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مطالعات مدیریت ورزشی

اثربخشی تبلیغات از طریق ورزش شرکت ایرانسل در لیگ حرفهای فوتبال ایران
براساس مدل AIDA
3

نسیم کشمیری ،1علیرضا الهی ،2حسین اکبری یزدی
 .1دانشجوی دکتری مدیریت بازاریابی و رسانه ها در ورزش ،دانشگاه خوارزمی
 .2دانشیار مدیریت ورزشی ،دانشگاه خوارزمی
 .3استادیار مدیریت ورزشی ،دانشگاه خوارزمی
تاریخ دریافت1395/04/14 :

*

تاریخ پذیرش1395/07/27:

چكیده
دیرزمانی است که تبلیغات از اجزای درآمدهای بالقوۀ رویدادهای ورزشی محسوب میشود .ارزیابی اثربخشی تبلیغات،
سرمایهگذاران ،حامیان مالی و سایر شرکتهایی که از طریق ورزش اقدام به تبلیغ کردهاند را در ارائۀ تبلیغاتی
تأثیرگذارتر یاری کرده و بر افزایش سهم فروش آنها مؤثر بوده است .دراینراستا ،هدف از پژوهش حاضر تعیین
اثربخشی تبلیغات از طریق ورزش شرکت ایرانسل در لیگ حرفهای فوتبال ایران بود .ابزار مورداستفاده در این پژوهش،
پرسشنامۀ پژوهشگرساختۀ اثربخشی تبلیغات از طریق ورزش بود که روایی محتوایی و سازۀ آن در پژوهشی جداگانه
تأیید گردید .دادههای بهدستآمده با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی شامل آزمون دوجملهای و مدلسازی
معادالت ساختاری در نرمافزارهای اس پی اس اس و پی ال اس مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفت .یافتهها نشان میدهد که
تبلیغات از طریق ورزش شرکت ایرانسل در لیگ برتر فوتبال دارای اثربخشی الزم نبوده است .در ارتباط با نگرش به
تبلیغات نیز مشخص شد که نگرش مثبتی درمورد تبلیغات میان تماشاگران وجود دارد .براساس نتایج بهدستآمده
پیشنهاد میشود که شرکت ایرانسل با تکیه بر نگرش مثبتی که در ارتباط با تبلیغات از طریق ورزش وجود دارد ،نسبت
به بهبود ویژگیها و شیوههای اجرای تبلیغات اقدام به بازنگری نموده و از فضای فراهمشده در میادین ورزشی جهت
پیشبرد اهداف بازاریابی خود ،بهتر و مناسبتر بهره گیرد.
واژگان کلیدی :تبلیغات از طریق ورزش ،اثربخشی تبلیغات ،مدل  ،AIDAتماشاگر ،لیگ برتر فوتبال

*نویسندۀ مسئول

Email: nasimkeshmiri1@gmail.com
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مقدمه
درحالیکه برخی از تاکتیکهای بازاریابی مانند ارتقای قیمت بهطور عمده اثرات کوتاهمدتی دارند،
برخی دیگر مانند تبلیغات ،هم دارای اثر کوتاهمدت و هم بلندمدت بوده (هانسنس،2015 ،1
47ـ )42و برای شرکتها بهعنوان یک سیستم ارتباطی حیاتی و مهم مطرح میباشند .ازآنجاکه
مرزهای تبلیغات بسیار گسترده است ،تعیین یک محدودۀ مشخص برای آن دشوار میباشد.
بهبیانساده ،میتوان گفت که تبلیغات ،رساندن یک پیام درمورد محصول و یا یک خدمت از طریق
رسانههای مختلف است؛ بهشیوهای که مخاطبان بالقوه را برای خرید آن محصول و یا خدمت متقاعد
سازد .اثربخشی تبلیغات یكی از مسائل بسیار مهم در قلمرو تبلیغات میباشد؛ بهعبارتدیگر ،تعیین
اینکه تبلیغی که بودجۀ زیادی صرف آن شده است ،تا چه حد ما را به اهدافی که تعیین نمودهایم
رسانده است؟ آیا برنامۀ تبلیغاتی توانسته است اهداف ارتباطی و فروش ما را تحقق بخشد؟ و اینکه
آیا به نتایج موردنظر دست یافتهایم؟ موارد بسیار مهمی هستند .برنامۀ تبلیغاتی باید بهطور مرتب
آثار ارتباطی و نتایج فروش تبلیغات انجامشده را موردارزیابی قرار دهد تا دریابد که آیا تبلیغ توانسته
است با مخاطب ارتباط برقرار کند یا خیر؟ متأسفانه ،موضوع ارزیابی اثربخشی تبلیغات در ایران
کمتر موردتوجه قرار گرفته و معدود شرکتهایی را میتوان دید که اثربخشی تبلیغات خود را
ارزیابی کنند (محمدیان .)266 ،1388 ،به اعتقاد استویز 2و فابریزیو ( ،)2014یكی از بزرگترین
چالشهای پیش روی تبلیغکنندگان و سازمانها ،اندازهگیری اثربخشی کمپینهای تبلیغاتی آنها
میباشد که این وضعیت با ظهور انواع روشهای تبلیغاتی و بسترهای کاری جدید پیچیدهتر شده
است.
شرکتهای تجاری هزینۀ قابلتوجهی را صرف تبلیغات میکنند تا بتوانند توجه مشتریان را بهخود
جلب نموده و آنها را متقاعد سازند تا هنگام خرید ،نام تجاری آنها را بر سایر نامهای تجاری
ترجیح دهند؛ اما آیا صرف هزینههای هنگفت برای این منظور ،نتایج مطلوبی را بهدنبال خواهد
داشت و یا خواهد توانست موجبات دستیابی شرکتهای تجاری به اهداف را فراهم سازد (رنجبریان،
خورسندنژاد و عبداللهی90 ،1392 ،ـ)75؛ این موضوع را ارزیابی اثربخشی مشخص خواهد کرد.
بیهوده نیست که بهرغم صرف هزینههای نسبتاً باال برای تبلیغات ،از آن بهعنوان سرمایهگذاری (و نه
هزینه) نام برده میشود (فرهنگی ،فیروزیان و موسویان43 ،1388 ،ـ.)19

