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مطالعات مدیریت ورزشی

تأثیر ترویج خدمات ورزشی رایگان بر لذت و نگرش مصرفکننده در تبلیغات
محسن بهنام ، 1محمود گودرزی ، 2مهرزاد حمیدی
.1دانشجوی دکتری مدیریت و برنامهریزی در تربیتبدنی ،دانشگاه تهران

3

*

.2استاد دانشگاه تهران
.3دانشیار دانشگاه تهران

تاریخ دریافت34/14/43 :

تاریخ پذیرش34/41/82 :

چکیده
هدف از این پژوهش ،بررسی تأثیر ترویج خدمات ورزشی رایگان بر لذت و نگرش
مصرفکننده در تبلیغات بود .روش پژوهش ،نیمهتجربی و از نوع طرح فاکتوریل بین آزمودنی
 9×8بود .جامعۀ آماری ،دانشجویان تربیتبدنی و غیرتربیتبدنی دانشگاه تهران بودند که
نمونه تعداد  111نفر انتخاب شد .نتایج تحلیل کواریانس چند متغیره نشان داد که اثر اصلی
ترویج آزمایش خدمات بر لذت در آزمودنیهایی که تبلیغ با ترویج آزمایش رایگان خدمات را
مشاهده کردهاند ازآزمودنیهایی که تبلیغ مشابه بدون ترویج آزمایش خدمات را مشاهده
کردهاند ،بیشتر است .عالوهبراین ،اثر اصلی ترویج آزمایش خدمات بر نگرش به تبلیغ نیز در
آزمودنیهایی که تبلیغ با ترویج آزمایش رایگان خدمات را مشاهده کردهاند از آزمودنیهایی
که تبلیغ مشابه بدون ترویج آزمایش خدمات را مشاهده کردهاند ،بیشتر است و آنها نگرش
مثبتتری به تبلیغ دارند.
واژگان کلیدی :خدمات ورزشی ،ترویج ،تبلیغات ،لذت ،نگرش به تبلیغ

*نویسنده مسئول:

Email: mohsenbehnam@ut.ac.ir
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مقدمه
صنعت ورزش در سراسر جهان درحال گسترش است و به یک تجارت بزرگ و بخش
جداییناپذیر بسیاری از فرهنگها تبدیل شده است (مک میلن .)2002،1ورزش بهعنوان
صنعتی پردرآمد ،بهدلیل گرایش رو به رشد مردم به ورزش و نیاز به مصرف کاالها و خدمات
ورزشی از اهمیت اقتصادی بسیار باالیی برخوردار است (آندروف و فرانسوائیس .)1330،2کیفیت
و کمیت این صنعت در کشورهای مختلف به اندازه و دامنۀ تولید محصوالت ورزشی در آن
کشور بستگی دارد .رویدادها ،اطالعات ،آموزش ،کاالها و خدمات ورزشی بهعنوان  4دستۀ
مختلف محصوالت ورزشی میتوانند بر تولید ناخالص داخلی و ارزش افزودۀ هر کشور تأثیر
بهسزایی داشته باشند (عسگریان ،فرجیدانا ،گودرزی ،جعفری .)1334 ،پارکز ،کوارترمن و
تیبولت )2002( 3صنعت ورزش را به اجزای مختلفی تقسیم کردهاند که یکی از آنها بازاریابی
ورزشی است.
4
کاتلر و آرمسترانگ ( )1332بازاریابی را فرایندی اجتماعی و مدیریتی تعریف کردهاند که
بهوسیلۀ آن ،هر فرد نیازها و خواستههای خود را ازطریق تبادل ارزش با دیگران برآورده
میسازد .بهعبارتدیگر ،بازاریابی فرایندی است که در آن ،سازمان یا شرکت با ایجاد ارزش برای
مشتری و برقرارکردن رابطهای مستحکم با او بهطور متقابل از مشتری ارزش دریافت میکند.
بازاریابی ورزشی فرایند برنامهریزی و تحقق یک ایده ،قیمتگذاری ،تبلیغات و توزیع محصوالت،
خدمات ،عقاید و اندیشههای ورزشی است؛ بهنحویکه مبادلهای ایجاد نماید تا اهداف فردی و
سازمانی توسط این مبادله ارضا شود (حسنزاده .)1334 ،مولین ،هاردی و ساتن)2002( 5
بازاریابی ورزشی را شامل همۀ فعالیتهای طراحیشده برای ارضای نیازها و خواستههای
مصرفکنندگان ورزشی ازطریق فرایندهای تبادل تعریف کردهاند .بازاریابان ورزشی برای توسعۀ
فراگیر بازاریابی درصدد رفع نیازها و خواستههای مصرفکنندگان هستند .برنامۀ فراگیر
بازاریابی شامل  4مؤلفه است :محصول (خدمات) ،قیمت ،مکان و ترویج (استولد ،دیتمور،
برانولد.)1333 ،6

