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مطالعات مدیریت ورزشی

اثر هویت تیمی و سازمانی برنگرش مصرفکننده نسبت به بازاریابی ورزشی
مرتبط با علت
2

محمدکاظم عظمی ،1سردار محمدی
*

 .1کارشناسیارشد مدیریت بازاریابی ورزشی ،دانشگاه کردستان
 .2دانشیار مدیریت ورزشی ،دانشگاه کردستان
تاریخ دریافت1395/03/16 :

تاریخ پذیرش1396/01/27 :

چكیده
این پژوهش با هدف بررسی اثر هویت تیمی و سازمانی بر نگرش مصرفكننده نسبت به بازاریابی
ورزشی مرتبط با علت ،در دانشجویان تربیتبدنی استان كردستان (تعداد= )540انجام شد.
پژوهش ازنوع توصیفی -همبستگی بود كه با روش نمونهگیري سرشماري (تعداد=)400انجام
گرفت .ابزار اندازهگیري پژوهش ،پرسشنامة پژوهشگرساختة ویژگیهاي فردي و پرسشنامة
استاندارد هویت تیمی ،هویت سازمانی مرتبط با علت ،نگرش مصرفكننده ،تناسب ورزش و علت
و قصد خرید بودند .براي تحلیل دادهها از آمار توصیفی (میانگین ،انحراف استاندارد و غیره) و
آمار استنباطی (همبستگی ،تحلیل عامل تأییدي و مدل معادالت ساختاري) و نرمافزار
اس.پی.اس.اس .نسخة  22و آموس نسخة  22استفاده شد .یافتههاي پژوهش نشان داد كه اگر بین
ورزش و علت انتخابشده سنخیت باالیی باشد ،بر نگرش مصرفكننده نسبت به بازاریابی ورزشی
مرتبط با علت اثر مثبت و معناداري دارد .همچنین ،هویت تیمی بهصورت مستقیم و جدا از تناسب
ورزش و علت ،نمیتواند بر نگرش مصرفكننده نسبت به بازاریابی ورزشی مرتبط با علت تأثیر
مثبت داشته باشد؛ اما هویت سازمانی مرتبط با علت بهتنهایی و جدا از تناسب ورزش و علت،
برنگرش مصرفكننده اثر مثبت و معنادار دارد .بهعالوه ،تغییر مثبت نگرش مثبت مصرفكننده
منجر به قصد خرید خواهد شد.
واژگان کلیدی  :بازاریابی مرتبط با علت ،هویت تیمی ،هویت سازمانی ،نگرش ،قصد خرید

*نویسندة مسئول

Email: kazemaz@yahoo.com
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مقدمه
بازاریابی با زندگی روزمرة انسان در ارتباط است .ما با نیازهاي بیشماري در زندگی روبهرو هستیم و
این نیازها ما را به تالش و تكاپو وامیدارند که بازاریابی سعی میکند با کمترین تالش این نیازها را
برطرف سازد.
تعدادي از اندیشمندان و صاحبنظران دانش بازاریابی عقیده دارند که تأکید مفهوم بازاریابی تنها بر
تأمین نیازها و خواستههاي مشتریان است و سالمت اجتماعی و جامعه جایگاهی در این فلسفه
ندارد .آنها بر این باورند که مدیران سازمانها موظف هستند که اهداف و مقاصد خود را گسترش
دهند و عالوهبرآن ،تالش کنند نیازها ،خواستهها و منافع بازارهاي هدف خود را تعیین کنند تا
شرکتشان بتواند در مقایسه با شرکتهاي رقیب ،این نیازها و خواستهها را بهصورت کارآمدتر تأمین
کند .این اقدامات بهنوبةخود باعث خواهند شد که رفاه و تندرستی مشتري و جامعه فراهم شود؛
براي مثال ،شرکت کوکاکوال را درنظر بگیرید .بیشتر مردم این شرکت را درزمینة تولید نوشابه،
شرکتی بسیار متعهد و همسو با ذائقه و رضایت مصرفکننده تصور میکنند .بااینحال ،گروههاي
حامی حقوق مصرفکننده و طرفداران محیطزیست به این شرکت ایراد میگیرند که محصوالت آن
ارزش غذایی ندارد ،به دندانهاي مردم آسیب وارد میکند ،کافئین موجود در نوشابه براي سالمتی
مضر است و محیطزیست براثر دورریختن ظروف فلزي و بطريهاي یكبارمصرف آلوده میشود.
بازاریابی اجتماعی حوزه و قلمروي علمی جدیدي است که میکوشد با استفاده از فنون بازاریابی
تجاري ،اهداف و مقاصد اجتماعی را تحقق بخشد (خورشیدي و مقدمی  .)1382 ،نخستین بار در
سال  ،1971کاتلر و زالتمن 1عبارت «بازاریابی اجتماعی»2را مطرح کردند .به عقیدة آنها ،بازاریابی
اجتماعی طراحی ،اجرا و کنترل برنامههایی است که براي تأثیرگذاري بر پذیرش ایدههاي اجتماعی
طرحریزي شدهاند و دربرگیرندة برنامهریزي محصول ،قیمتگذاري ،ارتباطات ،توزیع و پژوهشهاي
بازاریابی است (آندرسون .)1994 ،3با توجه به تعاریف ذکرشده میتوان گفت که بازاریابی اجتماعی
بهکارگیري اصول بازاریابی و تبدیل آن به مسائل اجتماعی است (دومگان .)2008 ،4براساس مفهوم
بازاریابی اجتماعی ،مدیران بازاریابی سازمانها و شرکتهاي بزرگ ناگزیرند در تعیین خطمشیهاي
بازاریابی خود ،بهصورت مشترک عوامل مهمی نظیر منافع شرکت ،خواستههاي مصرفکننده و منافع
جامعه را مدنظر قرار دهند .این امر منجر به شكلگیري و پیدایش بازاریابی اجتماعی شد که
درحالحاضر ،بسیاري ازشرکتها هنگام اتخاذ تصمیمات بازاریابی به منافع جامعه توجه میکنند
1. Kotler & Zaltman
2. Societal Marketing
3. Andreasen
4. Domegan
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(خورشیدي و مقدمی .)1382 ،متناسب با بازاریابی اجتماعی ،مفهوم مسئولیت اجتماعی شرکتها1و
سازمانها مطرح شد .صاحبنظران رشتة مدیریت ،از دهة  1950توجه خود را بیشتر به مسئولیت
اجتماعی شرکتها و سازمانها معطوف کردهاند .منظور از مسئولیت اجتماعی این است که
سازمانها تأثیر عمدهاي بر نظام اجتماعی دارند؛ بنابراین ،چگونگی فعالیتهاي آنها باید بهگونهاي
باشد که دراثر آنها ،زیانی به جامعه نرسد و درصورت واردشدن زیان ،سازمانهاي مربوط ملزم به
جبران آن باشند .بهعبارتدیگر ،سازمانها نباید خود را مستقل از محیط بیرونی خود و بهاصطالح
«تافتة جدابافته» بدانند؛ بلكه باید خود را جزئی از یك کل؛ یعنی محیط بیرونی و اجتماع بدانند و
باید اهداف و فعالیتهاي آنها درراستاي آرمانهاي اجتماعی و رفاه و آسایش جامعه باشد .امروزه،
همة مدیران باید اقداماتی انجام دهند که موردقبول جامعه و منطبق با ارزشهاي آن باشد.
سازمانهایی که نمیتوانند خود را با این امر مهم تطبیق دهند ،موفق نخواهند بود (مشبكی و
شجاعی .)1389 ،بهعبارتدیگر ،مسئولیت اجتماعی سازمان ،تعهد الزام سازمان به استفاده از منابع
دراختیار خود و درراستاي حفظ منافع اجتماع ،بدینصورت است که سازمان خود را جزئی از
اجتماع بداند ،همواره نسبت به آن احساس مسئولیت داشته باشد و درجهت بهبودي رفاه عمومی
شرکت فعالیت داشته باشد (خوشطینت و قاتون.)1385 ،
صنعت ورزش بهدلیل پوشش گسترده توسط رسانههاي جمعی ،توجه ویژة جوانان به ورزش و آثار
مثبتی که بر سالمتی دارد ،میدان ایدهآلی براي انجام مسئولیتهاي اجتماعی بهعنوان یك شرکت
بزرگ است (اسمیت و وستربیك .)2007 ،2درواقع ،مسئولیت اجتماعی در صنعت ورزش ازطریق
تبلیغات و برنامههاي حمایتی ،در بسیاري از لیگهاي حرفهاي و رویدادهاي ورزشی توسط تیمها و
ورزشكاران انجام شده است (بابیك و ولف)2006 ،3؛ براي مثال ،انجمن ملی بسكتبال آمریكا4براي
انجام مسئولیت اجتماعی خود فعالیتهاي گستردهاي را به نام مراقبت از توسعة بسكتبال و با هدف
خدمت به جوامع آغاز کرده است .همچنین ،این انجمن کمك به مسائل و مشكالت آمریكا و جهان،
نظیر ایدز و اعتیاد را با عنوان بسكتبال بدون مرز آغاز کرده است.
بازاریابی مرتبط با علت ،به هر نوع تالش بازاریابی براي علل خیریة اجتماعی و موارد مشابه دیگر
گفته میشود .با توجه به این تعریف ،پیدایش طرحهاي متنوع مسئولیت اجتماعی در صنعت ورزش
باعث شد که پژوهشگران به این موضوع عالقهمند شوند و در پژوهشهاي خود ،از آن بهعنوان
1. Corporate Social Responsibility
2. Smith & Westerbeek
3. Babiak & Wolfe
)4. National Basketball Association (NBA
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«بازاریابی ورزشی مرتبط با علت »1نام ببرند (بابیك وولف .)2006 ،این پژوهشگران در یك
چهارچوب نظري ،مفهوم بازاریابی ورزشی مرتبط با علت را بدینصورت تعریف کردهاند :یك راهبرد
بازاریابی ورزشی که تالش میکند منافع متقابل سازمانهاي ورزشی ،ورزشكاران ،سازمانهاي خیریه
و اجتماعی حمایتشونده و سازمانهاي مرتبط را ازطریق رویدادهاي ورزشی بهدست آورد (الچوتز و
گالدن.)2002 ،2
مدل الچوتز و گالدن ( )2002اولین تالش براي ایجاد یك چهارچوب مفهومی براي درک بازاریابی
ورزشی مرتبط با علت بود؛ اما با توجه به مدل مفهومی بازاریابی مرتبط با علت 3و پیشینة گستردة
این مفهوم ،مدل الچوتز و گالدن دربرگیرندة چند عامل مهم نبود؛ براي مثال ،درک انگیزة
شرکتهاي بزرگ براي ورود به بازاریابی مرتبط با علت و تأثیر نگرش مصرفکنندگان نسبت به این
شرکتها مشخص نبود (بارون ،میزاکی وتیلور2002 ،4؛ بكر -اولسن ،کادمور و هیل.)2006 ،5
پیادهسازي برنامة بازاریابی مرتبط با علت به دو صورت فعاالنه و واکنشی است که بهنسبت درک
مصرفکننده ،بازاریابی مرتبط با علت را تحتتأثیر قرار میدهد (بكر -اولسن ،کادمور و هیل،
 .)2006مهمتر از آن ،در مدل الچوتز و گالدن ،نادیدهگرفتن ویژگیهاي فردي مصرفکننده مانند
جنسیت (روس ،پترسون و استاتس ،1992 ،6لی و فریرا ،)2014 ،7هویت سازمان مرتبط با علت
(کورنول و کوته )2005 ،8و ویژگیهاي شخصیتی (گاي ،1988 ،9جیدوک لی )2014 ،بود .با
توجه به محدودیتهاي مدل الچوتز و گالدن ( )2002براي افزایش انگیزة سازمانهاي ورزشی
درجهت ورود به برنامههاي بازایابی ورزشی مرتبط با علت ،ایجاد یك مدل جدید الزم بود (شكل
شمارة یك).

