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مطالعات مدیریت ورزشی

رابطۀ علي باورها ،نگرش به تبليغات از طريق ورزش و تبليغات عام
حسين کردلو ،1عليرضا الهي ،2عباس خداياری
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 -1کارشناس ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه خوارزمی
 -2استادیار مدیریت ورزشی دانشگاه خوارزمی
 -3استادیار مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج

تاریخ دریافت32/30/22 :
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چکيده
پژوهش حاضر با هدف تعيين رابطۀ علی باورها ،نگرش نسبت به تبليغات از طریق ورزش و
نگرش نسبت به تبليغات عام با استفاده از مدل معادالت ساختاری انجام شده است .جامعه
آماری ،تماشاگران حاضر در استادیوم آزادی تهران تشکيل داده بودند .بدینمنظور،
پرسشنامه در ميان نمونهای متشکل از  021نفر از تماشاگرانی که برای دیدن بازیهای ليگ
برتر فوتبال ایران در استادیوم آزادی حاضر بودند توزیع شد ..نتایج نشان داد که باورهای
افراد نسبت به تبليغات از طریق ورزش میتواند بر نگرش افراد نسبت به تبليغات عام تأثير-
گذار باشد .همچنين ،باور اقتصادیبودن بيشتر از سایر باورهای افراد قدرت تبيينکنندگی
نگرش افراد نسبت به تبليغات از طریق ورزش را دارد .با عنایت به یافتههای مطالعۀ حاضر
میتوان راهکارهایی را جهت تعيين استراتژی مؤثر تبليغات از طریق ورزش فراهم نمود.
واژگان کليدی :مدل معادالت ساختاری ،باورها ،نگرش نسبت به تبليغات از طریق ورزش،
نگرش نسبت به تبليغات عام
*نویسندۀ مسئول :