1. McMillen
2. Andreff and Francoise
3. Parks, Quarterman & Thibault
4. Kotler & Armstrong
5. Mullin, Hardy & Sutten
6 . Stoldt, Dittmore & Branvold
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مکال ،کاالگان و پالمر 1خدمات را بهعنوان ارائۀ یک امتیاز اساساً ناملموس ،یا بهصورت مستقل
یا به مثابۀ بخشی مهم از یک کاالی ملموس که ازطریق شکلی از مبادله ،نیاز شناختهشدهای از
مصرفکننده را رفع میکند تعریف میکنند (پوپ و تورکو .)1320،2پژوهشگران خدمات
ورزشی را به طبقات مختلفی تقسیم کردهاند که سه طبقۀ آن عبارتند از :سودمندگرا( 3مرکز
تندرستی مانند بدنسازی و ایروبیک) (چالدورای ،)1222،4کمخطر یا لذتبخش( 5مرکز آبی
مانند شنا ،سرسرۀ آبی ،جکوزی و غیره) (جک و رونان )1066 ،1223 ،6و ریسکدار( 2مرکز
اسکی روی برف) (کاجنا ،توشاک ،باریچ و بورنیک .)4 ،2004 ،3در گذشته ،به تمام فعالیتهایی
که بهنحوی مشتری یا مخاطب را تحتتأثیر قرار میداد تبلیغات میگفتند؛ اما بهتدریج
شرکتها از روشهایی برای معرفی کاالی خود استفاده میکردند که شامل ارائۀ حضوری کاالها
به مشتریان بود .بههمیندلیل ،واژۀ ترویج فروش در ادبیات تجاری متداول شد (بیرانوند،
 .)2 ،1332ترویج ،از طریق اطالعرسانی مناسب دربارۀ خدمات به بازارهای هدف بهوسیلۀ
شبکههای ارتباطی میتواند مصرف خدمات را تسهیل کند (پوپ و تورکو .)1320،ترویج،
متشکل از فعالیتها ی مختلف معروف به آمیختۀ ترویج است که شامل فروش شخصی،
عمومیسازی ،مشوقها (پیشبرد فروش) و تبلیغ است (پیتز و استوتلر.)2002 ،2
مشوقها (پیشبرد فروش) شامل محرکهای کوتاهمدت برای تشویق خرید یا فروش کاال یا
خدمات است (کاتلر و آرمسترانگ .)2011 ،10بازاریابان از مشوقهایی مانند بازدیدهای رایگان،
نمونههای رایگان ،کوپنهای خرید ،تخفیفهای تشویقی و غیره استفاده میکنند .مطالعات در
حوزۀ آزمایش محصول بدون تناقض گزارش میکنند که آزمایش محصول ،یک منبع مهم
اطالعات برای رشد وضعیت برند ،ارزیابی محصول و فرایند تصمیمگیری است (لی.)2002 ،11
باوا و شومیکر )2004( 12نشان دادند که ترویج نمونههای رایگان میتواند اثربخشی باالیی در
افزایش فروش برای یک دورۀ طوالنیمدت داشته باشد .یکی از راههایی که با آن میتوان
1. McColl, Callaghan & Palmer
2 . Pope & Turco
3. Utilitarian
4. Chelladurai
5. Hedonic
6. Jack & Ronan
7. Risky
8. Kajtna, Tušak, Barić & Burnik
9. Pits & Stotlar
10. Kotler & Armstrong
11. Lee
12. Bawa & Shoemaker
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مشوقها را برای مصرفکنندگان معرفی کرد تبلیغات است .تبلیغات بهعنوان یکی از مهمترین
ابزارهای آمیختۀ بازاریابی میتواند نقش بسیار مهمی را در سیاستها و استراتژیهای بازاریابی
سازمانها و شرکتها ازقبیل ارتباط با مشتری ،معرفی محصوالت یا خدمات جدید ،اصالح و
تغییر ذهنیت مشتریان و مخاطبان نسبت به سازمان یا شرکت و مارکهای تجاری آنها و غیره
ایفا کند (بیرانوند .)13 ،1332 ،در بسیاری از جوامع ،بزرگترین بخش هزینههای بازاریابی به
برنامههای تبلیغات اختصاص دارد .حتی در بسیاری از سازمانهای ورزشی هزینۀ تبلیغات از
هزینههای کل بیشتر است (حسنزاده .)26 ،1334 ،تبلیغ (آگهی) عبارت است از ترویج و ارائۀ
غیرشخصی ایدهها ،کاالها و خدمات بهوسیلۀ مسئول شناختهشده (خان.)36 ،2006 ،1
تالش علم بازاریابی بر این است که شیوههای رفتار مصرفکننده را تحتتأثیر قرار دهد .این
تالشها برای سازمانها ،مشتریان و جامعه تأثیراتی را بههمراه دارد .کلیۀ افراد جامعه در
مقطعی از زمان بهعنوان مشتریان یا مصرفکنندگان مطرح میشوند (هاوکینز ،بست ،کانی،2
 .)1335رفتار مصرفکنندۀ ورزش و رویداد عبارت است از فرایند بهکارگرفتهشده هنگامی که
افراد برای برآوردن نیازها و دریافت مزایا ،خدمات و محصوالت مرتبط با ورزش و رویداد ورزشی
را انتخاب ،خریداری و استفاده میکنند (فانک .)11 ،2003 ،3فانک ،ماهونی و هاویتز)2003( 4
در نقدشان از پژوهشهای قبلی رفتار مصرفکنندۀ ورزشی پیشنهاد کردند که رفتار
مصرفکننده نسبت به محصوالت و خدمات ارائهشده در صنعت ورزش و اوقات فراغت بیانگر
رفتار مصرفکنندۀ ورزش است .لذت/خوشی 5و نگرش به تبلیغ 6از انواع پاسخهایی هستند که
مصرفکنندگان پس از تماشای تبلیغات از خود نشان میدهند .لذت یا خوشی درجهای است
که شخص در شرایطی احساس خوب ،خرسندی ،رضایت یا شادی را دارد (مهرابیان و روسل،2
 .)1224لی ( )2002به نقل از الدهری )2002( 3بیان کرد که نقش لذت در رفتار
مصرفکننده قابلتوجه است .همچنین ،لی به نقل از یوکسل )2002( 2بیان کرد که لذت ،بر
نگرشها و پاسخهای متنوع ارائه شده از قبیل ارزش سودمندگرا و همچنین ارزش
لذتبخش تأثیر دارد .نگرش به تبلیغ بهعنوان زمینۀ پاسخگویی به یک محرک تبلیغاتی خاص
1. Khan
2 . Hawkins, Best & Coney
3. Funk
4. Funk, Mahony & Havitz
5. Pleasure
)6. Attitude Toward Advertisement (Aad
7. Mehrabian & Russell
8. Ladhari
9. Yüksel
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در شرایط خاص نمایش در یک شیوۀ مطلوب یا نامطلوب تعریف شده است (وحید و احمد،1