1. Cause-Related Sport Marketing
2. Lachowetz & Gladden
3. Cause-Related Marketing
4. Barone, Miyazaki&Taylor
5. Becker-Olsen, Cudmore & Hill
6. Ross, Patterson & Stutts
7. Lee& Ferreira
8. Cornwell & Coote
9. Guy
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عوامل برنامههاي بازایابی ورزشی مرتبط با علت

عوامل مدیریتی

قصد خرید

• تناسب بین علت اجتماعی و ورزش
• انگیزززة شززرکتها از ورود بززه برنامززة
CRSM
• زمانبندي

نگرش نسبت

• ارتباط ملمزوس بزین ورزش و علزت
اجتماعی

به

CRSM

عوامل فردي
• جنسیت
• شخصیت
• هویت

انتخاب واقعی

• هویت تیمی
• هویززت سززازمانی مززرتبط بززا علززت
اجتماعی

شکل  -1چهارچوب پیشنهادي براي درک برنامههاي بازایابی ورزشی مرتبط با علت

مدل ارائهشده که با استفاده از پژوهشهاي مختلف دانشگاهی بهوجود آمده است ،چهار عامل
مدیریتی اصلی مؤثر بر نگرش مصرفکننده نسبت به برنامة برنامههاي بازایابی ورزشی مرتبط با علت
را نشان میدهد .در این مدل ،تغییر در نگرش مصرفکننده منجر به قصد خرید و انتخاب واقعی
میشود .مهمترین قسمت مدل اضافهشدن عوامل فردي مانند جنسیت ،شخصیت ،هویت تیمی و
سازمانی مرتبط با علت است .انتظار میرود که براساس این مدل ،بین عوامل مدیریتی و عوامل
فردي ارتباط برقرار شود و نگرش مصرفکننده نسبت به برنامههاي بازایابی ورزشی مرتبط با علت
تغییر کند (لی و فریرا.)2014 ،
قملرو ورزش فضاي ایدهآلی براي استقرار طرحهاي مسئولیت اجتماعی است (اسمیت و وستربیك،
 .)2007براساس ادبیات موجود در مبانی نظري درخصوص برنامههاي بازایابی ورزشی مرتبط با علت
و همچنین ،چهارچوب قدیمی الچوتز و گالدن ،مدل جدیدي از برنامههاي بازایابی ورزشی مرتبط با
علت ارائه شده است که در این مدل جدید ،عوامل مدیریتی شامل علت مناسب و ورزش ،انگیزة
شرکتها براي ورورد به برنامههاي بازایابی ورزشی مرتبط با علت  ،زمانبندي و ارتباط ملموس
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هستند .در بخش عوامل فردي ،جنسیت ،شخصیت و هویت شامل هویت تیمی طرفداران و هویت
سازمانی مرتبط با علت ،درنظر گرفته شدهاند .در قسمت پیامدها ،نگرش ،قصد خرید و انتخاب
واقعی لحاظ شدهاند (شكل شمارة دو).