1. Hanssens
2. Estévez
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براساس مطالعات صورتگرفته ،بانکها و مؤسسات مالی برای ارائۀ خدمات بهتر به مشتریان از
تبلیغات بهره میگیرند .تبلیغات مناسب بانک برای مشتریان باید جذاب باشد و ازسویدیگر ،بانک
باید بداند مخاطبانش چه کسانی هستند و چه نكاتی را باید با آنها در میان بگذارد (حسینی ،باقری
و حسینی146 ،1388 ،ـ .)119ارزیابی اثربخشی تبلیغات بانکها در میان مشتریان در چندین
پژوهش موردبررسی قرار گرفته است .از منظر عالقهبندان ( ،)1393تداوم و استمرار تبلیغات
تلویزیونی ،ایجاد تصویر ذهنی مثبت نسبت به خدمات بانک ،زمان ارائۀ مناسب تبلیغات و ابتكار و
خالقیت در ارائۀ تبلیغات بر جذب مشتری اثربخش میباشد .در تحقیقی دیگر نیز مهمترین عامل
اثرگذار بر افزایش اثربخشی تبلیغات بانک را صداقت موجود در پیامها و واقعیبودن آنها دانستهاند
(ربیعی ،محمدیان و برادران جمیلی40 ،1390 ،ـ.)17
در بین انواع ابزارها و رسانههای تبلیغاتی ،تلویزیون رسانهای است که میتواند افراد بسیاری را
درراستای ارزشآفرینی از طریق امواج شبكههای مختلف تحتپوشش قرار دهد؛ ازاینرو ،این رسانۀ
تبلیغاتی نفوذ شدیدی در خلق ایدههای جدید میان اعضای خانوادهها دارد .اینترنت نیز درصد باالیی
را در میان دیگر ابزارهای اطالعرسانی بهخود اختصاص میدهد (حمیدیزاده و نوریان،1392 ،
46ـ .)33نتایج برخی از مطالعات که برمبنای مدلهای مختلف ارزیابی اثربخشی تبلیغات مانند
آیدا ،1داگمار 2و الویج و استاینر 3انجام شدهاند ،عدم اثربخشی در بخش تبلیغات را نشان دادهاند
(هراتی1385 ،؛ فطورهچی1388 ،؛ آقازاده و بخشیزاده1389 ،؛ گنجی1391 ،؛ حمیدیزاده و
همكاران1392 ،؛ شوکتی صیاد1393 ،؛ طالبانی .)1393 ،اثربخشنبودن تبلیغ نهتنها مقادیر زیادی
از بودجۀ اختصاصیافته را هدر میدهد ،بلكه ممكن است ذهنیت مخاطبان را نسبت به کاالهای
تولیدشده مخدوش نماید و در بلندمدت زیانهای جبرانناپذیری را به صنعت موردنظر وارد کند .با
توجه به کاهش اثربخشی برخی از تبلیغات ،شناخت عناصر و ارزیابی اثربخشی آگهیها با توجه به
رشد روزافزون فناوری و سرعت انتقال اطالعات به افراد الزم و ضروری بهنظر میرسد.
در پژوهش شهبازی ( )1390با عنوان "بررسی نقش چهرههای معروف در اثرگذاری تبلیغات
بازرگانی در ایران" نشان داده شد که درحالحاضر ،سوپراستارها و هنرمندان کشور نمیتوانند
کارهای تبلیغی داشته باشند؛ زیرا ،اگر تبلیغات دستۀ خاصی از محصوالت به هر دلیلی با تأثیرات
منفی همراه باشد ،عملكرد آن تبلیغات منفی بر تصویر ذهنی مشتری اثر سوء میگذارد و
بدینترتیب ،تبلیغات کارایی خود را از دست میدهد .درمقابل تبلیغات منطقی ،درست و قانعکننده
)1. AIDA (Attention, Interest, Desire & Action
)2. DAGMAR (Defining Advertising Goals for Measured Advertising Results
3. Lavidge & Steiner Model
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میتواند بر اولویتبندی و ترجیحات مشتری اثر بگذارد .استفاده از این روش تبلیغاتی عالوهبراینکه
الگویی برای ستارهسازی و استانداردی برای ستارگان هنر و ورزش کشور برای مقبولیت عمومی
میباشد ،میان کاالها و برندها و بهترشدن کیفیت محصوالت آنها نیز فضای رقابتی ایجاد میکند.
ارزیابی اثربخشی تبلیغ به شیوههای متفاوتی قابلسنجش است .دراینراستا ،در پژوهشی اثربخشی
تبلیغات تلویزیونی از طریق حرکات چشم افراد موردبررسی قرار گرفت .در این پژوهش افراد چند
تبلیغ را مشاهده میکردند و حرکات چشم آنها ثبت میشد و همزمان با این آزمایش ،نظرات آنها
درمورد تبلیغ از طریق پرسشنامه ثبت میگردید .پس از مقایسۀ الگوی دادههای حاصل از آزمایش
و نتایج حاصل از پرسشنامهها ،مشاهده شد که روش ارائهشدۀ تجربی ،رتبهبندی مشابهی از
اثربخشی تبلیغ را با روش سنتی پرسشنامهای بهدست داد (شایز ،1گوامینگ ،جین و بینگ،
 .)2011میتوان گفت ازآنجاییکه اطالعات درمورد اثربخشبودن یا نبودن یک تبلیغ ،حاصل از
پردازشهای بخش شناختی و ذهنی مغز انسان بوده و حرکات چشم دستورات را از همان مراکز
دریافت میدارد؛ لذا ،انتظار چنین مشابهتی در نتایج وجود دارد .در این ارتباط ،بریگام )2011( 2در
رسالۀ دکتری خود به بررسی تبلیغات وبسایتهای ورزشی در ارتباط با تأثیر تجانس و تأیید بر
اثربخشی تبلیغات بنری پرداخت .این پژوهش بر روی  151نفر از فارغالتحصیالن کارشناسی،
دانشجویان ،اساتید و کارمندان دانشگاه مرکزی میسوری انجام گرفت .نتایج نشان داد که مدیران
بازاریابی ورزشی باید هنگام انتخاب افراد مشهور برای تأیید یک محصول ،تجانس شخص را در نظر
بگیرند .دراینراستا ،ارتقای نگرش مصرفکننده نسبت به محصول تنها با وجود حد متوسط تا باالیی
از تجانس امكانپذیر میباشد و درمقابل ،تجانس کم اثرات منفی در اثربخشی تبلیغ را بههمراه
خواهد داشت.
اگرچه زبان عاملی ضروری برای درک مفاهیم مربوط به تبلیغ میباشد؛ اما آنچه موجب تأثیرگذاری
بر مخاطب در فرایند خرید است ،فراتر از زبان تبلیغ بوده و تبلیغات درحال قرارگیری در مسیر
یکزبان مشترک برای همۀ مردم دنیا میباشند .این مسأله در پژوهش کالی )2013( 3که بر روی
مهاجران ترکیهای ساکن در آلمان در ارتباط با نگرش آنها نسبت به تبلیغات تلویزیونی کشور
ترکیه انجام شد ،بررسی گردید و نشان داده شد که پاسخدهندگان ،تبلیغات ترکیهای را بیشتر
بهخاطر میآورند؛ اما تبلیغات به زبان ترکی بر تصمیم خرید آنها اثر نگذاشته است؛ بنابراین،
نمیتوان گفت که صرفاً زبان مورداستفاده در تبلیغ بر فرایند خرید مصرفکنندگان تأثیرگذار است؛
1. Shize
2. Brigham
3. Calli
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بلكه ،عوامل مرتبط با خود تبلیغ و نحوۀ تأثیرگذاری آن بر مخاطب نیز اهمیت دارد .یكی از
مؤثرترین روشهای معرفیشده بهمنظور ارزیابی اثربخشی تبلیغات ،مدل آیدا میباشد که در پژوهش
حاضر نیز مبنای کار قرار گرفته است .طبق نظر بریاین ،1مدل آیدا برای برنامهریزی پیام تبلیغاتی
شیوهای چهارمرحلهای را پیشنهاد میکند که عبارت است از :جلبتوجه ،ایجاد عالقه ،ایجاد تمایل و
تحریک و سوقدادن و اقدام به خرید .الزمبهذکر است که این مدل در مطالعات بسیاری مورداستفاده
قرار گرفته است .کاربرد این مدل در فرایند خرید و تأثیر تبلیغات بدینصورت است که وقتی
مصرفکننده برای اولینبار تبلیغات کاالی موردنظر را مشاهده میکند ،ابتدا توجه وی جلب
میگردد .سپس ،به آن عالقهمند شده و بهدنبال این عالقهمندی ،تمایل به خرید کاال در او پدیدار
میشود و کاالی تبلیغشده را خریداری مینماید (فرهنگی ،فیروزیان و موسویان43 ،1388 ،ـ.)19
در این پژوهش شرکت اپراتور تلفن همراه ایرانسل که چند سالی است به تبلیغات در میدانهای
ورزشی اقدام نموده است ،موردبررسی قرار گرفت .دالیل متعددی برای اهمیت تبلیغات از طریق
ورزش بیان شده است که از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد :ایجاد و افزایش میزان آگاهی
مردم نسبت به یک نشان تجاری 2جدید ،تعدد پیامدهی ،پوشش رسانهای گسترده و متعدد ،حرکت
و پویایی در تبلیغات ورزشی (با توجه به ذات ورزش) و مهمتر از همه ،حضور در اجتماعات وسیع
مردمی (استادیومها) که موقعیت گرانبهایی را برای شرکتها فراهم میکند (کردلو،1394 ،
224ـ.)203
امروزه ،ورزش بخش مهمی از جوامع و تجارت جهانی محسوب میشود و روزبهروز بر اهمیت آن
افزوده میگردد .ورزش بهعنوان یک بخش اقتصادی ،چه در بعد عملی و چه در بعد تماشایی ،در
تولید و مصرف کاالها و خدمات ورزشی و توسعۀ اقتصادی جوامع مختلف نقش اساسی داشته و
هماکنون یكی از عوامل اثرگذار در رشد اقتصاد ملی و از درآمدزاترین صنایع قرن بیستویكم بهشمار
میرود (صادقی ،آقاپور و گلچین فر202 ،1388 ،ـ .)183ازسویدیگر ،فوتبال از رشتههای پرطرفدار
ورزشی جهان محسوب میشود که در سالهای اخیر توجه آحاد مختلف جامعه را بهسوی خود جلب
نموده است (مطهری ،هنری و کشكر108 ،1392 ،ـ .)97مساله مهم دیگر این است که هر سازمان
برای ایجاد نگرشهای مثبت با بهرهگیری از ابزار تبلیغات قادر است تغییرات موردنظر خود را با
انگیزش مناسب مخاطبان بهدست آورد .در پژوهش رضوی ( )1391گزارش شد که تبلیغات از
طریق ورزش بستر مناسبی را برای جلبتوجه بیشتر مشتریان ایجاد کرده است .ورزش بهدلیل