 .)2011میرز 2و همکاران ( )2010به نقل از شیمپ )1231( 3و میتچل و اولسن )1231( 4بیان
کردند که رفتار مصرفکننده بهوسیلۀ نگرش به محرکهای تبلیغاتی تحتتأثیر قرار میگیرد.
همچنین میرز و همکاران به نقل از موهلینگ و مک کان )1223( 5بیان کردند که جنبههای
بسیاری از محتوای تبلیغ با نگرشهای مخاطب به تبلیغ ارتباط دارند.
یکی از راههایی که در بازاریابی میتوان با آن رفتار مصرفکننده را تحتتأثیر قرار داد تبلیغات
است .تبلیغات به یکی از اجزای جداییناپذیر سیستم اقتصادی ـ اجتماعی جوامع تبدیل شده
است .قدرت و توانایی تبلیغات و دیگر روشهای ارتباطات بازاریابی ،سبب طراحی و خلق
پیامهای مؤثری شده است که شرکتها (سازمانها ) را بیش از پیش قادر ساخته است که از راه
ارائۀ این پیامها بر مخاطبان هدف خود تأثیر بیشتری بگذارند (بیرانوند)23 ،1332 ،؛ بنابراین
سازمانها باید با شناخت کافی از مصرفکنندگان و نیازهای بازار ،تصمیمگیری بههنگام و
عرضۀ محصولی خوب و با قیمتی مناسب ،در بهکارگیری روشهای مطلوب توزیع ،استفاده از
تبلیغات آگاهکننده و جهتدهنده ،شناسایی رقبا ،فرصتها و تهدیدهای محیطی ،سهم بازار
خود را افزایش داده و با خالقیت و ابتکار و با تطبیق منابع و امکانات موجود با نیازها و
خواستههای مشتریان ،عالوهبر افزایش سهم بازار ،مشتریان خود را نیز حفظ کنند (کاتلر،
.)21 ،1333
لی ( )2002نتیجه گرفت افرادی که تحت پوشش تبلیغ خدمات ورزشی ،که دارای آزمایش
رایگان خدمات است میباشند ،نگرششان به تبلیغ مثبتتر است و همچنین دریافت که لذت
افراد در تبلیغات دارای ترویج رایگان خدمات با تبلیغات مشابه بدون ترویج تفاوتی نمیکند.
کیم و موریس )2002( 6دریافتند که برای ارزیابی محصول لذتبخش هم در وضعیت مشارکت
کم و هم در وضعیت مشارکت زیاد ،اثر پاسخهای عاطفی برای ارزیابیهای آزمایش محصول
بیشتر از ساختارهای شناختی خواهد بود .کمف )1222( 2در پژوهشی دریافت که در
محصوالت لذتبخش ،پاسخهای عاطفی برای ارزیابی آزمایش محصول مهمتر از پاسخهای
شناختی هستند .دوی و آنگ )2001( 3نتیجه گرفتند که تبلیغ بهطور مؤثری با ابعاد لذتبخش
1. Wahid & Ahmed
2. Myers
3. Shimp
4. Mitchell & Olson
5. Muehling & McCann
6. Kim & Morris
7. Kempf
8. Dewi & Ang
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و آزمایش محصول بهطور مؤثری با ابعاد سودمندگرا ارتباط برقرار میکنند .هاچ و ها)1236( 1
دریافتند که برای انواع مختلف محصوالت ممکن ،باید آزمایش محصول بهطور متفاوتی توسط
مصرفکننده پردازش شود.
با توجه به آنچه گذشت و همچنین اهمیت پژوهشها در حوزۀ بازاریابی ورزشی ،پژوهشگر در
پی پاسخ به این سؤال است که آیا ترویج آزمایش خدمات بر پاسخهای مصرفکننده ،بر
تبلیغات (لذت و نگرش به تبلیغ) تأثیری دارد؟
روششناسی
روش این پژوهش ،نیمهتجربی و از نوع طرح فاکتوریل بین آزمودنی 3( 3×2 2نوع خدمات
ورزشی ×  2نوع تبلیغ با ترویج /بدون ترویج) است .طرح فاکتوریل ،از پیچیدهترین طرحهای
تجربی و نیمهتجربی در مطالعات مدیریت است و این امکان را فراهم میسازد که تأثیرهای دو
یا چند دستکاری را بر متغیر وابسته بهطور همزمان بیازماییم .همچنین ،در این نوع طرح
میتوان اثرات دو یا چند متغیر مستقل و نیز تعامل میان آنها را اندازهگیری کرد.
بههمیندلیل ،طرح فاکتوریل کارآمدتر از چندین طرح تصادفی تکعاملی است (سکاران،
 .)1320این پژوهش از نظر هدف از نوع پژوهشهای کاربردی است .جامعۀ آماری این پژوهش
را دانشجویان تربیتبدنی و غیرتربیتبدنی دانشگاه تهران تشکیل دادند که به شش طبقۀ
دانشکدۀ تربیتبدنی ،پردیس فنی ،پردیس علوم ،پردیس علوم اجتماعی و رفتاری ،پردیس علوم
انسانی و سایر دانشکدهها تقسیم شدند .در سال تحصیلی 21ـ 1320براساس آمار دانشگاه
تهران ،تعداد دانشجویان این دانشگاه در حدود  33000نفر بود که حدود  %23متعلق به
پردیس فنی %15 ،متعلق به پردیس علوم %22 ،متعلق به پردیس علوم اجتماعی و رفتاری،
 %30متعلق به پردیس علوم انسانی و  %10متعلق به سایر دانشکدهها بودند .پس از تخصیص
تقریباً یک سوم نمونۀ آماری برای دانشجویان تربیتبدنی ،دو سوم باقیمانده از سایر طبقات
بهتناسب از پردیسها و دانشکدههای دیگر انتخاب شدند .درنهایت ،با استفاده از روش
نمونهگیری تصادفی طبقهای نامتناسب 440 ،نفر بهعنوان نمونۀ آماری انتخاب شدند (جزئیات
تخصیص نمونه در قسمت یافتهها ارائه شده است) .با توجه به طرح فاکتوریل (جدول 6 ،)1
شرایط متفاوت وجود دارد .در این پژوهش به هر آزمودنی  2نوع تبلیغ متفاوت (با ترویج/بدون
ترویج) از دو نوع خدمات مختلف ارائه شد (بهطورمثال تبلیغ مرکز بدنسازی /ایروبیک بدون
1. Hoch & Ha
2. Between-subjects factorial design
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ترویج خدمات آزمایشی رایگان و تبلیغ مرکز آبی با ترویج خدمات آزمایشی رایگان).
بهعبارتدیگر ،هر آزمودنی به دو نوع پیام تبلیغی متفاوت پاسخ میداد که درمجموع330 ،
پرسشنامه جمعآوری شد .برای ترویج خدمات آزمایشی رایگان در تبلیغات از عبارت " امروز
بازدید کنید  2جلسه رایگان بلیط مهمان دریافت کنید" استفاده شد.
جدول 1ـ طرح فاکتوریل  3×2بین آزمودنیها
نوع پیام تبلیغی