شکل  -2مدل مفهومی پژوهش

تناسب بین ورزش و علت :تجانس بین نام تجاري و علت مرتبط یكی از مهمترین عوامل در
برنامههاي بازایابی ورزشی مرتبط با علت است .در بازاریابی مرتبط با علت ،هرچه تناسب بین نام تجاري و
علت باال باشد ،پاسخ مصرفکننده مثبتتر خواهد بود؛ براي مثال ،هر زمان که تناسب بازار هدف با
علت باال باشد ،نام تجاري در حافظة مصرفکننده ماندگارتر میشود .درواقع ،هر زمان علت مطرح
شود ،نام تجاري در ذهن مصرفکننده تداعی خواهد شد (اندرسون.)1983 ،
نتایج پیوستة پژوهشها نشان میدهد که تناسب باالي نام تجاري و مؤسسة خیریه ،در انتخاب
مصرفکننده تأثیر قابلتوجهی دارد .عالوهبراین ،کمك به مؤسسات خیریة موردحمایت پنج تا 10
برابر بیشتر میشود .بااینوجود ،صنعت ورزش نسبت به محصوالت تجاري تفاوتهاي بسیاري دارد؛
بنابراین ،اثر تجانس بین برند و یك علت در برنامة برنامههاي بازایابی مرتبط با علت ممكن است
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ضعیف باشد؛ اما در ورزش بهدلیل پوشش گسترده و عالقة فراوان به ورزش ،نگرش مصرفکننده
حتی اگر تناسب نداشته باشد ،ممكن است مثبت شود و هر چه تناسب باال باشد ،بر قصد خرید اثر
مثبت دارد (لی و فریرا( )2014 ،جدول شمارة یك).
هویت :شناسایی یك فرد با یك گروه را هویت گویند .اخیراً ،روانشناسان اجتماعی با استفاده از
نظریه هویت اجتماعی (تاچفل و ترنر )1979 ،1و نظریة طبقهبندي خویشتن (ترنر ،هاگ ،اواکسف
ریچر و ودرال ،)1987 ،2به شرح و توصیف هویت در علوم اجتماعی پرداختهاند .این نظریهها بیان
میکنند که مردم خود را در دستههاي اجتماعی تعریف میکنند و انگیزة آنها براي پیوستن به
گروهها حفظ هویت اجتماعی خود است (آشفورد و مایل .)1989 ،3ازنظر تاچفل ( ،)1982هویت
اجتماعی عبارت است از برداشت فرد از خود که ناشی از عضویت ادراکشده در گروههاي اجتماعی
است .با عضویت در این گروهها رابطة عاطفی برقرار میشود .در هویت اجتماعی ،روابط و فرایندهاي
گروهها بررسی میشود که افراد در این گروهها نیاز به تمایز مثبت با افراد دیگر گروهها دارند (هاگ
و آبرامز.)1990 ،4
نظریة هویت اجتماعی :تاچفل ( )1982هویت اجتماعی را بهصورت عضویت فرد در یك گروه
اجتماعی خاص که ازلحاظ عاطفی و ارزشیبودن به آن وابسته است ،تعریف کرده است .به عقیدة
آشفل و میل ( ،)1989مردم تمایل دارند خود را به عضویت گروههاي اجتماعی مانند طرفداران،
گروههاي سیاسی و انجمنهاي اجتماعی درآورند .پژوهشگران دیگري هویت را به هویت فردي و
اجتماعی تقسیم کردهاند (اوبسكونكا ،گوتنر ،سیلبرئیسن و کاننتر  .)2012 ، 5پژوهش درزمینة
هویت اجتماعی نشان میدهد افرادي که ازطریق گروه اجتماعی خاصی هویتشان معلوم میشود،
بیشتر احتمال دارد که از همان گروه طرفداري و احساس برتري مثبت بهدلیل عضویت در آن گروه
داشته باشند (آبرامز و هاگ .)1990 ،در چهارچوب نظریه هویت نشان میدهد که افراد حساسیت
بیشتري نسبت به موفقیت یا شكست سازمان دارند.
هویت تیمی :براساس نظریة هویت اجتماعی تاچفل و ترنر ( ،)1979هویت تیمی طرفداران بررسی
گردید .پژوهشهاي قبلی نشان دادند طرفدارانی که از یك تیم ورزشی حمایت میکنند ،گرایش
مثبتتري به همتیمیهاي خود نسبت به غیرتیمیهاي خود دارند؛ یعنی زمانیکه هویت تیمی باال
باشد ،بر قصد خرید اثر میگذارد (جیدوک لی .)2014 ،نتایج پژوهشی دیگر نشان داد که روابط
1. Tajfel & Turner
2. Turner, Hogg, Oakes, Reicher & Wetherell
3. Ashforth & Mael
4. Hogg& Abrams
5. Obschonka, Goethner, Silbereisen & Cantner
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میان اعضاي یك تیم ممكن است تحتتأثیر هویت تیمی تغییر کند (لیو ،لوي ،و الم 2011 ، 1؛ لی
و فریرا .)2013 ،2همچنین ،برندهایی که بهعنوان حامی حمایت میکنند ،درک خوبی در طرفداران
ایجاد میکنند که این کار باعث ایجاد نگرش مثبت نسبت به حامیان میشود و نتیجة آن ،افزایش و
قصد خرید طرفداران از حامیان میشود و درنهایت ،رضایت حامیان را درپی خواهد داشت (دي
کونیك( )2011 ، 3جدول شمارة یك).
هویت سازمانی :نظریة هویت اجتماعی تأکید میکند علت مناسب اجتماعی و هویت سازمانی ،بر
نگرش مصرفکننده نسبت به طرحهاي بازاریابی ورزشی مرتبط با علت اثر میگذارد .اگر فردي
براساس تجربه یا بهدلیل عالقه در یك مؤسسة خیریه خاص بهعنوان یك سازمان عضو شده باشد،
درص ورت حمایت سازمان ورزشی از این مؤسسة خیریه ،نگرش فرد عضوشده در مؤسسة خیریه به
طرحهاي بازاریابی ورزشی مرتبط با علت ،مثبت است (آشفورد و میل )1989؛ براي مثال ،اگر فردي
از سرطان رنج میبرد یا اینكه یكی از اعضاي خانواده او تحتدرمان ناشی از بیماري سرطان باشند،
او نیز بهدلیل هویت سازمانی ممكن است از پژوهشهاي سرطانی حمایت کند .همچنین ،هویت
سازمانی میتواند در کارهاي تیمی و فردي اثرگذار باشد .درواقع ،آنچه را که سازمان تأیید کند،
موردتأیید تیم و فرد خواهد بود (وندیك ،ون کنی پن برگ ،کرسچریتر ،هرتل و ویسك،4
.)2008پژوهشگران دیگري بیان کردند که تعهد سازمانی افراد و هویت سازمانی زیاد افراد میتواند
تناسب بین خواستههاي شخص و سازمان ایجاد کند (تورکر2009 ،5؛ ماروسی و بنچسكی)2009 ، 6
(جدول شمارة یك).
نگرش مصرفكننده نسبت به برنامههاي بازایابی ورزشی مرتبط با علت :هر تصمیمی که
مصرفکننده میگیرد تاحدي مشمول پدیدهاي است که روانشناسان به آن «نگرش» میگویند.
نتیجة باورها ،نگرشها و رفتارها در ارتباط بسیار نزدیك با هم است و در بررسی رفتار مصرفکننده،
باورها ،نگرشها و رفتارها از اهمیت ویژهاي برخوردار هستند .در این مطالعة نگرش را به سه بخش
باوري ،احساسی و رفتاري تقسیم کردهاند:

1. Liu, Loi & Lam
2. Lee & Ferreira
3. De Coninck
4. Van Dick, Van Knippenberg, Kerschreiter, Hertel & Wieseke
5. Turker
6. Marosi & Bencsik
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 بخش اقتصادي (باوري) :عنصر شناختی تشكیلشده از اعتقادات و دانش مصرفکننده نسبت بهیك شیء است .هرچه اعتقادات فرد راجع به نام تجاري یا برندي مثبتتر باشد،هنگامیکه همة
اجزاي نگرش با هم متناسب باشند ،درنتیجه ،کل نگرش مطلوبتر خواهد بود؛
 جزء احساسی :عكسالعملهاي احساسی افراد نسبت به اشیا ،به جزء احساس یك نگرش داللتمیکنند .زمانیکه مصرفکنندهاي میگوید که من فالن نام تجاري غذایی رژیمی را دوست دارم،
درواقع نتیجة ارزیابی خود از کاال را شرح میدهد .درواقع ،عكسالعمل اولیة ما به یك کاال و
عالقهداشتن یا عالقهنداشتن ما به آن ،ممكن است بدون هیچ مبناي شناختی باشد؛
 جزء رفتاري :جزء رفتاري نگرش عبارت است از تمایل به پاسخگویی به روش خاص و مشخص بهیك شیء یا فعالیت .مجموعهاي از تصمیمات درمورد خریدن یا نخریدن نام تجاري خاصی و توصیة
آن به دوستان و دیگران ،منعكسکنندة جزء رفتاري نگرش است .رفتار واقعی افراد منعكسکنندة
تمایالت رفتارياي هستند که جزء رفتاري فراهم آورده است و بهوسیلة وضعیتها اصالح شدهاند.
جزء رفتاري نزدیكترین ارتباط را با تصمیم خرید یك مصرفکننده دارد .الچوتز و گالدن ارتباط با
نام تجاري را یك متغیر میانجی در چهارچوب برنامههاي بازایابی ورزشی مرتبط با علت درنظر
گرفتهاند .ارتباط با نام تجاري درجهاي است که یك نام تجاري خاص با دستهبندي محصوالت در
ذهن مصرفکننده مرتبط است (کلر .)1993 ،1پژوهشهاي متعدد نشان میدهند که اگر برنامههاي
بازایابی مرتبط با علت بهدرستی انگیزة مصرفکنندگان را درک نكند ،باعث ایجاد تصویر منفی در
ذهن مصرفکننده میشود (فار و الگ .)2012 ،2براساس شواهد تجربی ،برنامههاي بازایابی مرتبط با
علت باعث تغییر برند مصرفکننده میگردد (مایرز و کوون )2013 ،3و همچنین ،نوعدوستی باعث
تغییر نگرش مصرفکننده میشود (گري .)2012 4با توجه به درک و نگرش مصرفکنندة ورزشی از
برنامههاي برنامههاي بازایابی ورزشی مرتبط با علت  ،ارتباط با نام تجاري در ذهن مصرفکننده
برقرار میشود؛ بنابراین ،در چهارچوب جدید برنامههاي بازایابی ورزشی مرتبط با علت  ،نگرش
مصرفکننده میتواند دو پیامد قصد خرید و انتخاب واقعی از محصوالت مرتبط با علت بههمراه
داشته باشد (جدول شمارة یك).
قصد خرید :قصد خرید ترکیبی از تمایل خریدار و احتمال خرید وي از یك محصول است .با توجه
به نتایج بسیاري از مطالعات ،قصد خرید بستگی زیادي به نگرش و ترجیح مشتري به یك نام