1. Beriain
2. Brand

44

مطالعات مدیریت ورزشی شماره ،43مرداد و شهریور 1396

انعطافپذیری ،وسیع و موردپسندبودن ،درحال تبدیلشدن به یک بستر تبلیغاتی برای بسیاری از
شرکتها است .افراد هنگام تماشای رویدادهای ورزشی غیرحرفهای یا حرفهای ،درمعرض تبلیغات
بسیاری قرار میگیرند و تبلیغات از طریق ورزش را مورداستقبال قرار میدهند؛ زیرا ،آنها بازی را
بیشتر برای فعالیتهای ورزشی تماشا میکنند و ورزش با تغییر در نگرش مصرفکنندگان نسبت به
تبلیغ ،اثرات مثبتی بر ارزش ویژۀ برند شرکتها خواهد داشت؛ بنابراین ،سنجش نگرش موجود
نسبت به تبلیغات با بهرهگیری از صنعت ورزش در سطح دیگری از اهداف این پژوهش قرار گرفت؛
زیرا ،ورزش قابلیتهای فراوانی در ایجاد نگرش مثبت و تغییرات در ذهن مصرفکننده دارد.
ازسویدیگر ،مدلهای ارزیابی اثربخشی تبلیغات ،درواقع بر اندازهگیری فرایندهای تأثیرگذار بر
مخاطب بنا شدهاند و مدلهایی نگرشسنج هستند که پردازشهای ذهنی مخاطبان را در تأثیرات
درونی و پاسخهای ذهنی شناختی ،عاطفی و رفتاری میسنجند (حسنقلیپور ،انوشه ،موسوی و
محسنی .)254 ،1388 ،در سالهای اخیر ،رشد صنعت ورزش منجر به افزایش تبلیغات از طریق
ورزش شده است .دراینزمینه ،پیون و جیمز )2011( 1نشان دادند که نگرش مصرفکنندگان نسبت
به تبلیغ از طریق ورزش ،مثبتتر از نگرش آنها نسبت به تبلیغ بهطور معمول و در دیگر رسانههای
خاص است .ازسویدیگر ،درک نگرش یک شخص نسبت به تبلیغ ،معیار خوبی برای تعیین
اثربخشی تبلیغ میباشد؛ زیرا ،باور بر این است که نگرش قوی نسبت به تبلیغات ،بر رفتار مصرفی
شخص تأثیرگذار میباشد .در پژوهشهای داخلی نیز کردلو ( )1394به بررسی باورها ،نگرش به
تبلیغات از طریق ورزش و تبلیغات عام در تماشاگران لیگ برتر فوتبال ایران براساس پژوهش پیون
( )2006پرداخت و گزارش کرد که برخالف تبلیغات کلی ،پاسخدهندگان بهطورکلی نگرش مثبتی
به تبلیغات از طریق ورزش دارند .باور بر این است که ویژگیهای منحصربهفرد ورزش بهعنوان یک
رسانۀ تبلیغاتی ،در نگرش مثبت به تبلیغات از طریق ورزش نقش دارد .درمجموع ،مروری بر
مطالعات انجامشده پیرامون اثربخشی تبلیغات بیانگر آن است که بیشتر مطالعات بر روی مشتریان
بانکها ،تبلیغات اینترنتی ،تبلیغات تلویزیونی و تحلیلهای کلی بر روی آگهیها انجام شده و کمتر
پژوهشی در ارتباط با اثربخشی تبلیغات از طریق ورزش صورت گرفته است.
درک بهتر قدرت تبلیغات ،اینکه چطور بهتنهایی کار میکند و چگونه مكمل دیگر تاکتیکهای
ارتباطات بازاریابی است ،چالشهایی را برای مطالعات بیشتر ایجاد میکند (شاین96 ،2013 ،2ـ.)92
لزوم انجام مطالعات در حوزۀ تبلیغات از طریق ورزش با الهامگرفتن از سایر مطالعاتی که بهطور
1. Pyun & James
2. Sinh
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عمومی صورت پذیرفتهاند ،میتواند بازاریابان ورزشی را در یافتن راهکارهای بهبوددهندۀ اثربخشی
تبلیغات در عرصۀ ورزش یاری رساند .انتظار میرود که در ساخت پیامهای بازرگانی از اغراق
جلوگیری شود ،به تكنیکهای فنی در ساخت پیام توجه گردد ،طرحبندی و محتوای تبلیغ از نظر
مشتری باید قابلقبول و باورکردنی بوده و اعتماد وی را جلب نماید ،در تبلیغ باید از کلمات و
جمالت ساده ،واضح ،روشن و درعینحال گیرا و جذاب استفاده نمود و درنهایت تصاویر ،صدا و
جمالت باید بهنحوی همگون با همدیگر آرایش داده شوند.
روششناسی پژوهش
پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی بوده و بهلحاظ نحوۀ گردآوری اطالعات ،توصیفی ـ پیمایشی (از
شاخۀ مطالعات میدانی) میباشد .جامعۀ آماری پژوهش شامل کلیۀ تماشاگران حاضر در
استادیومهای لیگ برتر فوتبال ایران بود؛ بدینمعناکه تمامی تماشاگرانی که برای دیدن مسابقات
فوتبال لیگ برتر در استادیوم آزادی حضور مییافتند ،بهعنوان نمونۀ هدفدار در نظر گرفته شدند.
علت این انتخاب حرفهایتربودن تبلیغات در استادیوم آزادی نسبت به سایر استادیومها ،پخش زنده
و سراسری از تلویزیون و قابلیت مشاهدۀ بیشتر تبلیغات اجراشده در استادیوم آزادی برای
تماشاگران حاضر در ورزشگاه و بینندگان خانگی بود که نتایج را درمقایسه با سایر استادیومها
قابلاعتمادتر میساخت .نمونۀ آماری این پژوهش نیز در مطالعۀ اصلی با تأکید بر جدول حجم نمونۀ
مورگان برای جامعۀ  75000نفری (حداکثر ظرفیت ورزشگاه آزادی تهران) معادل  382نفر و در
مطالعۀ مقدماتی 1معادل  45نفر بود .در مطالعۀ مقدماتی با درنظرگرفتن احتمال عدم بازگشت
برخی از پرسشنامهها 60 ،پرسشنامه در میان تماشاگران بازی استقالل ـ نفت تهران (در تاریخ
 )1393/12/21توزیع گشت و در مطالعۀ اصلی  430پرسشنامه میان تماشاگران بازی پرسپولیس ـ
سپاهان (در تاریخ  )1394/01/27توزیع گردید .روش نمونهگیری در استادیوم بهصورت تصادفی ـ
طبقهای بود؛ بدینترتیب که  25درصد از پرسشنامهها در ضلع طولی جایگاه 25 ،درصد در ضلع
طولی روبهروی جایگاه و  50درصد باقیمانده در اضالع عرضی زمین توزیع گشت .الزمبهذکر است
که تراکم جمعیت تماشاگران در بخشهای مختلف یكسان نبود و این مورد از کنترل پژوهشگران
خارج بود .درنهایت 389 ،پرسشنامه توسط تماشاگران حاضر در ورزشگاه آزادی تكمیل شده و
جمعآوری گردید و پس از بررسی صحت آنها 366 ،پرسشنامه موردتحلیل قرار گرفت .با توجه به
اهداف پژوهش ،ابزار مناسب برای پژوهش حاضر پرسشنامه تشخیص داده شد .بهمنظور ساخت
1. Pilot Study
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پرسشنامه ابتدا با مرور پیشینۀ مطالعاتی که به ارزیابی اثربخشی تبلیغات پرداخته بودند ،مدل مبنا
برای پژوهش (مدل آیدا) انتخاب گردید و پس از مطالعۀ مبانی نظری مرتبط با موضوع پژوهش،
اهداف تعیین گشت .این اهداف که بررسی گامهای مختلف مدل آیدا در تعیین اثربخشی تبلیغات از
طریق ورزش شرکت ایرانسل بود ،بهترتیب نوشته شد و سؤاالت مربوط به هر مرحلۀ آن تدوین
گردید؛ بهعنواننمونه ،با استفاده از پژوهش هراتی ( ،)1385خورسندنژاد ( )1392و پورحسینی
( )1387و با بهرهگیری از پیشینۀ پژوهش و مطالعات پیشین ،برخی از سؤاالت تدوین گردید.
عالوهبراین ،از فرم اطالعات فردی برای جمعآوری اطالعات جمعیتشناختی تماشاگران استفاده شد.
پرسشنامۀ نهایی شامل  31سؤال هفتگزینهای ( 23سؤال تبلیغات از طریق ورزش و هشت سؤال
نگرش نسبت به تبلیغات را میسنجید) بود که با توجه به طیف لیكرت (از بسیار کم تا بسیار زیاد)
تدوین گشت .برای بررسی اعتبار محتوا از نظرات صاحبنظران استفاده گردید و روایی محتوایی و
صوری پرسشنامه توسط شش نفر از متخصصان مدیریت و بازاریابی ورزشی با مراجعۀ حضوری و
ارسال فرم ویژۀ سنجش روایی محتوایی و صوری از طریق پست الكترونیكی موردسنجش قرار گرفت
و اصالحات پیشنهادی آنها در موارد مختلف بررسی گردید .این پرسشنامه که اثربخشی تبلیغات را
براساس گامهای چهارگانۀ مدل آیدا موردارزیابی قرار میدهد ،شامل چهار مؤلفۀ جلبتوجه ،ایجاد
آگاهی و عالقه ،ایجاد تمایل و اقدام به خرید است که برای اولینبار و بهصورت اختصاصی برای این
پژوهش طراحی گردیده است .عالوهبراین ،پرسشنامۀ نگرش به تبلیغات از طریق ورزش و نگرش به
تبلیغات عمومی شامل دو مؤلفۀ نگرشی میباشد :نگرش نسبت به تبلیغات از طریق ورزش و نگرش
نسبت به تبلیغات بهشكل عمومی که شامل هشت پرسش میباشد و اعتبار محتوایی ،صوری و سازۀ
آن در پژوهش کردلو موردتأیید قرار گرفته است .درادامه و بهمنظور تجزیهوتحلیل دادههای پژوهش
از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد .آمار استنباطی شامل :آزمونهای تحلیل عاملی تأییدی،
آزمون آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی برای سنجش تجانس درونی پرسشنامهها ،آزمون
کولموگروف ـ اسمیرنوف برای تعیین طبیعیبودن توزیع دادهها بود .شایانذکر است که بررسی
اثربخشی تبلیغات شرکت ایرانسل دارای دو حالت اثربخش و غیراثربخش بود؛ بنابراین ،آزمون
دوجملهای برای آزمون فرضیهها بهکار رفت و عملیات آماری توسط نرمافزار اس پی اس اس221
انجامگرفت .چهارچوب مفهومی این پژوهش بهشكل زیر میباشد:

)1. SPSS (Statistical Package for Social Science
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جلبتوجه

نگرش تماشاگران به تبلیغات از طریق
ورزش

ایجاد آگاهی و عالقه
اثربخشی
تبلیغات

ایجاد تمایل و تحریک

نگرش تماشاگران به تبلیغات بهشكل
عمومی

اقدام به خرید

شکل 1ـ چهارچوب مفهومی پژوهش

از تحلیل عاملی تأییدی جهت اعتباریابی ابزار اندازهگیری استفاده گردید و بدینمنظور ،در محاسبۀ
بارهای عاملی از نرمافزار پی.ال.اس 1بهره گرفته شد .شایانذکر است که گویههای مربوط به نگرش
نسبت به تبلیغات پیشتر در پژوهش کردلو ( )1394اعتباریابی شده است.

)1. PLS (Partial Least Squares
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سؤال یک

0/72
0/69
0/62

ایجاد جلبتوجه

0/63
0/58

سؤال دو
سؤال سه
سؤال چهار
سؤال پنج

0/66

0/85

0/60

سؤال شش
سؤال هفت
سؤال هشت

0/68

ایجاد آگاهی و
اثربخشی

0/87

عالقه

تبلیغات

0/50

سؤال نه

0/59

سؤال 10

0/69
0/71
0/69

0/85

سؤال 11
سؤال 12
سؤال 13

0/60

0/85
ایجاد تمایل و
تحریک

سؤال 14

0/67

سؤال 15

0/75

سؤال 16

0/72
0/70

سؤال 17
سؤال 18
سؤال 19

0/71

اقدام به خرید

0/70
0/54
0/71
0/75

سؤال 20
سؤال 21
سؤال 22
سؤال 23

شکل 2ـ مدل اجراشده در پی ال اس بههمراه بارهای عاملی
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با توجه به دادههای بهدستآمده از نمونۀ پژوهش ،افرادی که در ردۀ سنی  26تا  30سال قرار دارند،
دارای بیشترین فراوانی هستند ( 35/5درصد) .از نظر میزان تحصیالت نیز بیشترین فراوانی متعلق
به تحصیالت فوقدیپلم است که  35/2درصد از کل پاسخگویان را شامل میشود .درخصوص سطح
درآمد پاسخگویان نیز یافتهها حاکی از آن است که اکثریت مطلق پاسخگویان ( 39/9درصد) اظهار
داشتهاند که درآمد باالی  900هزار تومان دارند .عالوهبراین ،در ارتباط با دفعات حضور پاسخگویان
در مسابقات فصل حاضر ،یافتهها نشان داد که بیشتر افراد نمونه ( 45/9درصد) بیان کردهاند که در
فصل حاضر برای کمتر از سه مسابقه در ورزشگاه حضور یافتهاند .طبق اطالعات بهدستآمده53/6 ،
درصد از افراد نمونه معتقد بودند که بهمقدار زیاد و بسیار زیادی درمعرض تبلیغات شرکت ایرانسل
قرار گرفتهاند .همچنین ،در ارتباط با این سؤال که کدامیک از انواع تبلیغات شرکت ایرانسل بیشتر
بر شما اثر گذاشته است ،یافتهها حاکی از آن است که  39/1درصد از افراد نمونه بیان کردهاند که
تبلیغات از طریق تلویزیون شرکت ایرانسل بیشتر بر آنها اثر گذاشته است و کمترین میزان
اثرگذاری در نمونۀ پژوهش مربوط به تبلیغات از طریق رادیو بوده است و تبلیغات از طریق ورزش
کمتر از  10درصد تأثیر داشته است.
در جدول شمارۀ یک ،اطالعات مربوط به میانگین و انحراف معیار نمرات هریک از مؤلفههای
اثربخشی تبلیغات نشان داده شده است .براساس این اطالعات ،باالترین میانگین مربوط به ایجاد
آگاهی و عالقه بوده و کمترین آنها از آن ایجاد تمایل و تحریک میباشد .ضرایب مربوط به آلفای
کرونباخ و پایایی ترکیبی در مطالعۀ اصلی برای هریک از مؤلفهها نیز ارائه شده است.
جدول -1مؤلفههای اثربخشی تبلیغات از طریق ورزش و ضرایب پایایی
انحراف

تعداد

ضریب آلفای

ضریب پایایی

مؤلفههای اثربخشی

معیار

گویهها

کرونباخ

ترکیبی )(CR

ایجاد جلبتوجه

4/458

1/034

7

0/77

0/83

ایجاد آگاهی و عالقه

5/064

1/123

6

0/72

0/81

ایجاد تمایل و تحریک

4/120

1/024

5

0/73

0/82

سوقدادن به خرید

4/230

0/973

5

0/72

0/81

0/84

0/91

تبلیغات

میانگین

اثربخشی تبلیغات از طریق ورزش (کلی)