بدون ترویج = Y1

با ترویج = Y2

مرکز بدنسازی /ایروبیک = X1

X1 Y1=151

X1 Y2=142

مرکز آبی = X2

X2 Y1=144

X2 Y2=142

مرکز اسکی روی برف = X3

X3 Y1=145

X3 Y2=151

مجموع

440

440

نوع خدمات ورزشی

ابزار گردآوری اطالعات ،پرسشنامه و تبلیغات است که از پرسشنامههای احساس لذت
مهرابیان و روسل 6 )1224( 1سؤال  ،نگرش به تبلیغ ولز 2و همکاران ( 6 )1221سؤال و
مشارکت (درگیری) فردی 3زیچکوفسکی 10 )1224( 4سؤال استفاده شد که مقیاس تمام
پرسشنامهها  5ارزشی لیکرت بود .روایی پرسشنامهها و تبلیغات توسط  3تن از اساتید و
صاحب نظران مدیریت ورزشی مورد تأیید قرار گرفت .این پژوهش شامل دو مرحله است .مرحلۀ
اول ،مطالعۀ مقدماتی است که در آن پایایی پرسشنامهها مورد بررسی قرار گرفت .برای بررسی
پایایی پرسشنامهها تعداد  30پرسشنامه بین آزمودنیها توزیع شد .میزان پایایی با استفاده از
روش آلفای کرونباخ برای سؤاالت مربوط به مشارکت فردی  ،0/32احساس لذت  0/23و نگرش
به تبلیغ  0/26بهدست آمد .مرحلۀ دوم این پژوهش مطالعۀ اصلی است که در آن آزمودنیها
ابتدا پرسشنامۀ جامعهشناختی و مشارکت فردی در مرکز ورزشی (بهعنوان متغیر کنترل) را
تکمیل کردند و سپس ،یک تبلیغ مشاهده کرده و بالفاصله پس از آن به پرسشنامهها پاسخ
دادند و سرانجام ،تبلیغ دوم را مشاهده کرده و پس از آن به پرسشنامهها پاسخ دادند .برای
اندازهگیری روایی سازۀ پرسشنامهها از تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد .این آزمون با استفاده
از نرمافزار داموس 20 5اجرا شد .نتایج تحلیل عاملی تأییدی برای هریک از پرسشنامهها در
جدول  2آورده شده است .با توجه به جدول ،در هر سه پرسشنامه (مشارکت ،لذت و نگرش به
1. Mehrabian & Russell
2. Wells
)3. Personal involvement inventory (PII
4. Zaichkowsky
5. AMOS 20
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تبلیغ) تمام شاخصها در سطح قابلقبولی قرار دارند .همچنین در هر سه پرسشنامه ،همۀ
ضرایب استاندارد سؤاالت در مدل یک عاملی پرسشنامهها در سطح  P ≤ 0/001معنادار بودند؛
بنابراین ،روایی سازۀ پرسشنامهها مورد تأیید قرار گرفت.
جدول 2ـ شاخصهای نیکویی برازش برای تأیید روایی سازۀ پرسشنامهها (تحلیل عاملی تأییدی یک عاملی)
خی
دو/
درجه
آزادی

GFI

AGFI

NFI

CFI

RMSEA

مشارکت (با
آزادکردن  4خطا)

132/255

31

6/063

0/26

0/23

0/22

0/23

0/026

لذت (با آزادکردن
 1خطا)

22/453

3

3/432

0/22

0/22

0/22

0/22

0/053

نگرش به تبلیغ (با
آزادکردن  2خطا)

24/641

2

3/52

0/22

0/22

0/22

0/22

0/054

شاخص
پرسشنامه

خی دو

درجه
آزادی

با توجه به حساسبودن آزمون کلموگروف اسمیرنوف ( )K.Sبه حجم نمونۀ باال (پژوهش حاضر
 330پرسشنامه) ،فرض نرمالبودن دادهها با مقادیر چولگی و کشیدگی بررسی شد .تاباچنیک
و فیدل )2002( 1بیان کردند که اگر مقادیر کجی و کشیدگی بین  2و  -2باشند ،توزیع نسبتاً
بههنجار بوده و از لحاظ کجی و کشیدگی مشکلی ندارد .این مقادیر برای مشارکت فردی
( = -0/20چولگی = -0/65 ،کشیدگی) ،لذت ( = -0/05چولگی = 0/12 ،کشیدگی) و نگرش به
تبلیغ ( = 0/06چولگی = -0/21 ،کشیدگی) بهدست آمد .با توجه به اینکه تمام این مقادیر بین
دامنۀ مناسب  2تا  -2است ،درنتیجه ،توزیع دادهها نرمال است .برای تجزیه و تحلیل دادهها از
روشهای آمار توصیفی (میانگین ،انحراف استاندارد و غیره) و آمار استنباطی (تحلیل کواریانس
2
و تحلیل کواریانس چند متغیره) استفاده شد .این محاسبات ازطریق نرمافزار اس .پی .اس .اس
 13اجرا شد.