Email: hkordlu@ymail.com
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مقدمه
در گذشته ،بازاریابی فروش محصوالت و عرضۀ خدمات بسیار ساده بود؛ اما پس از گذشت سال-
ها و با افزایش جمعیت و رونقیافتن اقتصاد کشورها ،بازارها نیز رونق یافتند و محصوالت و
کاالها نیز متنوعتر ،جذابتر و با کمیت بیشتری به بازار عرضه شدند (سیدعامری ،محرمزاده،
بشیری و هادی .)1331 ،همین مسئله باعث پیشرفت فناوری و ظهور رسانههای جدید ارتباطی
و تبلیغاتی و بهتبع آن ،تغییر سلیقۀ کاربران این وسایل شده است .درعینحال ،رسانههای رایج
در بازاریابی نیز عمدتاًََ دگرگون شدهاند (کروبی و محمدیان)1333 ،؛ لذا ارتباطات بازاریابی
شامل اجزای مختلفی از قبیل ارتقای فروش ،روابط عمومی ،بازاریابی مستقیم و تبلیغات
میباشد .بدیهی است که در این میان ،تبلیغات بخش مهمی از بازاریابی محسوب میشود
(خدادادحسینی ،روستا و خلیلی شجاعی.)1331 ،
فلسفۀ بازاریابی و علت وجودی آن ،خلق مشتریان سودمند و ایجاد مشتری وفادار است (کاتلر،
آرمسترانگ .)1333 ،1دراینراستا ،تبلیغات بهعنوان یکی از ابزارهای بازاریابی ،سعی در انتقال
همین رویکرد و نگرش به مخاطبان و مشتریان هدف خود میباشد (محمدکاظمی و قاسمی،
.)1311
در کتب مختلف ،تعاریف گوناگونی از عنوان و مفهوم تبلیغات آمده است .از جمله اینکه
تبلیغات عبارت است از ارتباط و معرفی غیرشخصی محصول یا خدمت ،از طریق حاملهای
مختلف درمقابل دریافت وجه برای مؤسسات انتفاعی یا غیرانتفاعی و یا برای افرادی که بهنحوی
در پیام مشخص شدهاند (خدادادحسینی و همکاران.)1331 ،
2
یکی از مهمترین تئوریها در پژوهش بازاریابی ،نگرش نسبت به تبلیغات است (مکنزی و لوتز ،
1131؛ بروئر و کومار .)33 ،2111 ،3نگرش نسبت به تبلیغات اینگونه تعریف شده است:
"زمینهای برای پاسخ به یک محرک تبلیغاتی خاص بهصورت مطلوب یا نامطلوب طی یک
موقعیت نمایشی خاص" (لوتز .)1131 ،نگرشهایی که نسبت به تبلیغات شکل میگیرند بر
روی نگرش مشتریان نسبت به نام تجاری و همچنین ،هدف خرید مشتریان تأثیرگذار هستند
(مکنزی و لوتز .)1131 ،اگر هدف نهایی تبلیغات ایجاد نگرش مثبت نسبت به تبلیغات و نام
تجاری باشد ،افزایش احتمال خرید یا یک پاسخ احساسی مثبت به یک تبلیغ میتواند بهعنوان
بهترین شاخص ارزیابی اثربخشی تبلیغات باشد (بروان.)1112 ،4
1.Kotler, Armestrong
2.Mackenzi, Lutz
3.Bruner, Kumar
4.Brown
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از عوامل مهمی که بر اثربخشی تبلیغات مؤثر میباشد ،میتوان به توانایی مخاطبان در
بهخاطرآوردن نام تجاری تبلیغشده اشاره کرد (دوبو .)1114 ،1توانایی بهخاطرآوردن یک نام
تجاری و یک تبلیغ ،با نگرش مخاطبان نسبت به تبلیغات مرتبط است .بهطورکلی ،مطالعات
بیان میکنند مصرفکنندگانی که نگرش مثبتی به یک تبلیغ دارند نسبت به مصرفکنندگانی
که نگرش مثبتی ندارند ،بیشتر قادر به یادآوری تبلیغ و نام تجاری هستند (استون ،بیزر و
لوئیز.)2111 ،2
ازسویدیگر ،پژوهشها نشان میدهند در بسیاری از موارد ،نگرش افراد نسبت به تبلیغات در
حال منفیشدن است .از جمله پژوهشهای انجامشده میتوان به پژوهش چیتیتاورن 3و
همکاران ( )2111اشاره کرد .آنها دریافتند نگرش افراد نسبت به تبلیغات تلویزیونی ،منفی
شده است (چیتیتاورن ،ایسالم و تاکسون .)13 ،2111،4همچنین ،والت 1و همکاران ()2111
دریافتند که نگرش نسبت به تبلیغات پیام کوتاه ،منفی شده است .مطالعات دیگری نیز نشان -
داد نگرش افراد نسبت به تبلیغات (تبلیغات عمومی و تبلیغات تلویزیونی) بهطریقی منفی شده
است (اسکالزر و شاویت1111 ،3؛ پیون2113 ،7؛ لینگ ،پیو و چای .)2111 ،3نتایج این
پژوهشها ،صاحبان شرکتها و سازمانها را به تکاپو انداخته است تا بستری را برای معرفی
محصوالت و خدمات تولیدی خود بهوجود بیاورند که مورد قبول افراد قرار گیرد ،باعث جذب
مشتری شود و بتواند اعتماد مشتریان را دوباره جلب نمایند.
با توجه به این که رفتهرفته نگرش افراد نسبت به تبلیغات عمومی بهدلیل تکراریبودن روش-
های تبلیغاتی منفیتر می شود ،یافتن بستر مناسب تبلیغاتی که بتواند نگرش افراد را تغییر دهد
(مثبت نماید) ،بسیار احساس میشود .در محیطی که اعتماد به سازمانها و تبلیغات کاهش
یافته است ،تبلیغات از طریق ورزش ،راهی برای دستیابی به یک مزیت رقابتی میباشد .تأثیر-
گذاری بر باور افراد ،منافع قابلتوجهی را برای سازمانهای عرضهکنندۀ کاال و خدمات بههمراه
دارد .برخورداری ورزش از توانمندیهای منحصربهفرد سبب شده است تا سرمایهداران و
صاحبان صنعت و ثروت ،به ورزش بهعنوان بستری جدید برای معرفی محصوالت و خدمات
تولیدی خود نظر داشته باشند.
1.Dubow
2.Stone, Besser, Lewis
3.Chittithaworn
4.Islam,Thooksoon
5.Waldt
6.Schlosser, Shavitt
7.pyun
8.Ling, Piew, Chai
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ازسویدیگر ،از مهمترین و مؤثرترین عناصری که موجب کارابودن پیوند ورزش و اقتصاد شده
است ،موضوع تبلیغات میباشد (سجادی ،امیدی و زارع .)1333 ،بهطورکلی ،ایجاد بازار و تقاضا
و حفظ و افزایش سهم بازار ،از اهداف تبلیغات با استفاه از ورزش میباشد.
در این بین ،نقش تبلیغات مؤثر و جذاب که در دنیای تبلیغات قابلپذیرش باشند ،از اهمیت
بسیار زیادی برخوردار است .بهطوریکه باعث بهوجودآمدن نگرش مثبت در بین افرادی که
تبلیغات را دریافت میکنند میشود .درهمینرابطه ،با توجه به اهمیت نگرش افراد به تبلیغات،
پژوهشگران اقدام به سنجش نگرش افراد از طریق باور آنها کردهاند.
از جمله پژوهشهای انجامشده میتوان به مطالعات پیون و جیمز 1اشاره کرد .آنها در مطالعات
خود به این نتیجه رسیدند که نگرش افراد نسبت به تبلیغات از طریق ورزش مثبت میباشد
2
(پیون و جیمز2111 ،؛ پیون و جیمز2111 ،؛ پیون و جیمز .)2111 ،پیون ،کیون ،چون و هان
( )2112در پژوهش دیگری به این نتیجه رسیدند که نگرش افراد نسبت به تبلیغات از طریق
ورزش ،بهطورمعناداری مثبتتر از نگرش نسبت به تبلیغات عمومی ،تلویزیونی و همچنین،
تبلیغات آنالین میباشد (بنیت ،فریرا و تسوجو .)2113 ،3همچنین ،پژوهشهای زیادی نشان
میدهند نگرش افراد نسبت به تبلیغاتی که ورزش را بهعنوان صحنۀ تبلیغاتی خود مورداستفاده
قرار میدهند ،به نوع تبلیغ آنها نیز مربوط میشود .بهطوریکه بنیت 4و همکاران ( )2113در
مطالعۀ خود دریافتند که عوامل مختلفی بر نگرش افراد تأثیرگذار است و پاسخ افراد به
تبلیغات ،متناسب با نوع تبلیغات تغییر میکند.
با توجه به این که عوامل مختلفی در نگرش افراد دخیل هستند ،باید به این عوامل پرداخت .بنا
بر نظریۀ فیشبین ،)1133( 1نگرشها تابعی از باورها هستند و باورها دلیل تأثیرگذاری بر
نگرشها میباشند (فیشبین)1133 ،؛ بنابراین ،برای سنجش نگرش افراد نسبت به تبلیغات از
طریق ورزش ،از هفت مؤلفۀ باور 3که پیون ( )2113برای همین منظور ساخت استفاده شد
(پیون 7 .)13 ،2113 ،مؤلفۀ باور که برای سنجش نگرش افراد در نظر گرفته شده است شامل:
اطالعات محصول ،7اقتصادیبودن ،3مادیگرایی ،1خوشایند و لذتبخشبودن ،11رنجش و