همانطور که مالحظه میشود ،ضرایب آلفای کرونباخ در فاصلۀ ( )0/72تا ( )0/77قرار دارند و
پایایی کل پرسشنامه معادل ( )0/84میباشد؛ بنابراین ،آلفای کرونباخ محاسبهشده برای بخشهای
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مختلف پرسشنامۀ مورداستفاده نشان میدهد که این ابزار از پایایی الزم برخوردار میباشد .پایایی
ترکیبی تمامی متغیرهای پنهان نیز باالتر از ( )0/6است که نشاندهندۀ پایایی مناسب ابزار میباشد.
ذکر این نكته ضرورت دارد که برخی از منابع ،آستانۀ قابلقبول این شاخص را معادل ( )0/5اعالم
کردهاند (ناظمی ،گودرزی و خبیری77 ،1392 ،ـ.)65
در جدول شمارۀ دو برمبنای سازههای مرتبۀ اول (جلبتوجه ،عالقه ،تمایل و خرید) ،سازۀ مرتبه
دوم اثربخشی محاسبه شده است.
جدول  -2نتایج تحلیل عاملی مرتبۀ دوم مؤلفههای پرسشنامۀ اثربخشی تبلیغات از طریق ورزش
پرسشهای هر عامل

عوامل
مؤلفۀ ایجاد جلبتوجه
مؤلفۀ ایجاد آگاهی و عالقه
مؤلفۀ ایجاد تمایل و تحریک
مؤلفۀ اقدام به خرید

سواالت  1تا 7
سواالت  8تا 13
سواالت  14تا 18
سواالت  19تا 23

بار عاملی

آمارۀ تی

0/851
0/872
0/850
0/857

48/78
53/80
50/96
53/44
آمـارۀ تی

براساس نتایج حاصل از بارهای عاملی و آمارۀ تی (در سطح اطمینان  95درصد) ،چنانچـه
بیش از ( )1/96باشد ،بیانگر تأثیرگذاربودن متغیر بوده و نشان میدهد که سؤاالت مربوط به هرکدام
از مؤلفهها ،سازۀ موردنظر خود را تبیین میکنند.
در این قسمت بهمنظور انتخاب آزمون مناسب جهـت بررسـی سـؤاالت پـژوهش بـه کمـک آزمـون
کولموگروف ـ اسمیرنوف 1به بررسی نرمالبودن توزیع دادههای متغیرهـای پـژوهش پرداختـه شـد.
نتایج بررسی نرمالبودن دادهها در جدول شمارۀ سه نشان داده شده است.
جدول  -3نتایج آزمون کولموگروف ـ اسمیرنوف بهمنظور بررسی نرمالبودن توزیع دادهها
متغیر
جلبتوجه
آگاهی و عالقه
تمایل و تحریک
اقدام به خرید
نگرش نسبت به تبلیغات از طریق ورزش
نگرش نسبت به تبلیغات بهشكل عمومی

Z

سطح معناداری

1/65
1/57
1/45
1/91
2/13
1/69

0/009
0/014
0/028
0/001
0/001
0/007
1. Kolmogorov–Smirnov Test
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منطق تفسیر آزمون کولموگروف ـ اسمیرنوف این است که اگر سطح معناداری این آزمون بزرگتر از
( )0/05باشد ،میتوان نتیجه گرفت که توزیع دادههای مربوط به متغیرها نرمال است .همانطور که
در جدول فوق مشاهده میشود ،ازآنجاییکه سطح معناداری تمامی متغیرهای پژوهش کوچکتر از
( )0/05است ،توزیع دادههای مربوط به متغیرها غیرنرمال میباشد؛ بنابراین ،با اطمینان  95درصد
میتوان گفت که بین توزیع دادههای پژوهش و توزیع نرمال ،تفاوت معناداری وجود دارد؛ لذا،
بهمنظور آزمون فرضهای آماری از آزمون ناپارامتریک دوجملهای 1استفاده گردید .برای استفاده از
این آزمون باید مقادیر دادهها را به دو گروه طبقهبندی کرد .طیف مورداستفاده در پژوهش حاضر
یک طیف هفتارزشی بوده است؛ بنابراین ،بهطور فرضی پاسخهای یک تا چهار در گروه اول (عدم
اثربخشی تبلیغات) و پاسخهای پنج تا هفت در گروه دوم (اثربخشی تبلیغات) قرار گرفت .فرض صفر
در این آزمون بیان میکند که نسبت پاسخهای دو گروه برابر است؛ بهعبارتدیگر ،در این پژوهش
اثربخشی و عدم اثربخشی مؤلفهها یكسان فرض میشود .شایانذکر است که اگر مقدار احتمال
آزمون کمتر از ( )α=0/05باشد ،فرض صفر رد میشود .حال ،با توجه به نسبت پاسخها میتوان
بهمیزان تأثیر آن پی برد .نتایج آزمون ناپارامتریک دوجملهای برای هریک از متغیرها در جدول
شمارۀ چهار ارائه شده است.
جدول 4ـ نتایج آزمون دوجملهای مؤلفههای پژوهش
متغیر
جلبتوجه
ایجاد عالقه و آگاهی
ایجاد تمایل و تحریک
اقدام به خرید
نگرش به تبلیغات از طریق ورزش
نگرش به تبلیغات بهشكل عمومی

فراوانی

احتمال

سطح معناداری

احتمال

مشاهدهشده

مشاهدهشده

()sig

آزمون

عدم اثربخشی

140
226

0/38
0/62

0/001

عدم اثربخشی
اثربخشی
عدم اثربخشی
اثربخشی
عدم اثربخشی
اثربخشی
نگرش منفی
نگرش مثبت
نگرش منفی
نگرش مثبت