1. Tabachnick & Fidell
2. SPSS
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نتایج
در این بخش از تجزیه و تحلیل آماری ،به بررسی چگونگی توزیع نمونۀ آماری از حیث
متغیرهایی چون جنسیت ،سن ،مقطع تحصیلی ،پردیس یا دانشکدۀ محل تحصیل و تجربۀ
استفاده از خدمات مراکز ورزشی پرداخته میشود.
 %51آزمودنیها را مردان و  %42را زنان تشکیل دادند .میانگین سنی آزمودنیها  22/5سال
بود 303( %20 .نفر) آزمودنیها دانشجوی کارشناسی و  132( %30نفر) دانشجوی کارشناسی
ارشد بودند .محل تحصیل  %31/3آزمودنیها دانشکدۀ تربیتبدنی %15/2 ،پردیس فنی%3 ،
پردیس علوم %15/5 ،پردیس علوم اجتماعی و رفتاری %20/2 ،پردیس علوم انسانی و %3/4
سایر بود.
از  223پرسشنامهای که برای خدمات مرکز بدنسازی /ایروبیک تکمیل شد %23/5 ،آزمودنیها
حداقل یکبار از خدمات بدنسازی /ایروبیک استفاده کرده بودند .از  221پرسشنامهای که برای
خدمات مرکز آبی تکمیل شد %30/3 ،آزمودنیها حداقل یکبار از خدمات آبی استفاده کرده
بودند و از  226پرسشنامه ای که برای خدمات مرکز اسکی روی برف تکمیل شد%10/3 ،
آزمودنیها حداقل یکبار از خدمات اسکی روی برف استفاده کرده بودند.
جدول  ،3لذت و نگرش به تبلیغ آزمودنیها را نسبت به تبلیغات خدمات ورزشی توصیف
میکند.
جدول 3ـ توصیف لذت و نگرش به تبلیغ آزمودنیها در تبلیغات خدمات ورزشی
متغیر وابسته

ترویج آزمایش
خدمات

با ترویج

لذت

بدون ترویج

مجموع

نوع خدمات

M

S.D

N

مرکز بدنسازی/
ایروبیک

20/23

4/32

142

مرکز آبی

23/60

5/12

142

مرکز اسکی روی
برف

21/26

4/22

151

مجموع

21/33

4/24

440

مرکز بدنسازی/
ایروبیک

16/30

4/41

151

مرکز آبی

12/16

4/22

144

مرکز اسکی روی
برف

12/61

3/66

145

مجموع

12/13

4/14

440

مرکز بدنسازی/

13/46

4/63

223
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ایروبیک

با ترویج

نگرش به
تبلیغ

بدون ترویج

مجموع

مرکز آبی

20/41

5/25

221

مرکز اسکی روی
برف

12/23

4/21

226

مجموع

12/53

5/13

330

مرکز بدنسازی/
ایروبیک

21/44

4/43

142

مرکز آبی

24/30

4/44

142

مرکز اسکی روی
برف

22/22

4/52

151

مجموع

23/10

4/62

440

مرکز بدنسازی/
ایروبیک

12/04

4/14

151

مرکز آبی

12/21

3/23

144

مرکز اسکی روی
برف

12/31

3/52

145

مجموع

12/53

3/20

440

مرکز بدنسازی/
ایروبیک

12/12

4/31

223

مرکز آبی

21/32

5/43

221

مرکز اسکی روی
برف

20/45

4/35

226

مجموع

20/34

5/11

330

جدول  4نتایج آنالیز کواریانس چند متغیره 1را نشان میدهد .نتایج نشان میدهد که عالوه بر
مشارکت فردی (متغیر کنترل) ،ترویج آزمایش خدمات (322( =205/63 ، P ≤ 0/001و، F)2
 )Wilks’ λ=0/63و نوع خدمات ورزشی (P ≤0/001

1244( =10/22 ،وWilks’ =0/25 ، F)4

 )λنیز بر متغیرهای وابسته اثر دارد .همچنین نتایج آنالیز کواریانس چند متغیره دو راهه نشان
میدهد که اثرات متقابلی بین نوع خدمات ورزشی و ترویج آزمایش خدمات بر متغیرهای
وابسته وجود دارد (1244( = 4/26 ، P ≤ 0/01و.)Wilks’ λ= 0/23 ، F)4

1. MANCOVA
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جدول 4ـ نتایج آنالیز کواریانس چندمتغیرۀ اثر متغیر های مستقل (ترویج خدمات متغیر مستقل و نوع خدمات
متغیر تعدیلگر) بر متغیرهای لذت و نگرش به تبلیغ
منبع

Wilks’ λ

df

F

Sig.

مشارکت فردی

0925

(2)322

12925

*09001

ترویج آزمایش خدمات

0963

(2)322

205963

*09001

0932

نوع خدمات ورزشی

0925

(4)1244

10922

*

09001

0903

نوع خدمات × ترویج

0923

(4)1244

4926

**09002

0901

*P ≤ 0/001

2

Partial
0905

**P ≤ 0/01

جدول  5نتایج آزمون بین گروهی 1را با توجه به منابع اثر نشان می دهد .نتایج آزمون بین
گروهی نشان می دهد که اثر اصلی ترویج آزمایش خدمات بر لذت در آزمودنی هایی که تبلیغ
با ترویج آزمایش رایگان خدمات مشاهده کرده اند ( )M = 21/33 ، SD =4/24از آزمودنی
هایی که تبلیغ مشابه بدون ترویج آزمایش خدمات مشاهده کرده اند (= 12/13 ، SD =4/13
 )Mبیشتر است [322( = 256/65 ، P ≤ 0/001و( ]F)1شکل  .)1همچنین اثر اصلی ترویج
آزمایش خدمات بر نگرش به تبلیغ در آزمودنی هایی که تبلیغ با ترویج آزمایش رایگان خدمات
مشاهده کرده اند ( )M = 23/10 ، SD =4/62از آزمودنی هایی که تبلیغ مشابه بدون ترویج
آزمایش خدمات مشاهده کرده اند ( )M = 12/53 ، SD =3/20بیشتر است و نگرش مثبت
تری به تبلیغ دارند [322( = 404/23 ، P ≤ 0/001و( ]F)1شکل .)1
جدول 5ـ نتایج آزمون بین گروهی با توجه به منابع اثر ()ANCOVA
منبع
مشارکت فردی
ترویج آزمایش خدمات
نوع خدمات ورزشی
نوع خدمات × ترویج

میانگین
مجذورات

df

F

Sig.