1. Keller
2. Pharr & Lough
3. Myers & Kwon
4. Gray
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تجاري یا محصول دارد (کیم و چونگ2009 ،1؛ کیم ولی2009 ،2؛ کیم و جانسون .(2010،3قصد
خرید مفهوم مناسبی براي پیشبینی رفتار خرید واقعی است (یو ،دوندي و لی .)2000 ،4همچنین،
ترکیبی از عالقة مصرفکنندگان و امكان خرید یك محصول است (کیم وچونگ .)2002 ،قصد
خرید به تمایل مصرفکننده به خرید یك نام تجاري ویژه ،طبق روال عادي در آینده و مقاومت
دربرابر تغییر آن اشاره میکند (براداوسكی .)1996 ،5افزایش در قصد خرید بهمعناي افزایش احتمال
خرید است (دوادزو ،مونرو و گرول1991 ،6؛ شیفمن و کانیك .)2007 ،7پژوهشگران قادر هستند
از قصد خرید بهعنوان شاخص مهمی با هدف برآورد رفتار مصرفکننده استفاده کنند (وو ،یونگ و
هسیائو .)2011 ،8یافتههاي روي و گراف )2003( 9از تأثیرات برنامههاي برنامههاي بازایابی ورزشی
مرتبط با علت بر نگرش مصرفکننده نسبت به سازمانهاي ورزشی حمایت میکند .بااینوجود،
بازاریابان ورزشی میخواهند از طرحهاي برنامههاي بازایابی ورزشی مرتبط با علت براي افزایش
درآمد استفاده کنند .بهروشنی باید گفت که اگر راهبرد برنامههاي بازایابی ورزشی مرتبط با علت
بهدرستی اجرا شود ،باعث ایجاد نگرش مثبت در مصرفکننده میشود و این نگرش مطلوب
ایجادکنندة مقاصد خرید است .بهطورکلی ،طراحان بازاریابی ورزشی مرتبط با علت ،میخواهند
بدانند که آیا فعالیتهاي بازاریابی مرتبط با علت باعث افزایش فروش و درآمد میشود یا خیر؛
بنابراین ،طرحهاي بازاریابی ورزشی مرتبط با علت ،در رفتار مصرفکننده به قصد خرید محصوالت
میتوانند اثر داشته باشند (جدول شمارة یك).
بنابراین ،ضروري است که متغیرهزاي بزین ورزش ،بازاریزابی مزرتبط بزا علزت اجتمزاعی مناسزب و
همچنین ،متغیرهایی که نگرش مصرفکننده را نسبت به بازاریابی ورزشی مرتبط با علزت اجتمزاعی
تغییر می دهند ،بررسی شوند.
در این مطالعه ،اثرهاي ورزش و عوامل متناسب با بازاریابی مرتبط با علت در نگزرش مصزرفکننده و
تغییرات این نگرش در قصد خرید بررسزی میشزود .همچنزین ،نقزش هویزت تیمزی و سزازمانی در
موفقیتهاي بازاریابی ورزشی مرتبط با علت بررسی خواهد شد.

1. Kim & Chung
2. Kim & Lee
3. Kim & Johnson
4. Yoo, Donthu& Lee
5. Brodowsky
6. Dodds, Monroe& Grewal
7. Schiffman & Kanuk
8. Wu,Yeong &Hsiao
9. Roy & Graeff
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جدول  -1ادبیات پژوهش
متغیر

پژوهشگر (ان)

سال انتشار

تناسب بین ورزش و علت

کلر

1993

بكر-اولسن

2006

بكر -اولسن

2006

گوپتا و پرسیچ

1

2006

جیدوک لی

فیشر و ویكفیلد

2014
2

وان -دوالن ،مك
جورج و آلیسون

1998

3

1994

فیشیر و ویكفیلد

1999

هویت تیمی

کوون و
آرمسترانگ

4

2002

لیو و همكاران

2011

دي کونیك

2011

نتایج
تناسب باعث ماندرگاري در حافظة مصرفکننده خواهد
شد.
تناسب بیشتر باعث نگرش مصرفکننده به بازاریابی
ورزشی مرتبط با علت مثبتتر میشود.
سنخیت باال بین نام تجاري و اجتماعی منجر به افزایش
نگرش میشود.
تناسب باال باعث افزایش نگرش مصرفکننده و افزایش
قصد خرید میشود.
تناسب باال باعث افزایش نگرش مصرفکننده و افزایش
قصد خرید میشود.
حامیان با هویت تیمی باال گرایش بیشتري به خرید
کاالهایی دارند که تیم محبوبشان از آنها حمایت کرده
است.
هویت تیمی باال در طرفداران باعث افزایش واکنش عاطفی
میشود.
ارتباط معناداري بین هویت طرفداران و محصوالت
خریداريشده وجود دارد.
تعیین هویت طرفداران باعث بهرسمیتشناختن حامیان و
رضایت آنها میشود.
روابط میان اعضاي یك تیم ممكن است تحتتأثیر هویت
تیمی تغییر کند.
افرادي با هویت تیمی باالتر تعلق بیشتري به سازمان خود
دارند.

اوبسكونكا و
همكاران
لی و فریرا

2012

طبقهبندي هویت به هویت فردي و اجتماعی.

2013

جیدوک لی

2014

توجه به هویت تیمی و سازمانی.
زمانیکه تناسب باال باشد ،هویت تیمی بیشتر بر قصد
خرید تأثیر دارد.

1. Gupta & Pirsch
2. Fisher & Wakefield
3. Wann, MeGeorge & Allison
4. Kwon & Armstrong
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ادامه جدول  -1ادبیات پژوهش
متغیر

پژوهشگر (ان)

سال انتشار

هویت سازمانی

کورن ول و کوته

2005

کوپتا و پریسیچ

2006

وندیك و همكاران
تورکر
ماروسی و بنچسكی

2008
2009
2009

1

خرید

نگرش مصرفکننده و قصد

فیش بین
آجزن و فیش بین
3
کانینگهام و کون
فارو الگ
گري
مایرز و کوون
سوینگ جو

2

1978
1980
2003
2012
2012
2013
2016

نتایج
حمایت مالی شرکت از یك سازمان غیرانتفاعی قصد خرید را به
میزان زیادي افزایش داده است.
انتخاب علت در شرایط خاص میتواند قصد خرید از محصوالت
بازاریابی مرتبط با علت را بهبود بخشد.
هویت سازمانی در کار تیمی و فردي اثر دارد
تعهد سازمانی باعث تناسب بین خواستة شخص و سازمان میشود.
کارکنان با هویت سازمانی باال تعهد بیشتري به سازمان خود دارند.

نگرش مثبت مصرفکننده نسبت به محصول منجر به افزایش قصد
خرید براساس چهارچوب روانشناختی میشود.