179
187
183
183
169
197
135
231
117
249

0/49
0/51
0/5
0/5
0/46
0/54
0/37
0/63
0/32
0/68

گروهها

اثربخشی

0/714
1

0/5
0/158
0/001
0/001

1. Binominal Test
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جمعبندی حاصل از نتایج فرضیههای پژوهش نشان میدهد که از نظر تماشاگران ،تبلیغات از طریق
ورزش شرکت ایرانسل در لیگ حرفهای فوتبال ایران تنها در مؤلفۀ جلبتوجه دارای اثربخشی کافی
بوده است ( )P<0/05و در سایر متغیرهای پژوهش؛ یعنی گامهای ایجاد آگاهی و عالقه ،ایجاد تمایل
و تحریک و اقدام به خرید ،نتایج اثربخشی کافی را نشان نمیدهند ( .)P>0/05ازسویدیگر ،نگرش
تماشاگران نسبت به تبلیغات بهشكل عمومی و تبلیغات از طریق ورزش مثبت بوده است (.)P<0/05
بحث و نتیجهگیری
نتایج بهدستآمده از آزمون فرضیۀ اول نشان میدهد که تبلیغات از طریق ورزش شرکت ایرانسل در
لیگ حرفهای فوتبال ایران در مؤلفۀ جلبتوجه دارای اثربخشی کافی بوده است .نتایج این پژوهش با
یافتههای صداقت ( ،)1393هراتی ( ،)1385حسینی و همكاران ( ،)1388فطورهچی (،)1388
حمیدیزاده و نوریان ( ،)1392عالقهبندان ( ،)1393موحدی ( )1393و شوکتی صیاد ( )1393که
از مدل آیدا استفاده نموده و در این گام اثربخش عمل کردهاند ،همخوان است .سلسلهمراتبیبودن
مدل اثربخشی تبلیغ در این پژوهش کامالً مشهود میباشد و هرچه بهسمت سطوح پایانی مدل
پیشروی شود ،تأثیرگذاری مراحل قبل بیشتر نمایان میگردد .الزمبهذکر است که بیشتر مطالعات
انجامشده در ارتباط با مشتریان بانکها و بیمهها انجام صورت گرفته است و پژوهشی مشابه با
پژوهش حاضر در حیطۀ ورزش موجود نمیباشد .تبلیغات مؤسسات برای جذب اعتبارات مالی اغلب
از طریق تلویزیون و بیلبوردهای خیابانی و در محیط اختصاصی آنها صورت میگیرد .در این نوع از
تبلیغات ،مشتریان از فرصتها ی متنوعی جهت مواجهه و آشنایی با خدمات بانکها برخوردار
هستند  .تبلیغات از طریق ورزش که مخاطبان آن خاص و تماشاگران ورزشی هستند ،درمقایسه با
انواع دیگر تبلیغات که امكان بیشتری برای جلبتوجه مشتری دارند ،توانسته است تأثیرگذاری
خاص خود را داشته باشد .بررسی پیشینۀ پژوهش نشان داد که در پژوهشهای گنجی ( )1391و
طالبانی ( ،)1393این گام دارای اثربخشی نبوده است؛ بهعبارتدیگر ،نتایج آزمون این فرضیه در
پژوهش حاضر با پژوهشهای یادشده ناهمخوان میباشد .در پژوهش طالبانی که نزدیکترین مطالعه
به پژوهش حاضر است ،اثربخشی تبلیغات تجاری شرکت بیمۀ دانا موردبررسی قرار گرفت که نتایج
نشاندهندۀ عدم اثربخشی تبلیغات این شرکت بیمهای بود .این احتمال وجود دارد که این عدم
اثربخشی در بخش خدمات بیمهای ،ناشی از وجود شرکتهای متعدد بیمه و ارائۀ خدمات مختلف
ازسوی هریک از آنها و فضای رقابتی حاکم بر این بخش باشد که نیاز به بررسی و بازبینی مداوم
درطول زمان برای هریک از شرکتها را ضروری میسازد تا از این طریق ،فعالیت رقیبان خود را
به طور مرتب موردتوجه قرار دهند و با تأکید بر نقاط قوت خود بتوانند برای رفع مشكالت و
ضعفهای خود برنامهریزی کنند و راهکارهای مناسب بیاندیشند .عالوهبراین ،نتایج بهدستآمده از
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آزمون فرضیۀ دوم نشان داد که تبلیغات از طریق ورزش شرکت ایرانسل در لیگ حرفهای فوتبال
ایران در مؤلفۀ ایجاد آگاهی و عالقه دارای اثربخشی کافی نبوده است .این نتایج با یافتههای حسینی
و همكاران ( ،)1388فطورهچی ( ،)1388حمیدیزاده و نوریان ( ،)1392عالقهبندان (،)1393
موحدی ( ،)1393صداقت ( )1393و شوکتی صیاد ( )1393که در این گام اثربخش عمل کردهاند،
ناهمخوان میباشد .براساس یافتههای پژوهش بهنظر میرسد که ایجاد آگاهی و عالقه در تماشاگران
صورت نگرفته است و ایندرحالی است که اگر سلسلهمراتب مدل بهخوبی پیموده شود ،گامهای
بعدی نیز احتماالً تأثیرگذار خواهد بود .بررسی پیشینۀ پژوهش نشان داد که در مطالعات هراتی
( ،)1385گنجی ( )1391و طالبانی ( )1393نیز این گام دارای اثربخشی نبوده است؛ بهعبارتدیگر،
نتایج آزمون این فرضیه در پژوهش حاضر با پژوهشهای یادشده همسویی دارد .هراتی ( )1385با
بیان عدم اثربخشی گام ایجاد آگاهی و عالقه بیان کرده است که میبایست ارتباط تصویر و محصول
را بهشیوۀ بهتری برقرار ساخت و برای تبلیغ ،طرحبندی محتوایی صحیحی را ارائه داد تا بتواند در
مخاطب ایجاد عالقه نماید .ایجاد عالقه در مخاطب از ارکان مهم مدل آیدا و عاملی بسیار ضروری در
هدایت وی بهسمت ایجادشدن تمایل و اقدام به خرید میباشد .عالوهبراین ،نتایج بهدستآمده از
آزمون فرضیۀ سوم حاکی از آن بود که تبلیغات از طریق ورزش شرکت ایرانسل در لیگ حرفهای
فوتبال ایران در مؤلفۀ ایجاد تحریک و تمایل دارای اثربخشی کافی نبوده است .دراینراستا ،بررسی
پیشینۀ پژوهش نشان داد که در مطالعات هراتی ( ،)1385گنجی ( )1391و طالبانی ( )1393نیز در
گام ایجاد تحریک و تمایل دارای اثربخشی نبوده است؛ بهعبارتدیگر ،نتایج آزمون این فرضیه در
پژوهش حاضر با پژوهشهای یادشده همخوان میباشد .هراتی ( )1385بر این باور است که برای
برآوردهساختن نیاز مشتری باید فهمید که وی چگونه فكر میکند؟ بدینمعناکه محصوالتی که قصد
معرفی آنها وجود دارد میبایست مخاطب را متقاعد سازد که این محصوالت و خدمات ،متناسب با
نیاز او میباشد و مصرفکننده به این نتیجه برسد که این خرید عقالنی ،اقتصادی و توجیهپذیر (از
نظر خودش) است .شایانذکر است که نتایج این پژوهش با یافتههای حسینی و همكاران (،)1388
فطورهچی ( ،)1388حمیدیزاده و نوریان ( ،)1392عالقهبندان ( ،)1393موحدی ( ،)1393صداقت
( )1393و شوکتی صیاد ( )1393که در این گام اثربخش عمل کردهاند ،ناهمخوان است .همچنین،
یافتههای پژوهش نشان داد که تبلیغات شرکت ایرانسل نتواسته به اندازۀ کافی در مخاطبان نسبت
به خدمات و محصوالت ایجاد تمایل نماید .این امر ممكن است در ابتدا ناشی از گستردگی خدمات و
محصوالت شرکت ایرانسل باشد؛ زیرا ،بهدستآوردن آگاهی درمورد خدمات و محصوالت شرکت
ایرانسل نیاز به توضیحات دقیق و مفصل و پیگیری از طریق سایت اختصاصی ایرانسل دارد و این امر
ممكن است در بیاطالعی و بیعالقهبودن افراد تأثیر گذاشته باشد .با وجود تبلیغات فراوان هنوز هم
محصوالت و خدماتی از شرکت ایرانسل وجود دارد که بسیاری از افراد از وجود آنها مطلع
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نمیباشند و همین عدم آگاهی ممكن است سبب شود از ایجاد عالقه و تمایل برای بهرهگیری از این
محصوالت و خدمات جلوگیری گردد .ازسویدیگر ،دلیل دیگر خاصبودن مخاطبان همین تبلیغات
است؛ زیرا ،تماشاگران در فضای ویژهای درمعرض تبلیغ قرار میگیرند و ممكن است دالیلی همچون
شرایط حاکم بر مسابقه بر جلبتوجه ،ایجاد آگاهی و عالقه و سپس ،تمایل به خرید آنها تأثیر
بگذارد .همچنین ،شرایط حساس بازی یا اهمیت مسابقه ممكن است تمرکز مخاطب را محدود
نموده و سبب شود که فرصت کمی جهت بروز تمایل به نوع خاصی از خدمات و محصوالت در
اختیار مخاطب باشد .البته ،در بحث آماری نیز مقدار احتمال مشاهدهشده برای اثربخشبودن برابر با