لذت

521942

1

30925

*09001

0903

نگرش به تبلیغ

623942

1

41950

*09001

0905

لذت

4235960

1

256965

*09001

0923

نگرش به تبلیغ

6303932

1

404923

*09001

0932

لذت

303922

2

16903

*09001

0903

نگرش به تبلیغ

351931

2

20933

*09001

0902

لذت

152955

2

3912

*09001

0902

نگرش به تبلیغ

23915

2

5933

*09003

0901

متغیر وابسته

2

Partial

1. ANCOVA
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شکل 1ـ نگرش به تبلیغ و لذت برای ترویج آزمایش خدمات

نتایج نشان میدهد که اثرات اصلی نوع خدمات ورزشی بر لذت در آزمودنیهایی که تبلیغ مرکز
آبی مشاهده کردهاند ( )M = 20/41 ، SD =5/25از آزمودنیهایی که تبلیغ مرکز اسکی روی
برف ( )M = 12/23 ، SD =4/21و مرکز بدنسازی /ایروبیک ()M = 13/46 ، SD =4/63
مشاهده کرده اند ،بیشتر است [322( = 16/03 ، P ≤ 0/001و( ]F)2شکل  .)2همچنین اثرات
اصلی نوع خدمات ورزشی بر نگرش مثبت به تبلیغ در آزمودنیهایی که تبلیغ مرکز آبی
مشاهده کردهاند ( )M = 21/32 ، SD =5/43از آزمودنیهایی که تبلیغ مرکز اسکی روی برف
( )M = 20/45 ، SD =4/35و مرکز بدنسازی /ایروبیک ( )M = 12/12 ، SD =4/31مشاهده
کردهاند ،بیشتر است [322( = 20/33 ، P ≤ 0/001و( ]F)1شکل .)2
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شکل 2ـ لذت و نگرش به تبلیغ برای مراکز خدمات ورزشی

نتایج آنالیز کواریانس چند متغیرۀ  2×2نشان میدهد که اثرات متقابل معناداری بین نوع
خدمات ورزشی و ترویج آزمایش خدمات بر لذت [322( = 3/12 ، P ≤0/001و ]F)2وجود دارد.
در تبلیغات دارای ترویج آزمایش خدمات ،آزمودنیهایی که تبلیغ مرکز آبی مشاهده کردهاند
( )M = 23/60 ، SD =5/12از آزمودنیهایی که تبلیغات مرکز اسکی روی برف (، SD =4/22
 )M = 21/26یا بدنسازی /ایروبیک ( )M = 20/23 ،SD =4/32مشاهده کردهاند ،لذت بیشتری
دارند .در مقابل ،در تبلیغات بدون ترویج ،آزمودنیهایی که تبلیغ مرکز اسکی روی برف مشاهده
کردهاند ( )M = 12/61 ، SD =3/66از آزمودنیهایی که تبلیغات مرکز آبی (، SD =4/22
 )M = 12/16یا بدنسازی /ایروبیک ( )M = 16/30 ، SD =4/41مشاهده کردهاند ،لذت
بیشتری دارند (شکل .)3
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شکل 3ـ اثر متقابل نوع خدمات ورزشی و ترویج آزمایش خدمات بر لذت

همچنین نتایج آنالیز کواریانس چند متغیرۀ  2×2نشان میدهد که اثرات متقابل معناداری بین
نوع خدمات ورزشی و ترویج آزمایش خدمات بر نگرش به تبلیغ [= 5/33، P ≤ 0/01
(322و ]F)2وجود دارد .در تبلیغات دارای ترویج آزمایش خدمات ،آزمودنیهایی که تبلیغ مرکز
آبی مشاهده کردهاند ( )M = 24/30 ،SD =4/44از آزمودنیهایی که تبلیغات مرکز اسکی روی
برف ( )M = 22/22 ، SD =4/52یا بدنسازی /ایروبیک ( )M = 21/44 ، SD =4/42مشاهده
کردهاند ،نگرش مثبت تری به تبلیغ دارند .در مقابل ،در تبلیغات بدون ترویج آزمودنیهایی که
تبلیغ مرکز آبی مشاهده کردهاند ( )M = 12/21 ،SD =3/23از آزمودنیهایی که تبلیغات مرکز
اسکی روی برف ( )M = 12/31 ،SD =3/52یا بدنسازی /ایروبیک ()M = 12/04 ، SD =4/14
مشاهده کردهاند ،نگرش مثبتتری به تبلیغ دارند (شکل .)4