1. Pyun & James
2. Kwon, Chon & Han
3 . Bennett, Ferreira, Tsuji
4. Bennett
5. Fishbein
6. Belief
7. Product information
8. Good for economy
9. Materialism
10.Hedonism/ Pleasure
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آزاردهندهبودن ،1کذب و نامفهومبودن 2و تصویر و نقش اجتماعی 3میباشد که تعاریف
مختصری از آنها در جدول  1ارائه شده است
جدول 1ـ مؤلفههای باور نسبت به تبلیغات از طریق ورزش
مؤلفههای باور

شخصی

مؤلفه

تعریف

اطالعات
محصول
تصویر و نقش
اجتماعی

نحوۀ انتقال اطالعات دربارۀ محصول موردتبلیغ به مشتریان از طریق ورزش را
نشان میدهد.
تبلیغات تا چه حد بیانگر نحوۀ نشاندادن تصویر یک محصول یا خدمات جدید
به مشتریان میباشد؟
با تبلیغات از طریق ورزش تا چه اندازه در افراد احساس خوشی و لذت ایجاد
میشود؟
تبلیغات از طریق ورزش تا چه اندازه باعث احساس رنجش و آزردگی افراد می-
شود؟
تبلیغات از طریق ورزش چگونه باعث رقابت بین رقبا ،کاهش قیمتها و افزایش
کیفیت محصوالت و خدمات میشود؟
تبلیغات از طریق ورزش تا چه اندازه باعث میشود افراد ،محصوالت و خدماتی را
تهیه نمایند که نیازی به آن ندارند؟
اطالعاتی که تبلیغات از طریق ورزش به مشتریان ارائه میدهد تا چه اندازه کذب
و نامفهوم است؟

خوشایندبودن
آزاردهندهبودن
اقتصادیبودن

اقتصادی و
اجتماعی

مادیگرایی
نامفهوم و
کذببودن

وجود نگرش مثبت در جوامع پیشرفته نسبت به ورزش (بهویژه فوتبال) باعث سرمایهگذاری در
امر ورزش بهمنظور باالبردن سطح سالمت و تندرستی و تأثیر بر افزایش سطح بهرهوری در
تولید شده است .هنگامی که افراد رویدادهای ورزشی را تماشا میکنند ،در معرض انواع
تبلیغات قرار میگیرند.
کیم )2111( 4بیان میکند با نگاهی به پژوهشهای بازاریابان ورزشی میتوان دریافت که این
پژوهشها توانستهاند مصرفکنندگان یا مشتریان کاالها یا خدمات ورزشی را به گروههای
مختلفی تقسیمبندی کنند .یکی از منحصربهفردترین گروههای شناختهشده ،تماشاگران ورزشی
هستند که رفتار مصرفی آنها نیز متفاوت از سایر مصرفکنندگان میباشد (کیم و جون،1
 .)133 ،2111در این رابطه ،نتایج پژوهشها نشان داده است که تماشای رقابتهای ورزشی ،از
یک سرگرمی موقتی تبدیل به یکی از بخشهای اصلی فرهنگی در جهان شده است که
1.Annoyance/ Irritation
2.Falsity/ No- sense
3.Social role and image
5.Kim
5 Joen
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مشتریان و سوداگران ،میزان قابلتوجهی پول در آن صرف میکنند (میشل ،رابرت و مک
دونالد.)3 ،2111 ،1
با توجه به ادبیات موضوع و نتایج مطالعات قبلی ،الگوی مفهومی مطالعۀ حاضر در قالب الگوی
مفهومی در زیر ارائه شده است.
اقتصادیبودن
خوشایندبودن
اطالعات محصول
نگرش نسبت به
تبلیغات عمومی
ورزش

نگرش نسبت به
تبلیغات از طریق
ورزش

نقش اجتماعی
آزاردهندهبودن
نامفهومبودن
مادیگرایی

شکل 1ـ مدل مفهومی پژوهش

ازآنجاکه افراد در پردازش اطالعات و شیوههای تصمیمگیری با هم متفاوت هستند و فرهنگ نیز اثری
قوی بر چگونگی درک و پردازش تبلیغات دارد (پیون ،کیون ،چون و هان )2112 ،و ازسویدیگر ،باورها
و نگرش مشتریان نسبت به تبلیغات از شاخصهای مهم برای ارزیابی اثربخشی تبلیغات میباشد (بریتل
و اسپایکر-اتیک)2111 ،2؛ لذا ،در راستای ایجاد تبلیغاتی مؤثر در سازمانها ،مدلهای گوناگونی در
جهت ارزیابی تبلیغات آنها وجود دارد .در این پژوهش ،مدل پیشنهادی پیون موردآزمون قرار گرفته
است؛ لذا ،پژوهشگران این مطالعه بهدنبال پاسخگویی به  2سؤال اساسی زیر میباشند:

.1آیا میتوان بین مؤلفههای باور نسبت به تبلیغات از طریق ورزش و نگرش ،رابطهای علی قائل
شد؟
.2آیا بین نگرش نسبت به تبلیغات از طریق ورزش با نگرش نسبت به تبلیغات عمومی ،رابطهای
علی وجود دارد؟