روششناسی پژوهش
در پژوهش حاضر ،از رویكرد مدل معادالت ساختاري ازطریق نرمافزار آموس ،4براي بررسی روابط
علی و آزمون فرضیههاي بین متغیرهاي پژوهش استفاده شده است .دادهها جمعیت شناختی با
استفاده از پرسشنامة محقق ساخته و متغیرهاي پژوهش با استفاده از پرسشنامه استاندارد
جمعآوري شدند.
در این مطالعه ،تجزیهوتحلیل آماري مختلفی انجام شد .ابتدا براي بررسی تناسب پیامها ،میانگین و
انحراف استاندارد محاسبه شد .سپس ،میانگین ،انحراف استاندارد و همبستگی همة متغیرها محاسبه
گردید و براي ارتباط بین فرضیههاي پژوهش از مدلسازي معادالت ساختاري و نرمافزار آموس
نسخة  22استفاده شد.
براي سنجش فرضیهها ،از دو پیام با تناسب باال و تناسب پایین روي پیراهن تیم ملی بهصورت
فرضی در پرسشنامه استفاده شد.
1. Fischbein
2. Ajzen & Fishbein
3. Cunningham & Kwon
4. AMOS
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براساس پیشنهاد کالین ،)2010( 1براي مدلهاي پیچیده ،نمونهاي  200نفري یا بیشتر موردنیاز
است .همچنین ،وي توصیه کرد که براي پژوهشهاي چند متغیره (مانند مدل معادالت ساختاري)2
اندازة نمونه باید چندین برابر (ترجیحاً  10برابر) بیشتر از تعداد متغیرهاي ارائهشده در این پژوهش
باشد .براساس قاعدة هو و بنتلر ( ،)1998بهازاي هر متغیر آشكار در مدل ،حداقل  15نفر نمونه نیاز
است و برایناساس ،حداقل نمونة الزم براي این پژوهش  203نفر است که با درنظرگرفتن احتمال
ریزش و دادههاي پرت ،حجم نمونه  450نفر از دانشجویان تربیتبدنی کارشناسی و تحصیالت
تكمیلی (ارشد و دکتري) استان کردستان (تعداد =  )540درنظر گرفته شد که 400پرسشنامه قابل
قرائت بود.
براي ایجاد دو پیام برنامههاي بازایابی ورزشی مرتبط با علت تناسب باال و پایین فرضی ،پیشآزمونی
از  50نفر از دانشجویان تحصیالت تكمیلی (ارشد و دکتري) گرفته شد .سؤالهاي پیشآزمون پنج
سؤال بهصورت باز بودند و ربطی به متغیرهاي اصلی پرسشنامه نداشتند .در این پیشآزمون،
پاسخدهندگان براي حمایت تیم ملی ،باید دو مؤسسه را ازمیان  50مؤسسهاي که یكی مناسبترین
مؤسسه و دیگري نامناسبترین مؤسسه بودند ،انتخاب میکردند .نتیجة پیشآزمون این بود که
مؤسسة حمایت از کودکان سرطانی محك با بیشترین فراوانی ،بهعنوان پیام با تناسب باال و مؤسسة
حمایت از ایرانیان مقیم آذربایجان با کمترین فراوانی ،بهعنوان پیام با تناسب پایین براي تیم ملی
انتخاب شدند و پیام هاي تناسب باال و پایین روي پیراهن تیم ملی حك شدند.
براي جمعآوري ویژگیهاي جمعیتشناختی (شامل سن ،جنسیت و تأهل) از پرسشنامة
پژوهشگرساخته استفاده شد.

1. Kline
)2. Structural Equation Model (SEM
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نگرش نسبت به پیامهاي برنامههاي بازایابی ورزشی مرتبط با علت :متغیر نگرش
مصرفکنندگان نسبت به برنامه برنامههاي بازایابی ورزشی مرتبط با علت با استفاده از پرسشنامة
لیختن اشتاین و بردن )1989( 1اندازهگیري شد .این پرسشنامه شامل شش زیرمجموعه است و
براساس طیف هفتارزشی لیكرت طراحی شده است .زیرمجموعهها شامل مطلوبیت ،خوبی ،سود،
جذابیت ،تعالی و اولویت هستند .پایایی این مقیاس در پژوهش لیختن اشتاین و بردن 0/96 ،است.
تناسب پیام :متغیر تناسب پیام با استفاده از پرسشنامة کلیر و آکر )1992( ،2اندازهگیري شد که
این پرسشنامه شامل سه زیرمجموعه است و براساس طیف هفت ارزشی لیكرت طراحی شده است.
زیرمجموعهها شامل خوب ،اصالً منطقی نیست و بسیار منطقی ،اصالً مناسب نیست و خیلی مناسب
هستند .در پژوهش کلیر و آکر ،پایایی این مقیاس  0/94است.
نتایج
جدول شمارة دو یافتههاي توصیفی را نشان میدهد.
جدول -2یافته هاي توصیفی
جنسیت
مرد
زن

وضعیت تأهل

فراوانی

درصد فراوانی

مجرد
متأهل
مجرد
متأهل

180
28
182
10

86/53
13/47
94/79
5/21

جدول شمارة سه یافتههاي توصیفی پیام اول و دوم را نشان میدهد.
براساس جدول شمارة سه ،تیم ملی فوتبال و مؤسسة خیریة حمایت از کودکان سرطانی محك
بهعنوان پیام تناسب باال انتخاب شدند (میانگین =  ،5/62انحراف استاندارد =  .)1/02با توجه به
شاخص مرکزي و پراکندگی ،نگرش و قصد خرید دانشجویان از مؤسسة خیریة حمایت از کودکان
سرطانی محك نسبت به مؤسسة حمایت از ایرانیان مقیم کشور آذربایجان باال است.

1. Lichtenstein & Bearden
2. Keller & Aaker
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جدول  -3یافته هاي توصیفی پیام ها
ردیف

پیام

انحراف استاندارد±میانگین

پیام اول
پیام دوم

تیم ملی فوتبال و مؤسسة خیریه حمایت ازکودکان سرطانی محك
تیم ملی فوتبال و انجمن حمایت از ایرانیان مقیم کشور آذربایجان

5/62±1/02
3/03±1/28

تناسب
پیام
باال
پایین

پیام
تیم ملی فوتبال و حمایت از
کودکان سرطانی محك
تیم ملی فوتبال و حمایت از
ایرانیان مقیم کشور آذربایجان

انحراف استاندارد±میانگین
نگرش به بازاریابی ورزشی مرتبط با علت

قصد خرید

5/27±1/16

5/03±1/34

3/22±1/47

3/81±1/56

پس از آزمونهاي گرفتهشده ،با آزمون شاپیرو-ویلك 1مشخص شد که توزیع دادههاي پژوهش
حاضر طبیعی است؛ بنابراین ،براي مشخصشدن ضریب همبستگی بین متغیرها از آزمون ضریب
همبستگی پیرسون 2استفاده شد (جدول شمارة چهار).
جدول شمارة چهار نشان میدهد که بین متغیر قصد خرید و هویت سازمانی محك ()r =0/492
بیشترین همبستگی و بین متغیر هویت تیمی و نگرش ( )r =0/068کمترین همبستگی وجود دارد.
براي مفروضههایی نظیر بهنجاري ،خطیبودن ،دادههاي پرت تكمتغیره و چندمتغیره ،یكسانی
ماتریس واریانس-کوواریانس و همخطی چندگانه بررسی شدند .هیچ نوع تخطی جدي مشاهده نشد.
تنها بعد از بررسی بهنجاري چندمتغیري و محاسبة فاصلههاي ماهاالنوبیس ،3دادههاي پرت از تحلیل
کنار گذاشته شدند و درنهایت ،براي بررسی طبیعیبودن توزیع دادهها ،بهصورت تكمتغیره از
شاخصهاي کشیدگی و چولگی و براي تعیین طبیعیبودن چندمتغیره از ضریب مردیا 4استفاده شد.
با توجه به عدد بحرانی  2/30براي هر متغیر( ،)c.r >2/58فرض نرمالنبودن دادهها رد شد.