شکل  4ـ اثر متقابل نوع خدمات ورزشی و ترویج آزمایش خدمات بر نگرش به تبلیغ
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بحث و نتیجهگیری
اثر آزمایش محصول بهطور گستردهای در بازاریابی مورد مطالعه قرار گرفتهاست و شواهد زیادی
وجوددارد که نشانمیدهد آزمایش محصول ،یک ابزار مهم بازاریابی برای تشکیل تصویر برند،
نگرش به محصول و نیات رفتاری هستند (میکو و کوتلر2002 ،1؛ لی2002 ،؛ کمف و
الکزنیک .)2011 ،2نتایج پژوهش حاضر نشان داد که ترویج آزمایش رایگان خدمات بر لذت و
نگرش مصرفکننده به تبلیغ در تبلیغات خدمات ورزشی تأثیر دارد.
نتیجۀ اول پژوهش نشان داد که اثرات اصلی ترویج آزمایش خدمات بر لذت در آزمودنیهایی
که تبلیغ با ترویج آزمایش رایگان خدمات را مشاهده کردهاند از آزمودنیهایی که تبلیغ مشابه
بدون ترویج آزمایش خدمات را مشاهده کردهاند بیشتر است .این یافته با نتیجۀ پژوهش لی
( )2002مغایر بود .یکی از دالیل این مغایرت میتواند نمونههای پژوهش باشند که در پژوهش
لی فقط دانشجویان تربیتبدنی یک دانشکده نمونههای پژوهش بودند .دلیل دیگر میتواند
تفاوت فرهنگی ـ اجتماعی باشد؛ چراکه در کشورهای غربی ،آزمایش رایگان خدمات یا کاال
رایج شده است و تبلیغات اینچنینی کمتر میتواند بر لذت افراد تأثیر بگذارد؛ درحالیکه در
کشور ما ،ترویج آزمایش رایگان خدمات ورزشی رایج نیست و خیلی کم بهچشم میخورد.
بههمیندلیل در تبلیغات با ترویج ،افراد دارای احساس لذت بیشتری هستند.
نتیجۀ دوم پژوهش نشان د اد که اثرات اصلی ترویج آزمایش خدمات بر نگرش به تبلیغ در
آزمودنیهایی که تبلیغ با ترویج آزمایش رایگان خدمات را مشاهده کردهاند از آزمودنیهایی که
تبلیغ مشابه بدون ترویج آزمایش خدمات را مشاهده کردهاند ،بیشتر است و نگرش مثبتتری
به تبلیغ دارند .این یافته با نتایج پژوهشهای لی ( ،)2002کمف ( )1222و کمف و الکزنیک
( )2001همسو است .همچنین با توجه به ضریب ( 2درصد تأثیر) ،اثرات اصلی ترویج آزمایش
رایگان خدمات بر نگرش به تبلیغ ( ) 2 =0/32نسبت به لذت ( ) 2 =0/23بیشتر است .این
نتیجه با نتایج کیم و موریس ( )2002و کمف ( )1222مغایر است .آنها دریافته بودند که
پاسخهای عاطفی (مانند لذت) برای ارزیابی آزمایش محصول مهمتر از پاسخهای شناختی
(مانند نگرش به تبلیغ) هستند .شاید یک دلیل این مغایرت را بتوان به تفاوت بین محصوالت
(استفادهشده در پژوهشهای کیم ،موریس و کمف) و خدمات (پژوهش حاضر) ربط داد؛ چراکه
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محصوالت ملموس هستند؛ اما خدمات ناملموس هستند که این تفاوت میتواند بر پاسخهای
مصرفکننده تأثیر بگذارد.
نتایج سوم و چهارم پژوهش نشان داد که اثرات اصلی نوع خدمات ورزشی بر لذت و نگرش به
تبلیغ در آزمودنیهایی که تبلیغ مرکز آبی (خدمات لذتبخش) را مشاهده کردهاند از
آزمودنیهایی که تبلیغ مرکز اسکی روی برف (خدمات ریسکدار) و مرکز بدنسازی /ایروبیک
(خدمات سودمندگرا) را مشاهده کردهاند ،بیشتر است .این یافته با نتایج پژوهشهای لی
( )2002و هاچ و ها ( )1236همسو است؛ یعنی برای انواع مختلف خدمات /محصوالت ممکن
است آزمایش محصول بهطور متفاوتی توسط مصرفکننده پردازش شود .شاید یک دلیل اینکه
تبلیغات خدمات لذتبخش بیشتر بر لذت و نگرش مصرفکننده به تبلیغ تأثیر دارد این است
که بیشتر افراد جامعه هدفشان از ورزشکردن و گذراندن اوقات فراغت ،لذتبردن از آن فعالیت
میباشد تا خستگیهای ناشی از فعالیتهای روزانه را بتوانند با اینگونه فعالیتها (لذتبخش)
رفع کنند .بههمیندلیل ،لذت و نگرش به تبلیغ آنها به تبلیغات خدمات لذتبخش بیشتر
است.
نتایج پنجم و ششم پژوهش نشان داد که اثرات متقابلی بین نوع خدمات ورزشی و ترویج
آزمایش خدمات بر لذت و نگرش به تبلیغ وجود دارد .در تبلیغات دارای ترویج آزمایش خدمات،
آزمودنیهایی که تبلیغ مرکز آبی را مشاهده کردهاند از آزمودنیهایی که تبلیغات مرکز اسکی
روی برف یا بدنسازی /ایروبیک را مشاهده کردهاند لذت بیشتری داشتند .درمقابل ،در تبلیغات
بدون ترویج آزمودنیهایی که تبلیغ مرکز اسکی روی برف را مشاهده کردهاند از آزمودنیهایی
که تبلیغات مرکز آبی یا بدنسازی /ایروبیک را مشاهده کردهاند لذت بیشتری داشتند.
همچنین ،در تبلیغات دارای ترویج آزمایش خدمات آزمودنیهایی که تبلیغ مرکز آبی را
مشاهده کردهاند از آزمودنیهایی که تبلیغات مرکز اسکی روی برف یا بدنسازی /ایروبیک را
مشاهده کردهاند نگرش مثبتتری به تبلیغ دارند .درمقابل ،در تبلیغات بدون ترویج نیز
آزمودنیهایی که تبلیغ مرکز آبی را مشاهده کردهاند از آزمودنیهایی که تبلیغات مرکز اسکی
روی برف یا بدنسازی /ایروبیک را مشاهده کردهاند نگرش مثبتتری به تبلیغ دارند که نشان
میدهد اثر متقابل در نگرش به تبلیغ ناچیز است .بهعبارتدیگر ،ضریب  2اثر متقابل بین نوع
خدمات ورزشی و ترویج آزمایش خدمات بر لذت ( ) 2 =0/02بیشتر از نگرش به تبلیغ (=0/01
 ) 2است (شکل  3و  .)4مونتگمری )1333( 1بیان میکند که اگر اثر متقابل نسبت به اثرات
اصلی کوچکتر باشد ،میتوان از آن صرفنظر کرد؛ بنابراین با توجه به درصد تأثیرهای ناچیز
1. Montgomeri
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اثرهای متقابل ( ) 2 =0/001 ،0/02نسبت به اثرهای اصلی ( ،) 2 = 0/23، 0/32میتوان