1. Michael, Robert, Mc Donald
2. Brettel, spiker-Attig
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روششناسي
پژوهش حاضر بهلحاظ هدف ،از نوع پژوهشهای کاربردی و بهلحاظ روش ،توصیفی ـ
همبستگی میباشد .جامعۀ آماری این پژوهش ،تماشاگران لیگ برتر فوتبال ایران بودند .روش
نمونهگیری در این پژوهش ،نمونهگیری تصادفی بود .حجم نمونه با استفاده از فرمول حجم
جامعۀ نامحدود کوکران ،تعداد  213برآورد شد .بااینحال ،با درنظرگرفتن احتمال عدم بازگشت
برخی پرسشنامهها ،تعداد  371پرسشنامه در بین تماشاگران توزیع شد .درنهایت342 ،
پرسشنامه توسط تماشاگران حاضر در استادیوم آزادی ،تکمیل و جمعآوری گردید و همین
تعداد در تحلیل نهایی مورداستفاده قرار گرفت.
برای تحلیل دادههای بهدستآمده از نمونهها ،از روشهای آمار توصیفی (میانگین ،انحراف
معیار ،جداول و نمودارها) و آمار استنباطی استفاده شد .برای تجزیه و تحلیل دادهها نیز از
آزمونهای همبستگی ،تحلیل عاملی تأییدی و مدل معادالت ساختاری با استفاده از  2نرمافزار
اس .پی .اس .اس 1و لیزرل 2بهره گرفته شد.
ابزار و روش گردآوری دادهها
برای گردآوری دادهها جهت تحلیل فرضیهها و آزمون مدل ،از پرسشنامۀ بسته با  31سؤال
استفاده شد 3 .سؤال به متغیرهای جمعیتشناختی شامل سن ،شغل و میزان تحصیالت و 32
سؤال نیز برای سنجش متغیرهای تخصصی پژوهش اختصاص داده شد.
با توجه به متغیرهای موردنظر در مدل و بهمنظور پیمایش آنها ،از پرسشنامۀ پیون ()2113
استفاده شد .الزم به ذکر است مجوز استفاده از پرسشنامه ،بهوسیلۀ ایمیل از وی دریافت شد.
بهمنظور ارزیابی روایی آن ،پرسشنامه بههمراه توضیحاتی درخصوص مدل پژوهش در اختیار
 11نفر از اساتید مدیریت ورزشی قرار گرفت و اصالحات الزم براساس نظرات ارائهشده از سوی
آنان اعمال شد .فرایند مذکور موجب حصول اطمینان از روایی صوری و محتوایی گردآوری
دادهها شد .همچنین ،بهمنظور تعیین روایی سازۀ ابزار اندازهگیری ،از تحلیل عاملی تأییدی
استفاده شد .طیف  1ارزشی لیکرت برای سنجش و استخراج نظرات بهکار رفت .آلفای کرونباخ
( )1/31نیز نشان داد متغیرهای مکنون مورد بررسی از پایایی مناسبی برخوردار است .الزم به
ذکر است که مطالعۀ مقدماتی بر روی  41نفر از تماشاگران انجام شده بود.

1. Spss
2. Lisrel
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نتايج
تحلیل توصیفی یافتهها حاکی از این بود که  %11/3از پاسخدهندگان زیر  21سال %32/2 ،از
پاسخدهندگان بین  21تا  31سال %11/7 ،از پاسخدهندگان بین  31تا 41سال و  %3/4نیز
باالی  41سال سن داشتند .برحسب شغل نیز  %13/4از پاسخدهندگان کارمند %7/3 ،کارگر،
 %41/1دانشجو %23/7 ،شغل آزاد %3/1 ،بیکار %1/3 ،نظامی بودند و  %3/1از آنها نیز گزینۀ
سایر را انتخاب کرده بودند .از نظر میزان تحصیالت نیز  %4/1از پاسخدهندگان زیر دیپلم%33 ،
دیپلم %11/2 ،فوقدیپلم %41 ،لیسانس و  %2/3از پاسخدهندگان مدرک تحصیلی باالتر از
لیسانس داشتند.
قبل از بررسی سؤاالت الزم است میانگینها ،انحراف معیار و همبستگی بین متغیرهای پژوهش
موردتوجه قرار گیرد ( جدول  .)3در بین مؤلفههای باور ،اقتصادیبودن بیشترین رابطه و
آزاردهندهبودن کمترین رابطه را با نگرش نسبت به تبلیغات از طریق ورزش دارند .همانطور که
در جدول  2نشان داده شده است ،ضرایب همبستگی عاملها بین ( )r=1/41تا ()r= -1/24
گزارش شده است .مؤلفۀ اقتصادیبودن با تبلیغات از طریق ورزش ( ،)r=1/41دارای بیشترین
رابطه و آزاردهندهبودن با تبلیغات از طریق ورزش ( ،)r= -1/24دارای کمترین رابطه بودند.
باید خاطر نشان کرد از  7مؤلفه باور 4 ،مؤلفۀ اطالعات محصول ،اقتصادیبودن ،تصویر و نقش
اجتماعی و خوشایند و لذتبخشبودن ،مؤلفههای مثبت و  3مؤلفۀ کذب و نامفهومبودن ،مادی-
گرایی و آزاردهندهبودن ،مؤلفههای منفی باور بودند؛ لذا ،همانطور که در جدول  2نیز نشان
داده شده است ،بین مؤلفههای مثبت با تبلیغات از طریق ورزش ،رابطۀ مستقیم و بین مؤلفه-
های منفی با تبلیغات از طریق ورزش ،رابطۀ معکوس وجود دارد .باید اضافه کرد که بین
تبلیغات از طریق ورزش و تبلیغات عمومی نیز رابطۀ مستقیمی مشاهده شد ( )1/31و این
رابطه نشان از تأثیرگذاری تبلیغات از طریق ورزش بر تبلیغات عمومی دارد.
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جدول 2ـ میانگین ،انحراف معیار و همبستگی بین متغیرهای پژوهش
میانگین