1. Shapiro-Wilk
2. Pearson's Coefficient of Correlation
3. Mahalanubis
4. MARDIA
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جدول  -4ضریب همبستگی بین متغیرها
متغیر

نگرش به بازاریابی
ورزشی مرتبط با علت
تناسب تیم ملی و
محك
هویت تیمی
هویت سازمانی محك
قصد خرید محك

انحراف استاندارد ±میانگین

1

2

3

4

5

5/27±1/16

-

-

-

-

-

**

-

-

-

-

*

0/147
0/057
*
0/098

**
0/251
**
0/378

**
0/492

-

5/62±1/02

0/431

4/36±1/31
4/47±1/14
5/03±1/34

0/068
0/419
**
0/571
**

**

براي تحلیل ساختار درونی پرسشنامه و تعیین روایی همگرا ،از نتایج حاصل از تحیلی عاملی
تأییدي استفاده شد و بدینمنظور ،بارهاي عاملی استانداردشدة مربوط به تمامی گویهها و متغیرها
محاسبه شدند که نتایج در جدول شمارة پنج نشان داده شده است .روایی زمانی برقرار است که
مقد ار تمامی بارهاي عاملی استانداردشدة مربوط به هریك از متغیرهاي اندازهگیري ،بزرگتر از 0/5
باشد (فورنل و الکر .)1981 ،1همانطورکه در جدول شمارة پنج مالحظه میشود ،مقدار بارهاي
عاملی براي تمامی گویهها و متغیرها ،بزرگتر از  0/5است؛ بنابراین ،میتوان نتیجه گرفت که
پرسشنامة این پژوهش از روایی موردقبول برخوردار است .براي سنجش پایایی نیز از ضریب آلفاي
کرونباخ براي تمامی متغیرها استفاده شد که همگی آنها بیشتر از  0/8و قابلقبول است (جدول
شمارة پنج).

1. Fornell& Larcker
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جدول  -5مقادیر بارعاملی استاندارد ،آلفاي كرونباخ براي بررسی روایی و پایایی
متغیرها

هویت
تیمی

گویهها
تا چه اندازه برد تیم ملی براي شما اهمیت دارد؟
میزان طرفداري شما از تیم ملی تا چه اندازه است؟

0/88

دوستان واطرافیان ،تا چه اندازه شما را بهعنوان طرفدار تیم
ملی میشناسند؟

0/81

زمانیکه مسابقات تیم ملی در جریان است ،شما تا چه
میزان ازطریق سایت ،روزنامه و تلویزیون اخبار تیم ملی را
دنبال میکنید؟

0/81

تا چه اندازه تیم ملی ایران براي شما اهمیت دارد؟

0/84

تا چه اندازه از رقباي تیم ملی نفرت دارید؟

قصد
خرید

استاندارد
0/85

آیا شما اغلب اوقات نام (لگو) تیم ملی را در محل کار ،منزل
یا روي پیراهن خود نمایش میدهید؟
من با مؤسسة محك آشنا هستم.

هویت
سازمانی

بارعاملی

آلفاي
كرونباخ

0/89

منبع

وان و براتسكومب
()1993
لی ()2014

0/67
0/69
0/43

من مؤسسة محك را دوست دارم.

0/62

وقتی کسی به مؤسسة محك توهین کند ،آن را مانند
توهین به خود میدانم.

0/61

براي من بسیار جالب است که نظر دیگران را درمورد
مؤسسة محك بدانم.

0/73

هنگامیکه درمورد مؤسسة محك حرف میزنم ،معموالً
بهجاي «آنها»« ،ما»میگویم.

0/66

موفقیت مؤسسة محك موفقیت من است.

0/60

اگر در رسانه بحثی انتقادي در رابطه با مؤسسة محك مطرح
شود ،احساس خجالت میکنم.

0/45

وقتی کسی از مؤسسة محك تعریف کند ،آن را مانند یك
تعریف شخصی میدانم.

0/37

قصد دارم تیشرت تیم ملی فوتبال ایران را بخرم.

0/59

اگر قیمت تیشرت تیم ملی ایران درحد مناسبی باشد ،آن
را خواهم خرید.

0/80

احتمال اینكه تیشرت تیم ملی ایران را بخرم ،بسیار زیاد
است.

0/51

باتاتاکاریا ،رائو ،و
0/88

گیلن)1995(1
لی ()2014

کوون ،تیل ،و
0/85

جیمز)2007(2
لی ()2014

1. Bhattacharya, Rao & Glynn
2. Kwon,Trail & James
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در جدول شمارة شش ،شاخصهاي نیكوئی برازش تحلیل عامل تأییدي پرسشنامه نشان داده
شدهاند.
براساس جدول شمارة شش ،شاخصهاي برازش مقادیر مطلوبی را نشان میدهند .شاخص برازش
ریشه میانگین مربعات خطاي برآورد برابر با  0/04بهدست آمده است که حتی از مقدار سختگیرانة
 0/05نیز کوچكتر است .مقدار خیدوي بهنجار (خیدو تقسیم بر درجة آزادي) 2/71 ،بهدست
آمده است؛ بنابرین ،مدل ساختاري مشاهدهشده از برازش مطلوبی برخوردار است.
جدول  -6شاخصهاي نیکوئی برازش تحلیل عامل تأییدي پرسشنامه
شاخص برازندگی

مقادیر قابلقبول

مقادیر محاسبهشده

>5

2/71

ریشه میانگین مربعات خطاي برآورد

>0/05

0/04

نیكویی برازش

<0/9

92

نیكویی برازش اصالح شده

<0/9

93

شاخص برازش تطبیقی

<0/9

92

شاخص برازش هنجار نشده

<0/9

98

شاخص برازش افزایشی

0-1

0/85

خی-دو بهنجار

در جدول شمارة هفت ،شاخصهاي برازش مدل معادالت ساختاري نشان داده شدهاند.
مقدار خیدوي بهنجار 2/47 ،به دست آمده است که در بازة موردقبول قرار دارد؛ بنابراین ،مدل
ساختاري از برازش مطلوبی برخوردار است .ازآنجاییکه شاخص برازش ریشه میانگین مربعات خطاي
برآورد برابر با  0/035بهدست آمده است که از مقدار  0/05کوچكتر است ،مدل از برازندگی خوبی
برخوردار است .سایر شاخصهاي نیكوئی برازش نیز در بازة موردقبول قرار گرفتهاند.
جدول  -7شاخصهاي نیکوئی برازش مدل معادالت ساختاري
مقادیر قابلقبول

مقادیر محاسبهشده

شاخص برازندگی

>5

2/475

ریشه میانگین مربعات خطاي برآورد

>0/05

0/035

نیكویی برازش

<0/9

0/94

نیكویی برازش اصالح شده
شاخص برازش تطبیقی
شاخص برازش هنجار نشده
شاخص برازش افزایشی

<0/9
<0/9
<0/9
0-1

0/96
0/96
0/96
0/94

خی-دو بهنجار
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شکل  -3ساختار عاملی سازه

بعد از تأیید ساختار عاملی سازههاي پژوهش ،براي بررسی روابط میان متغیرها از مدلیابی معادالت
ساختاري استفاده شده است .نتایج حاصل از تحلیل و براساس شكل شمارة سه ،در جدول شمارة
هشت ارائه شده است.
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جدول  -8تأثی رات مستقیم ،غیرمستقیم و مجموع تأثیرات استاندارد و غیراستاندارد شکل شمارة سه
غیراستاندارد

متغیر مالک
متغیر پیشبین
تناسب بر نگرش
هویت تیمی بر نگرش
هویت سازمانی بر نگرش
نگرش بر قصد خرید
تناسب بر قصد خرید
هویت تیمی بر قصد خرید
هویت سازمانی بر قصد خرید

تأثیر غیرمستقیم

تأثیر مستقیم

كل تأثیرات

0
0
0
0
0/159
-0/002
0/494

0/242
-0/003
0/752
0/656
0
0
0

0/242
-0/003
0/752
0/656
0/159
-0/002
0/494

نقش هویت تیمی و سازمانی مرتبط با علت :با توجه به مقیاس بهکاررفته در پرسشنامه ،نقطة
چهار این طیف بهعنوان نقطة وسط مشخص شد .افرادي که در پرسشنامه طیف چهار به باال را
انتخاب کردهاند ،بهعنوان هویت تیمی و سازمانی مرتبط با علت باال و افرادي که نقطة چهار به پایین
را انتخاب نمودهاند ،بهعنوان هویت تیمی و سازمانی مرتبط با علت پایین تقسیم شدند .سپس،
میانگین نگرش مصرفکننده به پیامهاي تناسب باال و پایین سنجیده شد.
5.60
۵.۴۳