( )0/5و مقدار عدم اثربخشی برابر با ( )0/5بود که با احتمال آزمون برابر میباشد و اختالفی که
سبب عدم اثربخشی شده است ،دارای میزان قابلتوجهی نبوده و ممكن است با اصالح برخی از
کاستیها در تبلیغ در نوع ،نحوۀ اجرا و شیوههای آن ،ایجاد تمایل در افراد بهسمت اثربخشی تغییر
جهت دهد .ذکر این نكته ضروری است که در دامنۀ درنظرگرفتهشده در آزمون دوجملهای،
پاسخهای یک تا چهار در گروه غیراثربخش و پاسخهای پنج تا هفت در گروه اثربخش قرار گرفتند و
ممكن است حد متوسط پاسخها بر افزایش درصد آماری در گروه غیراثربخش تأثیر گذاشته باشد.
عالوهبراین ،نتایج بهدستآمده از آزمون فرضیۀ چهارم حاکی از آن بود که تبلیغات از طریق ورزش
شرکت ایرانسل در لیگ حرفهای فوتبال ایران در مؤلفۀ اقدام به خرید دارای اثربخشی کافی نبوده
است که این نتایج با یافتههای حسینی و همكاران ( ،)1388فطورهچی ( ،)1388حمیدیزاده و
نوریان ( ،)1392عالقهبندان ( ،)1393موحدی ( ،)1393صداقت ( )1393و شوکتی صیاد ()1393
که در این گام اثربخش عمل کردهاند ،ناهمخوان میباشد .شایانذکر است که اثربخشنبودن گامهای
قبلی میتواند دلیلی برای عدم اثربخشی در اقدام به خرید مخاطبان باشد .دراینراستا ،بررسی
پیشینۀ پژوهش نشان داد که در پژوهشهای هراتی ( ،)1385گنجی ( )1391و طالبانی ()1393
این گام دارای اثربخشی نبوده است (نتایج آزمون این فرضیه در پژوهش حاضر با مطالعات یادشده
همخوانی دارد) .تبلیغات باید بتواند اثر مثبتی بر مصرفکننده داشته باشد و در وهلۀ اول میبایست
مصرفکننده بهواسطۀ این تبلیغات از وجود کاال یا خدمات آگاه گردد .در مراحل بعد ،مصرفکننده
باید درک نماید کاال یا خدمتی که تبلیغ میگردد ،کدام نیاز او را برآورده میسازد .درادامه و در
مرحلۀ اقدام به خرید باید این مفهوم را به مشتریان انتقال داد که جایگاه این محصول در زندگی
آنها چیست؟ در کنار این وظیفه ،انتخاب واژهها هنگام معرفی محصول نیاز بهدقت فراوان و بررسی
بازخورد در تمامی مراحل داشته و الزم است بر ملموس و محسوسکردن خدمات و مزایای محصول
تأکید گشته و به مشتری اطمینانخاطر داده شود؛ بهطوریکه دلسردی و تردید احتمالی در فرد
پس از خرید بهوجود نیاید .نتیجۀ کلی که از این بخش از پژوهش بهدست آمد این است که تبلیغات
از طریق ورزش شرکت ایرانسل تنها در گام اول اثربخشی داشته و سایر گامهای مدل آیدا در این
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تبلیغات خوب پیموده نشده است .ازسویدیگر ،این مخاطب و پیام هستند که شیوههای تبلیغاتی را
تعیین میکنند .سازمان ها باید به تناسب مخاطب و پیام خود سعی کنند از شیوههای مختلف برای
تبلیغات استفاده نمایند؛ زیرا ،شناخت مخاطب سبب تأثیرگذاری هرچه بیشتر پیام بر وی میشود؛
ازاینرو ،انتخاب کانال مناسب ،ابزار ویژه و همچنین ،صالحیت و تبحر کانونهای تبلیغاتی که این
وظیفه را برعهده میگیرند ،بسیار اهمیت دارد .مسألۀ دیگر بحث تبلیغات و نیاز مخاطب است .اگر
تبلیغات همسو با نیاز مخاطب باشد موجب جذب وی میگردد و در غیراینصورت ممكن است او را
دفع نماید؛ بنابراین ،نیازسنجی از مشتریان از طریق پرسشنامههای الكترونیكی و نظرسنجی در
سایتها و باجههای مستقر در اماکن عمومی برای چند نوبت در سال میتواند شرکت را در شناسایی
نیاز مشتریان یاری رساند .عالوهبراین ،اگر تبلیغات در چهارچوب قوانین و مقررات و با احترام به
حقوق مصرفکنندگان و رعایت اخالق حرفهای صورت بگیرد ،میتواند به افزایش آگاهی و اطالعات
مصرفکنندگان کمک نماید .در این ارتباط ،اگرچه ممكن است بین تبلیغات یک کاال و میزان
فروش آن در کوتاهمدت ارتباط مستقیمی وجود داشته باشد؛ اما برای حفظ این رابطه در درازمدت،
صداقت و رعایت حقوق مصرفکننده از ضروریترین اقدامات شرکتها و مؤسسات است ،بنابراین،
تأثیرگذاری بر مخاطبان و اقناع آنها نسبت به خرید کاالها و خدمات ،عاملی تأثیرگذار بر فروش و
کسب سود بیشتر در بازاریابی میباشد که در گام ایجاد تمایل و تحریک باید به آن بیشتر توجه
نمود .بررسی اطالعات کلی مربوط به نمونۀ پژوهش نشان داد که  27/7درصد از افراد نمونه؛ یعنی
حدود یکسوم آن ،درآمدی کمتر از  500هزار تومان در ماه داشتهاند؛ برایناساس ،میتوان گفت که
احتماالً این جمعیت با این سطح از درآمد ،قصد خرید نداشتهاند (در این گام اثربخشی الزم گزارش
نشده است .همچنین ،نتایج حاکی از آن بود که  24/3درصد از افراد نمونه دارای تحصیالت دیپلم و
پایینتر بوده و  38درصد کمتر از  25سال سن داشتهاند ،بنابراین ،بهنظر میرسد پایینبودن سن و
سطح تحصیالت دلیل دیگری باشد برای اینکه افراد سطح اثربخشی واقعی که تبلیغات شرکت
ایرانسل در ایجاد آگاهی و عالقه ،ایجاد تمایل و تحریک و اقدام به خرید داشته است را موردتحلیل
دقیق قرار نداده باشند .ازسویدیگر ،برمبنای نتایج  45/9درصد از افراد نمونه عنوان کردهاند که
برای مشاهدۀ کمتر از سه مسابقه در لیگ حاضر به ورزشگاه آمدهاند؛ بنابراین ،بهنظر میرسد که این
زمان جهت قضاوت درمورد اثربخشی تبلیغات شرکت ایرانسل کافی نبوده و احتماالً این تبلیغات
بهدلیل مواجهۀ کمتر افراد با آن ،اثرگذاری الزم را بر مخاطبان نداشتهاند .عالوهبراین ،نتایج
بهدستآمده از آزمون فرضیۀ پنجم نشان داد که نگرش تماشاگران نسبت به تبلیغات از طریق
ورزش مثبت بوده است که این نتایج با یافتههای پیون و جیمز ( ،)2011کردلو ( )1394و رضوی
( )1391همخوانی دارد .در پژوهش کردلو ( )1394باورها و نگرش تماشاگران لیگ برتر فوتبال
نسبت به تبلیغات از طریق ورزش تعیین گردید .وی در پژوهش خود بهدنبال بررسی علت این
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موضوع بود که چرا نگرش افراد نسبت به تبلیغات از طریق ورزش درمقایسه با نگرش نسبت به
تبلیغات سنتی یا سایر رسانههای تبلیغاتی متفاوت است؟ در این پژوهش "خوببودن" و "خوشایند/
لذتبخشبودن" مؤلفههایی بودند که بیشترین تأثیر را بر نگرش تماشاگران نسبت به تبلیغات از
طریق ورزش داشتند .همچنین ،یافتهها نشان داد که برخالف تبلیغات کلی ،پاسخدهندگان نگرش
مثبتی به تبلیغات از طریق ورزش دارند .باور بر این است که ویژگیهای منحصربهفرد ورزش
بهعنوان یک رسانۀ تبلیغاتی در نگرش مثبت به تبلیغات از طریق ورزش نقش دارد .بهنظر میرسد
که عالقۀ افراد به ورزشكاران و مسابقات ورزشی و بهطورکلی ورزش ،نگرش افراد را نسبت به
تبلیغات تحتتأثیر مثبت قرار میدهد .عالوهبراین ،نتایج بهدستآمده از آزمون فرضیۀ ششم بیانگر
آن بود که نگرش تماشاگران به تبلیغات عمومی مثبت بوده است که این نتایج با یافتههای کردلو
( )1394که نشان داد تبلیغات عمومی از نظر تماشاگران (بهطورکلی) مفید و مطلوب میباشد،
همخوانی داشت .نتایج بهدستآمده حاکی از آن بود که بیش از  6/7درصد از پاسخدهندگان مخالف
این موضوع بودند که تبلیغات عمومی مطلوب نمیباشد و درمقابل 49/4 ،درصد از پاسخدهندگان با
این موضوع موافق بودند .از یافتههای این پژوهش میتوان چنین استنباط کرد که با استفاده از
ورزش بهعنوان یک صحنۀ تبلیغاتی میتوان نگرش منفی افراد نسبت به تبلیغات عمومی را
تااندازهای تبدیل به نگرش مثبت نمود .در پژوهش کردلو نیز این نتیجه حاصل شد که نگرش منفی