متغیر

 )1اطالعات محصول
 )2اقتصادیبودن
 )3خوشایندبودن

2/24
2/31
2/31

sd

2

1
-

1/11
1/31
1/13

1/11
1/47

 )4کذببودن

1/31

1/31

 )1آزاردهندهبودن

1/33

1/33

-1/27

 )3تصویر اجتماعی

2/24

 )7مادیگرایی

2/13

 )3تبلیغات ورزش
 )1تبلیغات عمومی

1/47

-

1/44
1/11

1/47
1/43

1/43

-1/13

1/14

3
1/11

4

-

-1/14
-1/13
1/47
1/12

1
-1/13

-1/14

3

7

3

-1/27

1/44

1/11

-1/13

-1/24 -1/13
-1/13

-

1/11 -1/24
1/42
1/17

2/31

1/13

1/34

1/41

1/37

2/42

1/31

1/24

1/31

1/33

-1/12
1/31

1/47
1/42

1/11
1/12
1/31

-1/24 -1/13
-1/12

1
1/34

1/41 1/12
1/17

1/12
1/31

1/31

1/37

1/31 -1/12

1/33
-1/12 -1/13

-1/24 1/31
1/23 1/23
-

-1/11

- -1/11 1/23

1/41 -1/12

1/11

1/24

-1/12
1/41
1/11
1/31

1/31

مدل اندازهگیری
در مدلهای معادالت ساختاری الزم است  2مدل آزمون شود .مدل اول شامل مدلهای اندازه-
گیری  1برای هر متغیر مکنون است .مدل اندازهگیری نشاندهندۀ بارهای عاملی متغیرهای
مشاهدهشده (عامل) برای هر متغیر مکنون میباشد .شاخصهای برازش رایج در مدلهای
اندازهگیری برای متغیرهای مکنون پژوهش در قالب جدول  4ارائه شده است.
نسبت کایدو بر درجۀ آزادی ( :)  /dfیکی از بهترین شاخصهای بررسی نیکویی برازش مدل،
2

بررسی نسبت آمارۀ کایدو بر درجۀ آزادی است .البته ،حد استانداردی برای مناسببودن میزان
این شاخص وجود ندارد؛ اما بسیاری از اندیشمندان بر این عقیده هستند که این شاخص باید
کمتر از  3باشد .در این پژوهش میزان این نسبت برابر با  2/43میباشد.
شاخص جذر برآورد واریانس خطای تقریب :)RMSEA( 1مقدار این شاخص که درواقع همان
آزمون انحراف هر درجۀ آزادی است ،برای مدلهایی که برازندگی خوبی داشته باشند کمتر از
 1/11میباشد .مقادیر باالتر از آن تا  ،1/13نشاندهندۀ خطای معقولی برای تقریب در جامعه
است .میزان شاخص برای مدل پژوهش برابر با  1/13میباشد.

1. Root Mean Square Error of Approximation

-
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شاخص برازندگی :1این شاخص ،معیاری برای سنجش میزان خوببودن مدل میباشد و نسبت
به سایر شاخصهای برازندگی ،اغلب بزرگتر است .برخی از پژوهشگران نقطۀ برش  1/11را
برای آن پیشنهاد کردهاند .بر پایۀ قرارداد ،مقدار این شاخص باید برابر یا بزرگتر از  1/11باشد تا
مدل موردنظر پذیرفته شود .میزان این شاخص برای مدل بهدستآمده برابر با  1/11میباشد.
شاخص تعدیلیافتۀ برازندگی : 2این شاخص ،درواقع حالت تطبیقدادهشدۀ شاخص برازندگی با
درنظرگرفتن میزان درجۀ آزادی است و معیاری دیگر برای خوببودن مدل بهشمار میرود.
چنانچه میزان این شاخص باالتر از  1/1باشد ،حاکی از مناسب بودن مدل استخراجی با توجه
به دادهها میباشد .میزان این شاخص برای مدل بهدستآمده برابر با  1/13است.
شاخص برازندگی تطبیقی :3این شاخص نیز معیار دیگری برای خوببودن مدل میباشد .مقدار
آن بر پایۀ قرارداد باید دستکم  1/11باشد تا مدل موردنظر پذیرفته شود .شاخص فوق برای
مدل بهدستآمده برابر با  1/12میباشد.
شاخص نرمشدۀ برازندگی :4این شاخص نیز از دیگر شاخصها برای سنجش میزان خوببودن
مدل بهدستآمده با توجه به دادهها بهشمار میرود .چنانچه میزان این شاخص باالتر از 1/1
باشد ،نشان از مناسببودن مدل استخراجی دارد .میزان شاخص برای مدل بهدستآمده برابر با
 1/11میباشد.
ریشۀ میانگین مجذور پسماندها :این شاخص نشاندهندۀ تفاوت بین عناصر ماتریس
مشاهدهشده در گروه نمونه و عناصر ماتریس برآورد یا پیشبینیشده با فرض درستبودن مدل
موردنظر است .هرچه این شاخص برای یک مدل نزدیکتر به صفر باشد ،مدل مذکور دارای
برازش بهتری میباشد .میزان شاخص برای مدل بهدستآمده برابر با  1/14است.
همچنان که مشاهده میشود ،شاخصهای اصلی برازش کلیۀ متغیرهای مکنون در دامنۀ
مناسب و قابلقبولی قرار دارند .الزم به توضیح است بهدلیل اینکه  2متغیر تبلیغات از طریق
ورزش و کذببودن دارای  2گویه بودند؛ لذا ،برای این  2متغیر ،مدلی بهدست نیامد و برای
اطمینان از اینکه این متغیرها هم دارای دامنۀ مناسب و قابلقبولی هستند ،یک مدل کلی نیز
از تمام متغیرها اندازهگیری شد و درنهایت ،نشان داده شد که همۀ متغیرهای پژوهش دارای
دامنۀ مناسب و قابلقبولی هستند.