5.40
5.20
5.00

4.84

4.80
4.60
4.40
4.20

۴.۴۷
۴.۱۶

4.00
هویت تیمی تناسب باال

هویت تیمی تناسب پایین

شکل  -4اثر هویت تیمی باال و پایین بر نگرش مصرفكننده به پیامهاي تناسب باال و پایین
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در شكل شمارة چهار ،افرادي که داراي هویت تیمی باال هستند ،میانگین نگرش آنها نسبت به پیام
تناسب پایین (انجمن حمایت از ایرانیان مقیم کشور آذربایجان) برابر با  4/16و میانگین نگرش آنها
نسبت به پیام تناسب باال (مؤسسة خیریة حمایت از کودکان سرطانی محك) برابر با  5/43با
اختالف شیب  1/27است؛ اما افرادي که داراي هویت تیمی پایین هستند ،میانگین نگرش آنها
نسبت به پیام تناسب پایین (انجمن حمایت از ایرانیان مقیم کشور آذربایجان) برابر با  4/47و
میانگین نگرش آنها نسبت به پیام با تناسب باال (مؤسسة خیریة حمایت از کودکان سرطانی محك)
برابر با  4/84با اختالف شیب  0/10است؛ بنابراین ،نتیجهگیري میشود درصورتیکه براي ورزش
پیام متناسب انتخاب شود ،هویت تیمی تقویت میگردد.