اثرات متقابل را نادیده گرفت و به نتایج اثرات اصلی اعتماد کرد.
با توجه به نتایج پژوهش حاضر ،ترویج خدمات آزمایشی رایگان میتواند بهعنوان یکی از اجزای
آمیختۀ بازاریابی ورزشی مورد ت وجه پژوهشگران و مدیران بازاریابی ورزشی قرار گیرد .همانطور
که لی ( )2002بیان کرد ،ترویج آزمایش رایگان ممکن است بهعنوان آمیختۀ بازاریابی برای
صنعت ورزش سودمند واقع شود .طبق گفتۀ تونی ،)1336( 1مصرفکنندگان تجربههای خود را
خریداری میکنند؛ بنابراین با جذب اولیۀ مصرفکنندگان بهوسیلۀ ترویج آزمایش رایگان
خدمات ورزشی در تبلیغات میتوان تجربۀ استفاده از خدمات را در آنها ایجاد کرد .عالوهبراین،
باوا و شومیکر ( )2004در پژوهشی نشان دادند که ترویج نمونههای رایگان میتواند اثربخشی
باالیی در افزایش فروش برای یک دورۀ طوالنیمدت داشته باشد .فیور ،جین و کیم)2005( 2
دریافتند که لذت ،بر میل به مشتریشدن اثر میگذارد .ازاینرو ،براساس نتیجۀ اول پژوهش
میتوان با تبلیغات دارای ترویج آزمایش رایگان خدمات ،لذت افراد را افزایش داد و بر میل به
مشتریشدن آنها اثر گذاشت و توجه آنها را به سمت تبلیغات و مراکز خدمات ورزشی جلب
کرد .وحید و احمد ( )2011و لفرتی ،گلد اسمیت و نویل )2002( 3بیان کردند که بین نگرش
به تبلیغ و قصد خرید/آیندۀ مصرفکننده ارتباط وجود دارد؛ بنابراین ،براساس نتیجۀ دوم این
پژوهش میتوان با تبلیغات دارای ترویج آزمایش رایگان خدمات ،نگرش مثبتی در مصرفکننده
ایجاد کرد که این میتواند منجر به افزایش قصد خرید/آینده مصرفکنندگان شود.
به مدیران مراکز خدمات ورزشی پیشنهاد میشود که از ترویج آزمایش رایگان خدمات در
تبلیغات مراکز ورزشی استفاده کنند؛ چراکه باعث تغییر نگرش و افزایش احساس لذت
مصرفکنندگان نسبت به آن خدمات ورزشی میشوند و مدیران مراکز خدمات ورزشی
میتوانند با جذب مشتریان بیشتر به این شیوه و معرفی مرکز به آنها و جلب رضایت آنها
باعث تبلیغ بیشتر مرکز شوند؛ زیرا مشتریان راضی ،مرکز را به افرادی که با آنها رابطه دارند
معرفی و تبلیغ میکنند که این امر میتواند منجر به رایجترشدن خدمات ورزشی در جامعه
شود و درنهایت ،افزایش مشتریان را برای مراکز ارائهدهندۀ خدمات ورزشی به همراه دارد.
مدیران میتوانند فعالیتهای ترویجی مانند مشوقها و پیشبرد فروش در تبلیغات را با توجه به
توانایی مالی مرکز خدمات ورزشی انجام دهند؛ برای مثال ،مدیران مراکز ورزشی میتوانند
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استفادۀ رایگان از خدمات را در روزها یا ساعاتی که مشتریان اصلی کمتر است در تبلیغات
مرکز برای یک محدودۀ زمانی معین مشخص کنند.
برای پژوهشهای آتی پیشنهاد میشود که پژوهشگران تأثیر سایر فعالیتهای تشویقی و
پیشبرد فروش مانند کوپنهای خرید ،تخفیفهای تشویقی ،جوائز و غیره بر پاسخهای
مصرفکننده در تبلیغات خدمات ورزشی را بررسی کنند .همچنین ،تأثیر ترویج رایگان خدمات
بر پاسخهای مصرفکنندگان در تبلیغات را بر روی کسانی که از خدمات ورزشی استفاده
میکنند با کسانی که از خدمات ورزشی استفاده نمیکنند مقایسه کنند .سرانجام ،پیشنهاد
می شود که پژوهشگران تأثیر ترویج آزمایش رایگان خدمات بر رشد وضعیت برند را بررسی
کنند.
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Abstract
The purpose of this research was to investigate the influence of free sport
service promotion on pleasure and consumer’s attitude in advertisement.
Research method was the 3×2 between subjects quasi-experiment factorial
design. The statistical population consisted of physical education and Nonphysical education students at Tehran of university which statistical sample
440 subjects were selected by using the stratified random sampling. To data
collection, From Zaichkowsky’s Personal Involvement Inventory (1994),
Russell & Mehrabian’s Pleasure scale (1974), Wells, Leavitt and
McConville’s attitude toward advertisement (1971), and advertisement were
used, their reliability obtained using the Cronbach's alpha 0.89, 0.93
and 0.96, respectively,. From MANCOVA statistical method was used to
analyze the data. The results indicated that a main effect of the service trial
promotion on pleasure in subjects who have observed an advertising with
service free trial promotion is more than subjects who have observed similar
advertising without service trial promotion [F(1,879) = 256.65]. Moreover,
the results indicated that a main effect of the service trial promotion on
attitude toward advertisement in subjects who have observed an advertising
with service free trial promotion is more than subjects who have observed
similar advertising without service trial promotion; they have a
more positive attitude toward the advertisement [F(1,879) = 404.23].
Keywords: sport service, promotion, advertisement, pleasure, attitude
toward advertisement
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