1. Goodness of Fit Index
2. Adjusted Goodness of Fit Index
3. Comparative Fit Index
4. Normed Fit Index
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جدول 3ـ شاخصهای برازش مدلهای اندازهگیری متغیرهای مکنون پژوهش
متغیر مکنون

اقتصادیبودن
خوشایندبودن
اطالعات محصول
تصویر اجتماعی
نامفهومبودن
مادیگرایی
نگرش به تبلیغات عمومی
کل متغیرهای پژوهش

شاخص برازش
نسبت
کایدو بر
درجۀ
آزادی

شاخص
جذر برآورد
واریانس
خطای
تقریب

شاخص
برازندگی

1/72
1/31
2/17
1/33
1/31
1/31
1/31
2/43

1/147
1/131
1/112
1/111
1/111
1/144
1/113
1/133

1/11
1/11
1/13
1/11
1/17
1/11
1/13
1/11

تعدیلیافتۀ
برازندگی

شاخص
برازندگی
تطبیقی

شاخص
نرمشدۀ
برازندگی

ریشۀ
میانگین
مجذور
پسماندها

1/17
1/13
1/14
1/17
1/11
1/17
1/14
1/13

1/11
1/14
1/11
1/13
1/14
1/11
1/11
1/12

1/17
1/13
1/11
1/11
1/13
1/11
1/12
1/11

1/131
1/121
1/123
1/141
1/121
1/131
1/111
1/141

مدل معادالت ساختاری
پس از آزمون مدلهای اندازهگیری (جدول  ،)3اکنون الزم است تا مدل ساختاری که نشانگر
ارتباط بین متغیرهای مکنون پژوهش است ارائه شود .با استفاده از مدل ساختاری میتوان به
بررسی سؤاالت پژوهش پرداخت .مدل ساختاری پژوهش با کاربرد نرمافزار لیزرل نسخۀ 3/1
انجام شد .شکل  ،2اندازهگیری کلی برازش در حالت تخمین اندازهگیری را نشان میدهد.
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شکل 2ـ نتایج ضرایب و تخمین استاندارد مدل پژوهش

خروجی بعدی ،قسمت معناداری ضرایب و پارامترهای بهدستآمدۀ مدل اندازهگیری کلی
پژوهش را نشان میدهد که براساس آن ،تمامی ضرایب بهدستآمده معنادار شدهاند؛ زیرا ،مقدار
آزمون معناداری تکتک آنها از عدد  ،1/13بزرگتر و از عدد  ،-1/13کوچکتر است .معناداری
این اعداد ،نشاندهندۀ معناداربودن مدل است .بهعبارتدیگر ،قرارگرفتن هرکدام از مؤلفهها در
قالب هرکدام از عوامل معنادار است.
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شکل 3ـ اعداد معناداری مدل کلی پژوهش

برای بررسی میزان معناداربودن ضرایب مدل الزم است تا مقدار  tهر مسیر نشان داده شود.
مقدار  tو ضرایب مسیر در جدول زیر نشان داده شده است.
جدول 4ـ ضریب مسیرها و مقدار  tمدل مفهومی آزمونشده
مدل اصلی پژوهش
اقتصادیبودن ← نگرش به تبلیغات از طریق ورزش
خوشایندبودن ← نگرش به تبلیغات از طریق ورزش
اطالعات محصول ← نگرش به تبلیغات از طریق ورزش
تصویر نقش اجتماعی ← نگرش به تبلیغات از طریق ورزش
آزاردهندهبودن ← نگرش به تبلیغات از طریق ورزش
نامفهومبودن ← نگرش به تبلیغات از طریق ورزش
مادیگرایی ← نگرش به تبلیغات از طریق ورزش
نگرش به تبلیغات از طریق ورزش ← نگرش به تبلیغات عمومی