۶.۰۰
۵.۸۰

۵.۸۹
۵.۶۳

۵.۶۰
۵.۴۰
۵.۲۰

۵.۱۶

۵.۰۰
۴.۸۰
۴.۶۰
۴.۴۰
۴.۲۰

۴.۱۴

۴.۰۰
هویت سازمانی تناسب باال

هویت سازمانی تناسب پایین

شکل  -5تناسب هویت سازمانی محک بر نگرش مصرفكننده

در شكل شمارة پنج ،افرادي که داراي هویت سازمانی مرتبط با علت باال هستند ،میانگین نگرش
آنها نسبت به پیام با تناسب پایین (انجمن حمایت از ایرانیان مقیم کشور آذربایجان) برابر با 5/63
و میانگین نگرش آنها نسبت به پیام با تناسب باال (مؤسسة خیریة حمایت از کودکان سرطانی
محك) برابر با  5/89با اختالف شیب  0/26است .افرادي که داراي هویت سازمانی مرتبط با علت
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پایین بودند ،میانگین نگرش آنها نسبت به پیام با تناسب پایین (انجمن حمایت از ایرانیان مقیم
کشور آذربایجان) برابر با  4/14و میانگین نگرش آنها نسبت به پیام با تناسب باال (مؤسسة خیریة
حمایت از کودکان سرطانی محك) برابر با  5/16با اختالف شیب  1/02محاسبه شد .نتیجهگیري
میشود افرادي که داراي هویت سازمانی مرتبط با علت باالیی باشند ،انتخاب نوع ورزش براي آنها
مهم نیست و هر ورزشی که از سازمانشان حمایت کند ،نگرش آنها مثبت و قصد خرید اتفاق
خواهد افتاد.
بحث و نتیجهگیری
بازاریابی مرتبط با علت ،یك شیوة نوین بازاریابی است که براساس آن ،بنگاه اقتصادي متعهد
میشود که درصدي از فروش محصوالت (خدمات) خود را بهصورت مستقیم یا غیرمستقیم به یك
امر خیر یا اجتماعی اختصاص دهد .در آمریكاي شمالی و اروپاي غربی ،بنگاههاي اقتصادي از این
شیوة بازاریابی از دهة  1980میالدي استفاده کردند .اهداف اصلی پژوهش حاضر ،تعیین اثر هویت
تیمی و سازمانی بر نگرش مصرفکننده نسبت به بازاریابی مرتبط با علت است .این مطالعه درصدد
است که بهصورت مستقیم اثر هویت تیمی و سازمانی مرتبط با علت را بر نگرش مصرفکننده نسبت
به برنامههاي بازایابی ورزشی مرتبط با علت بسنجد .همچنین ،ازطریق انتخاب دو پیام بهعنوان
تناسب بین ورزش و علت ،نگرش مصرفکننده را به برنامههاي بازایابی ورزشی مرتبط با علت
اندازهگیري کند .هدف از ایجاد این متغیر ،سنجش نقش تعدیلکنندة هویت تیمی و سازمانی در
روابط بین تناسب ورزش /علت و نگرش مصرفکننده به برنامههاي بازایابی ورزشی مرتبط با علت
است که درنهایت ،این تغییر نگرش مثبت به قصد خرید منجر شود و هم سازمان مرتبط با علت و
هم ورزش از این نگرش مثبت سود ببرند.
براساس یافتههاي پژوهش ،تناسب طرحهاي برنامههاي بازایابی ورزشی مرتبط با علت با تناسب باال
منجر به بهبود درک مصرفکننده و قصد خرید میشود؛ اما طرح برنامههاي بازایابی ورزشی مرتبط
با علت با تناسب پایین منجر به تأثیر منفی بر نگرش و قصد خرید مصرفکننده میگردد .این یافته
با نتایج پژوهشهاي اندرسون ( ،)1983بكر -اولسن ،کادمور و هیل ( ،)2006گوپتا و پرسیچ
( )2006و لی ( )2014همخوانی دارد .این پژوهشها نشان دادند که تناسب باال در طرح برنامههاي
بازایابی ورزشی مرتبط با علت تأثیر قابلتوجهی بر نگرش مصرفکننده دارد؛ بهطوريکه هرچه
تناسب باال باشد ،مصرفکنندگان عالوهبر ذخیرة نام تجاري در حافظه ،نام تجاري را به کمك علت
تناسب باال ،از حافظه بازخوانی میکنند و درنتیجه ،این امر باعث افزایش خرید خواهد شد.
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درخصوص هویت تیمی این پژوهش نشان میدهد که هویت تیمی بهتنهایی نمیتواند بر نگرش
مصرفکننده نسبت به برنامههاي بازایابی ورزشی مرتبط با علت اثر داشته باشد؛ بلكه باید تناسب
قوي بین علت و ورزش برقرار شود تا نگرش مصرفکننده نسبت به برنامههاي بازایابی ورزشی
مرتبط با علت مثبت شود .این یافته نشان میدهد افرادي که داراي هویت تیمی باالیی هستند،
بیشتر راغب میشوند که در طرحهاي برنامههاي بازایابی ورزشی مرتبط با علت مشارکت کنند.
درصورت پایینبودن هویت تیمی ،اگر علت مناسب اجتماعی انتخاب شود ،میتواند هویت تیمی
تقویت شود .یكی از راههاي تقویت هویت تیمی طرافداران ،انتخاب پیام متناسب براي برنامههاي
بازایابی ورزشی مرتبط با علت است و اگر پیام نامناسبی انتخاب شود ،ممكن است از هویت تیمی
طرفداران کاسته شود .زمانیکه تصویر تیم ورزشی نزد هواداران مخدوش شود ،یكی از راههاي
برطرفکردن این تصویر مخدوش ،ارتباطدادن تیم ورزشی به یك علت مرتبط است و بدینمفهوم
است که افكار اعضا تحتتأثیر هویت تیمی میتواند تغییر کند.
این یافته با نتایج پژوهشهاي تاچفل و ترنر ( ،)1982فیشر و ویكفیلد ( ،)1989وان -دوالن و
همكاران ( ،)1994کون و آرمسترانگ ( ،)2003گوینر و سواتسون ،)2003( 1دي کونیك (،)2011
لی و فریرا ( )2013 ،2007و جیدوک لی ( )2014همخوانی دارد .یافتههاي این پژوهش
درخصوص هویت سازمانی مرتبط با علت نشان داد که هویت سازمانی مستقیماً بر نگرش
مصرفکننده نسبت به برنامههاي بازایابی ورزشی مرتبط با علت اثر مثبت دارد .عالوهبراین ،اثر
تناسب پیام مناسب بر نگرش درمیان کسانی که هویت سازمانی پایینی داشتند ،بیشتر از افرادي بود
که هویت سازمانی باالیی داشتند؛ زیرا ،سازمان تعهد الزم را در آنها ایجاد کرده بود .این نتیجه با
نتایج پژوهشهاي آشفورد و میل ( ،)1989کورون و کوته ( ،)2005گوپتا و پریسیچ ( ،)2006بارون
و همكاران ( ،)2007وندایك ( ،)2008تورکر ( )2009و ماروسی ( )2009همخوانی دارد .این نتایج
نشان میدهد فردي که براساس تجربه یا به دالیل ارزشی ،به سازمان مرتبط با علت وفادار است و
هویت سازمانی باالیی دارد ،او جدا از حمایت تیم ورزش از این علت ،بهدلیل ارتباط ارزشی و
تجربهکردن آن ،به طرحهاي برنامههاي بازایابی ورزشی مرتبط با علت نگرش مثبتی دارد .زمانیکه
هویت سازمانی مرتبط با علت افراد پایین باشد ،تناسب ورزش با علت مفید خواهد بود و این تناسب
میتواند نگرش افراد را نسبت به طرحهاي برنامههاي بازایابی ورزشی مرتبط با علت مثبت کند.
در پایان ،یافتههاي پژوهش حاضر درخصوص نگرش مصرفکننده نسبت به برنامههاي بازایابی
ورزشی مرتبط با علت و قصد خرید نشان داد درصورتیکه پیام متناسب انتخاب شود ،هویت تیمی و
سازمانی مرتبط با علت متناسب با این پیام تغییراتی را در نگرش مصرفکننده نسبت به برنامههاي
1. Gwinner& Swanson
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بازایابی ورزشی مرتبط با علت بهوجود میآورد .اگر تناسب ورزش و علت باال باشد ،نگرش
مصرفکننده به طرحهاي برنامههاي بازایابی ورزشی مرتبط با علت مثبت خواهد میشود و باعث
ایجاد حس نوعدوستی میگردد .هویت تیمی مستقیماً نمیتواند نگرش مصرفکننده را به طرحهاي
برنامههاي بازایابی ورزشی مرتبط با علت مثبت کند و درنهایت ،این تغییر مثبت در نگرش
مصرفکننده نسبت به برنامههاي بازایابی ورزشی مرتبط با علت منجر به قصد خرید و افزایش درآمد
میشود .قصد خرید هدف نهایی و غایی بازاریابی ورزشی مرتبط با علت است .این نتیجه با یافتههاي
مطالعات آشفورد و میل ( ،)1989الچوتز و گالدن ( ،)2002ول و کوته ( ،)2005گوپتا و پرسیج
( ،)2006گري ( ،)2012مایرز و کوون ( )2013و سوینگ جو ( )2016همخوانی دارد .اکثر این
محققان بیان کردند که اجراکردن طرحهاي برنامههاي بازایابی ورزشی مرتبط با علت منجر به قصد
خرید و افزایش درآمد خواهد شد .در بازاریابی ورزشی مرتبط با علت ،قصد خرید بسیار مهم و یك
اقدام آگاهانه و عملی است که پیشدرآمد آن ،نگرش مصرفکننده نسبت به کاال است؛ اما آنچه
تعیینکنندة عملكرد واقعی مصرفکننده هنگام خرید است ،نگرش مصرفکننده نسبت به بازاریابی
ورزشی مرتبط با علت است .در قصد خرید ،نیاز به مصرفکنندهاي داریم که حساس به مسائل
اجتماعی باشد .معیار شناسایی مصرفکنندة حساس به مسائل اجتماعی ،داشتن نگرش مثبت نسبت
به بحث مسئولیت اجتماعی سازمان ورزشی و بالطبع بازاریابی ورزشی مرتبط با علت است .امروزه،
در بازاریابی همة حرکتها بهسمت قلة هرم مازلو و درپی رفع نیازهاي خودشكوفایی است.
بازاریابی ورزشی مرتبط با علت صرفاً کمك به چند خیریة محلی ،دانشگاه و مدرسه به امید کسب
شهرت نیست؛ بلكه بازاریابی مرتبط با علت نوعی بازاریابی است که مسئولیت اجتماعی به بهترین
نحو ممكن در جامعه عملی میکند و باید جنبة خیرخواهی آن را جزئی از این بازاریابی دانست؛
ازاینرو ،باید با شاخصهاي بازاریابی قضاوت شود.
مسئولیت اجتماعی یك تعهد است که مؤسسات باید درقبال آن پاسخگو باشند.
مؤسسات مسئول هستند که
 )1محیط زیست را آلوده نكنند.
 )2نسبت به تولید محصوالت زیان آور ،هیچ گونه تبعیض و بیتوجهی نشود تا همیشه
جامعه سالم و تندرست باشد ،سرانجام ،سازمانها باید با اختصاص منابع مالی در
بهبود رفاه اجتماعی موردقبول اکثریت جامعه بكوشند .بازاریابی ورزشی مرتبط با
علت ،به بهترین وجه ممكن مسئولیت اجتماعی را درعمل براي سازمانهاي ورزشی
و بنگاههاي اقتصادي بهاجرا درمیآورد .مسئولیت اجتماعی به دو بخش تقسیم
میشود:
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 -1معضالتی که به فعالیت سازمان ورزشی یا بنگاه اقتصادي ارتباط دارند و سازمان ورزشی یا بنگاه
اقتصادي سعی میکنند این مشكالت را برطرف و جبران کنند؛
 -2معضالتی که به سازمان ورزشی یا بنگاه اقتصادي ارتباطی ندارند و نوعی فرصت محسوب
میشوند .دراینزمینه ،سازمان ورزشی یا بنگاه اقتصادي باید به حوزههایی وارد شوند که در تخصص
و توانش آنها است.
در بازاریابی ورزشی مرتبط با علت ،تغییر نگرش سازمان ورزشی یا بنگاه اقتصادي ،از رویكرد
وظیفهاي به رویكرد راهبردي است .نگرش وظیفهاي؛ یعنی انجام عمل خود با هدف کسب شهرت و
وجهة خوب است .اقدامات سازمان ورزشی براساس این رویكرد بسیار پراکنده ،کوتاهمدت و نامرتبط
و سلیقهاي است؛ اما نگرش راهبردي عبارت است از تعهدات بلندمدت سازمان ورزشی و پشتیبانی از
امر خیر و یكپارچگی فعالیتهاي مسئولیت اجتماعی.
برنامههاي بازاریابی ورزشی مرتبط با علت ،بهطور بالقوه درزمینة ورزش حرفهاي و غیرحرفهاي
میتوانند موفق عمل کنند .برنامههاي برنامههاي بازایابی ورزشی مرتبط با علت با توجه به مدل و
نتایج دادهها ،منجر به نگرش مثبت در مصرفکننده میشوند و نهایتاً قصد خرید روي میدهد؛
برایناساس ،اگر علت ،متناسب انتخاب شود ،میتواند یكی از راهبردهاي بازاریابی سازمانهاي
ورزشی و تیمهاي ورزشی حرفهاي و غیرحرفهاي بازاریابی ورزشی مرتبط با علت باشد.
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Abstract
In order to study the effect of team and organizational identification, upon the
consumers’ attitude regarding cause-related sport marketing, a descriptivecorrelative research based on head counting sampling) (n=400), among Physical
Education students of Kurdistan Province (N=540) was done. The tool of
measurement is a researcher made Questionnaire including: individual
characteristics, team identification, Cause organizational identification,
consumers’ attitude, sport/ cause fit and purchase intention. The analysis of the
data was based upon descriptive statistics (mean, standard deviation, …) and
Inferential statistics (correlation, Confirmatory factor analysis and Structural
Equation Model), using SPSS software Version 22 and AMOS version 20. The
findings of the study show that the above-mentioned proportion between sport and
causes has a positive and meaningful effect upon Consumer attitude toward
CRSM and team identification directly and regardless of sport fit and cause cannot
affect Consumer attitude toward CRSM, but Cause organizational identification
lonely and regardless of sport/ because fit has a positive and meaningful effect on
consumers’ attitude, ultimately the positive change of consumers’ attitude leads
into purchase.
Keywords: Cause-Related Marketing, Team Identification, Organizational
Identification, Attitude, Purchase Intention
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