasian Nonprofit and
Social Marketing Conference, Deakin
University. 1-220.
Kotler, P. Nancy, L.R. (2008) Social Marketing:
Influencing Behaviors for Good, Sage. p 1456.
Luca, N.L. and Suggs, L.S. (2010) “Strategies for the
Social Marketing Mix: A Systematic
Review”, Social Marketing Quarterly, 16
(4): 122-149.
MacAskill, S. Stead, M. MacKintosh, A.M. and
Hastings, G.B. (2002) “You Can Just Take
Cigarettes away from Somebody and no’
Gie them something back: Can Social
Marketing Help Solve the Problem of Low
Income Smoking?”, Social Marketing
Quarterly, 8 (1): 19-34.
Menegaki, A.N. (2012) “A Social Marketing Mix for
Renevable Energy in Europe Based on