ضریب استاندارد )(β

t- value

نتیجه

1/43
1/37
1/31
1/21
-1/21
-1/13
-1/11
1/31

1/12
3/12
7/11
1/21
-4/72
-3/13
-2/41
7/21

معنادار
معنادار
معنادار
معنادار
معنادار
معنادار
معنادار
معنادار

 2 = 111/33, df= 431, RMSEA=1/123, GFI= 1/13, AGFI=1/13, CFI=1/17, NFI=1/14, RMR=1/121
ارزش  tدر سطح اطمینان  %11معنادار است.
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ازآنجاییکه در این پژوهش ،پژوهشگران بهدنبال رابطۀ علی بین مؤلفههای باور نسبت به
تبلیغات از طریق ورزش ،نگرش نسبت به تبلیغات از طریق ورزش و همچنین ،نگرش نسبت به
تبلیغات عمومی بودهاند ،میتوان نتیجهگیری کرد با توجه به ضرایب و اعداد معناداری روابط
بین متغیرها ،سؤاالت پژوهش موردتأیید قرار گرفتند.
نتيجهگيری
مرور مطالعات نشان میدهد نگرش مشتریان نسبت به تبلیغات ،منفیتر شده است .پژوهشگران
در پژوهشهای خود نشان دادند نگرش افراد نسبت به تبلیغات عمومی (کریستین 1و همکاران،
 ،)33 ،2114تبلیغات تلویزیونی (چیتیتاورن و همکاران2111 ،؛ بابوت )2112 ،2و تبلیغات
آنالین (بارنز2113 ،3؛ گریمز4و همکاران )2113 ،با ازدستدادن جذابیت خود ،منفیتر شده
است؛ لذا ،بازاریابان بهدنبال بستری مناسب برای معرفی محصوالت و خدمات به مشتریان
هستند .ازسویدیگر ،با توجه به طرفداران بیشمار ورزش در سراسر جهان ،بازاریابان و مبلغان
بر این باور هستند که ورزش دارای چنین پتانسیلی میباشد .بهطوریکه پیون و جیمز ()2113
بیان کردند نگرش افراد نسبت به تبلیغات از طریق ورزش ،بهطور معناداری مثبتتر از نگرش
آنها نسبت به تبلیغات عمومی ،تبلیغات تلویزیونی و تبلیغات آنالین میباشد.
تأثیر باورها بر نگرش افراد نسبت به تبلیغات از طریق ورزش ،یکی از سؤاالت اصلی این پژوهش
بود .یافتههای پژوهش نشان داد ضریب همبستگی بین مؤلفههای باور و نگرش نسبت به
تبلیغات از طریق ورزش ،بین  1/43تا  -1/21متغیر میباشد .در این پژوهش ،مؤلفۀ
اقتصادیبودن با ضریب همبستگی  ،1/43بیشترین تأثیر را بر نگرش افراد نسبت به تبلیغات از
طریق ورزش داشته است .بااینحال ،در پژوهشی که پیون ( ،)2113پیون و جیمز ( )2111و
همچنین ،پیون و همکاران ( )2112انجام دادند به نتایج متفاوتی دست یافتند .آنها نشان
دادند مؤلفۀ اطالعات محصول ،بیشترین تأثیر را بر نگرش افراد نسبت به تبلیغات از طریق
ورزش داشته است .میتوان دلیل چنین یافتهای را در جامعۀ موردمطالعه جستجو کرد.
بهطوریکه پژوهش حاضر ،تماشاگران را موردمطالعه قرار داده است؛ درحالیکه پژوهشهای
دیگر ،دانشجویان را موردمطالعه قرار دادهاند و بهتبع آن ،نگرش دانشجویان و افرادی که
بهعنوان تماشاگر در استادیومها حضور پیدا میکنند متفاوت میباشد .این عامل بیان میکند
1. Christian
2. Babut
3. Burns
4. Grimez
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افرادی که تبلیغات را به هر نحوی دریافت میکنند ،بیشترین توجه خود را معطوف به هزینه و
مسائل مالی تهیۀ محصوالت و خدمات تبلیغی میکنند که نشان میدهد افراد نمیتوانند با
تبلیغات رابطه برقرار کنند و اطالعات جامع و کاملی درمورد محصوالت و خدمات تولیدی
شرکتها و سازمانها بهدست آورند؛ لذا ،زمانی که بازاریابان و مبلغان در تالش برای معرفی
محصوالت و خدمات تولیدی خود از طریق ورزش میباشند ،باید به این نکته توجه نمایند که
هرگاه تماشاگران بهعنوان جامعۀ هدف در تبلیغات قرار میگیرند ،مؤلفۀ اقتصادیبودن بیشترین
تأثیر را بر تماشاگران حاضر در استادیوم خواهد داشت .همچنین ،مؤلفۀ خوشایندبودن تبلیغات
با ضریب همبستگی  ،1/37دومین مؤلفۀ تأثیرگذار بر نگرش افراد نسبت به تبلیغات از طریق
ورزش میباشد .از نکات مشترک با پژوهشهای دیگری که در این زمینه انجام شده است
همین موضوع میباشد .خوشایندبودن تبلیغات ،دومین عنصر تأثیرگذار بر نگرش افراد نسبت به
تبلیغات از طریق ورزش میباشد (پیون2113 ،؛ پیون و جیمز2111 ،؛ پیون و جیمز2111 ،؛
پیون و جیمز .)2112 ،پاسخدهندگان نشان دادند هرگاه که تبلیغات از طریق ورزش ،مفرح و
لذتبخش بوده ،بیشتر موردتوجه آنان قرار گرفته است .بهطورکلی ،بهنظر میرسد مشتریان
ترجیح میدهند تبلیغاتی که از طریق ورزش انجام میشود ،مفرح و لذتبخش باشد .این
موضوع باعث میشود تبلیغات ،موردتوجه بیشتر مشتریان قرار بگیرد .این یافته نشان میدهد
زمانی که شرکتها و سازمانها سعی در معرفی محصوالت و خدمات تولیدی خود دارند ،باید به
این موضوع نیز توجه نمایند که اولین مرحله در استفاده از تبلیغات برای معرفی محصوالت و
خدمات تولیدی ،توانایی برقراری ارتباط مثبت ،پایدار و قابلپذیرشکردن تبلیغات میباشد .این
مسئله با توجهکردن شرکتها ،سازمانها و خدمات به خوشایند و لذتبخشبودن تبلیغات،
قابلانجام میباشد .برایاینمنظور ،باید از ویژگیهایی مانند صحنههای مهیج ورزشی در