نسبت به تبلیغات درحال گسترش میباشد؛ بااینحال ،باید هنگام تبلیغ محصوالت ،خدمات و
کاالها ،بیشتر بر باورهای مثبت تأکید داشت و تاحدممكن از تأکید بر باورهای منفی دوری کرد.
همچنین ،برای ایجاد نگرش مطلوب میتوان از جوایز و هدایای جانبی که حاوی نام تجاری هستند،
بهره برد .بهطورکلی ،ابتدا توجه افراد به یک تبلیغ جلب میشود و در مرحلۀ بعد ،آگاهی و
عالقهمندی و تمایل ایجاد شده و درنهایت ،خرید صورت میگیرد .نتیجهای که از این امر بهدست
میآید این است که در مرحلۀ اول ،میزان توجه افراد به تبلیغ و بهتبع آن آگاهی و عالقه به پیام
مشخص میشود که در این مرحله ،بخشی از افراد از رفتن به مرحلۀ بعد خودداری میکنند؛
بهبیاندیگر ،عدهای صرفاً به تبلیغات توجه مینمایند؛ اما هیچ عالقهای به آن نشان نمیدهند.
درادامه ،بیشتر این افراد به تبلیغ عالقهمند شده و در آنها تمایل به خرید ایجاد میشود؛ اما بخش
دیگر تمایلی از خود نشان نداده و به مرحلۀ خرید وارد نمیشوند؛ ازاینرو ،بازاریابان و آژانسهای
تبلیغاتی میبایست به این نكته توجه نمایند که از طریق ایجاد تبلیغات منطبق بر سلیقه و عالقۀ
افراد ،از ریزش مخاطبان در هر مرحله جلوگیری نمایند .درواقع ،هر تبلیغ با هدفی خاص طراحی
میشود و براساس همان هدف نیز ارزیابی میگردد .با توجه به اینکه تبلیغات از طریق ورزش
شرکت ایرانسل تنها در یكی از گامهای مدل آیدا دارای اثربخشی بوده است ،میتوان پیشنهاد داد
که طی یک پژوهش دیگر ،ویژگیهای تبلیغات این شرکت سنجیده شود تا بتوان عالوهبر
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مشخصنمودن نقاط قوت و ضعف ،الگویی را جهت تهیه ،برنامهریزی و ارائۀ تبلیغات برای این
شرکت فراهم آورد .عالوهبراین ،یافتهها نشان داد که تبلیغات شرکت ایرانسل در گامهای ایجاد
آگاهی و عالقه ،ایجاد تمایل در مخاطبین و سوقدادن افراد به خرید ،نیازمند بازنگری و تأکید و
توجه بیشتر است؛ بنابراین ،پیشنهاد میشود برای شناسایی نیازهای مخاطبان ،ایجاد آگاهی در
آنها و یافتن راههای متقاعدسازی و ایجاد تمایل و تحریک در آها ،از مشتریان نظرسنجی بهعمل
آید تا درنهایت بتوان مخاطب را بهسمت خرید هدایت نمود .با توجه به اینکه برمبنای یافتهها،
تأثیرگذارترین نوع تبلیغات شرکت ایرانسل بر افراد ،تبلیغات از طریق تلویزیون بوده و کمتر از 10
درصد از افراد نمونه عنوان کردهاند که تبلیغات از طریق ورزش شرکت ایرانسل بر آنها اثرگذارتر
بوده است ،پیشنهاد میشود شرکت با تغییراتی در نوع رسانه و محل و روش تبلیغ ،بستری را فراهم
آورد که تبلیغات از طریق ورزش را برای ارائۀ تبلیغات خود مناسبتر سازد .همچنین ،پیشنهاد
میگردد شرکت ایرانسل درراستای بهبودبخشیدن به این نتایج ،اقدامات الزم جهت ارتقای کیفیت و
محتوای تبلیغات خود را بهطور مداوم انجام دهد .عالوهبراین ،با توجه به اینکه در این پژوهش
نگرش افراد به تبلیغات از طریق ورزش مثبت بوده است ،شرکت ایرانسل میتواند جهت حفظ نگرش
موجود ،افزایش مشتریان و اقدام به خرید مشتریان بالقوۀ خود ،تسهیالت و تخفیفاتی را برای
تماشاگران مسابقات ورزشی در نظر گیرد.
آنچه از مطالعات مختلف بهدست آمده است ،نمایانگر اهمیت بررسی اثربخشی تبلیغات و نقش
حیاتی آن در ادامه و یا اصالح برنامههای تبلیغاتی و ترویجی شرکتها میباشد .گرفتن بازخورد
مناسب و اقدام بهموقع میتواند شرکتها را در ارائۀ بهتر تبلیغات یاری نماید .همچنین ،آگاهی از
نظر مشتریان و آنچه که آنها را بهسوی کاال یا خدمت موردنظر ترغیب مینماید ،شرکتها را
بهسوی داشتن برنامههای تبلیغاتی بهروزتر ،حرفهایتر و اثربخشتر رهنمون میسازد .توجه به نقش
تبلیغات و به کارگیری مدل های سنجش اثربخشی تبلیغات در پژوهشهای مختلف عالوه بر
نشاندادن اهمیت تبلیغات و تاثیرگذاری آن ،نشان داده است که در پژوهشهای متفاوت با توجه به
شرایط و ویژگیهای خاص صنعت مورد نظر میتواند مسیرهای گوناگونی طی نماید و نتایج متفاوتی
نیز به دنبال داشتهباشد ،که هرکدام از آنها سبب میشود در رسیدن به نتایج مورد انتظار تغییراتی
مثبت یا غیرمثبت ایجاد شود .
این پژوهش با تكیه بر مبانی نظری موجود و مطالعات گستردهای که در زمینۀ ارزیابی اثربخشی
تبلیغات انجام شدهبود ،به حیطۀ جدیدی در ارزیابی تبلیغات که به شیوههای متفاوت و از طریق
کانالهای مختلف انجام میشوند ،وارد شده است .به علت اینكه ،تبلیغات از طریق ورزش پتانسیل
فراوانی جهت تبلیغ برای شرکتها و صنایع مختلف در خود دارد ،نیازمند توجه و پژوهشهای
گستردهتر میباشد .این پژوهش شرایط ویژه تبلیغات در محیطهای ورزشی را تا اندازهای منعكس
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 بنابراین،نموده است و نتایج آن نشان داد که افراد نگرش مثبتی نسبت به این نوع تبلیغات دارند
شرکتها میتوانند با استفاده از فرصتی که ورزش و استقبال عمومی مردم از آن در مجامع ورزشی
 برای دستیابی به اهداف بازاریابی خود برنامهریزی و اقدام موثرتری،در اختیار آنها قرار میدهد
. انجام دهند،برای جلب مخاطبان هرچه بیشتر برای خود
تشكر و قدردانی
بدینوسیله مراتب تقدیر و تشكر خود را از مسئوالن محترم سازمان لیگ برتر فوتبال ایران؛ آقایان
. بهروان و فراهانی بهدلیل همكاری در اجرای این پژوهش اعالم میداریم،ساکت
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Abstract
Advertising has been a component of potential revenue of sport events from a
long time. Evaluating the effectiveness of advertising has helped Investors,
sponsors and other companies that have advertised through sports for providing
more effective advertising and this action was effective on increasing their sale
share. Aim of this study was define effectiveness of through sport advertisement
of MTN Company in professional football league of Iran. The instrument that
used in this study was Effectiveness of through sport advertisement
questionnaire. Content and construct validity of this scale was confirmed in
separate research. Collected data by descriptive and inferential statistics,
binomial test and structural equation modeling was analyzed in SPSS and PLS
software. Analysis of results show that Irancell`s advertising through sport in
Premier Football League has not been effective. About attitude toward
advertising through sport had become clear that there is a positive attitude in
spectator. According to the result we suggest Irancell company with by relying
on positive attitude that is existing toward advertising trough sport, do some
revision in executive methods of advertising and take better advantages of good
condition in sports field to progress of their marketing goals.

Keywords: Advertising Through Sports, Effectiveness of Advertising, AIDA
Model, Spectator, Football League
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