تبلیغات استفاده شود تا بتواند توجه مشتریان را بهخود جلب کند.
ازسویدیگر ،یکی از مهمترین عناصر در تبلیغات ،انتقال اطالعات موردنیاز درمورد کاالهای
تبلیغی به افراد میباشد؛ لذا ،هرچقدر اطالعات دربارۀ محصول در تبلیغات بهتر ارائه شود ،می-
تواند سبب شناساندن بهتر محصوالت و خدمات به افرادی شود که در معرض تبلیغ انجامشده
قرار میگیرند .برهمیناساس ،مؤلفۀ اطالعات محصول ،از مهمترین عوامل تبلیغات میباشد؛
بنابراین ،باید در تبلیغاتی که از طریق ورزش و همچنین ،بهصورت تبلیغات عمومی انجام می-
شوند ،این مؤلفه مدنظر قرار بگیرد (پیون2113 ،؛ لینگ ،پیو و چای .)2111با توجه به اینکه
شناخت محصوالت تبلیغی باعث رفع نیازهای مشتریان میشود و این موضوع با استفاده از
اطالعات مفید دربارۀ محصوالت امکانپذیر میباشد؛ لذا ،در پژوهش پیون و جیمز (،)2111
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اطالعات محصول ،تأثیرگذارترین مؤلفۀ باور بر نگرش افراد نسبت به تبلیغات از طریق ورزش
معرفی شده است (پیون و جیمز .)2111 ،این یافته نشان از انتقال کامل و جامع اطالعات
دربارۀ محصوالت و خدمات تبلیغی دارد که از طریق ورزش انجام میشود .درحالیکه پژوهش
حاضر ،اطالعات محصول را بهعنوان سومین عنصر تأثیرگذار بر نگرش افراد نسبت به تبلیغات
معرفی کرده است .از دالیل بهوجودآمدن چنین نتیجهای میتوان به اطالعات ناقص و
غیرکاربردی دربارۀ محصوالت و خدمات تبلیغی بهدلیل محدودیت مکانی و حرفهاینبودن
تبلیغات از طریق ورزش در کشور اشاره عنوان کرد .بهطوریکه برخی مواقع ،هنگام تبلیع از
طریق ورزش بهدلیل محدودیت مکانی ،تنها به نام محصول ،خدمت و حتی شرکت بسنده می-
کنند .با توجه به اهمیت این مؤلفه در معرفی محصوالت و خدمات تولیدی به مشتریان ،به
بازاریابان توصیه میشود با توجه به محدودیت مکانی ،از واژههای کم که نشان از اطالعات جامع
و کامل دربارۀ محصوالت است استفاده نمایند .این کار سبب میشود محصوالت و خدمات خود
را بهطور کامل به مشتریان معرفی نمایند.
مؤلفۀ دیگری که بر نگرش افراد نسبت به تبلیغات اثرگذار بوده است ،تصویر و نقش اجتماعی با
ضریب همبستگی  1/21بود .این مؤلفه ،از مهمترین اجزای تمایز بین تبلیغات عمومی و ورزشی
میباشد .نتایج پژوهشها نشان میدهد تبلیغات از طریق ورزش ،تصویری از محصوالت و
خدماتی را ارائه میکند که از نیازهای اساسی افراد جامعه میباشد .استفاده از صحهگذاران
ورزشکار در تبلیغات از طریق ورزش و نیز همهگیرشدن ورزش و طرفداران بیشمار آن در
سراسر جهان باعث شده است محصوالت تبلیغی که از طریق صحهگذاران ورزشکار ارائه
میشوند ،دارای برند متمایزی نسبت به تبلیغات عمومی شوند .در همین رابطه ،بنیت 1و
همکاران ( )2113بیان میکنند استفاده از صحهگذاران ورزشکار ،نقش ارزشمندی در توسعۀ نام
تجاری محصوالت و خدمات تولیدی دارد (بنیت ،فریرا و تسوجی .)2113 ،با توجه به این
موضوع که ورزش دارای طرفداران بیشماری از قشرهای مختلف جامعه با سنین مختلف می-
باشد ،در استفاده از تبلیغات ،باید به این مؤلفه بیشتر پرداخته شود؛ چراکه میتواند افراد را
برای استفاده از محصوالت و خدمات تبلیغی ترغیب نماید و این موضوع میتواند برای شرکتها
و سازمانهایی که از ورزش بهعنوان بستر تبلیغاتی محصوالت خود استفاده مینمایند بسیار
حائز اهمیت باشد.
در ادامه 3 ،مؤلفۀ باور که رابطۀ معکوسی با نگرش نسبت به تبلیغات از طریق ورزش داشتهاند
مورد بررسی قرار گرفتند .این مؤلفهها ضریب همبستگی  -1/21تا  -1/11بر نگرش افراد نسبت
1. Bennett
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به تبلیغات تأثیر داشتهاند .مطالعۀ حاضر ،یافتههای قابلتوجهی را گزارش کرده است .مؤلفههای
منفی باور (رنجش /آزاردهندهبودن ،مادیگرایی و کذب /نامفهومبودن) تأثیر منفی بر نگرش
افراد نسبت به تبلیغات از طریق ورزش نداشتند .این یافتهها برخالف مطالعات گذشته که
دریافتند نگرش نسبت به تبلیغات عمومی و سایر رسانههای تبلیغاتی ،تحتتأثیر مؤلفههای
منفی باور قرار دارند میباشد .بهطوریکه در گزارشات خود به این مقوله پرداختهاند؛ مانند
رنجش و آزاردهندهبودن (میتال31 ،1114 ،1؛ بارنز ،)2113 ،مادیگرایی (مونوسامی و هوو،2
 )2117و کذب و نامفهومبودن (الیوت و پرابهاکر1112 ،3؛ شالسلر و شاویت .)1111 ،در توجیه
دالیل چینین یافتهای میتوان گفت که موفقیت تبلیغات از طریق ورزش میتواند ناشی از
ساخت تبلیغات باشد .بهطوریکه در بعضی مواقع برای معرفی محصوالت و خدمات ،از افراد
صحهگذار استفاده میشود که میتواند بر تماشاگران تأثیر مثبتی گذاشته و باعث شود تبلیغات
انجامشده از طریق ورزش ،موردتوجه افراد قرار گیرد .همچنین ،باور بر این است که تماشاگران
دارای وابستگی به ورزش میباشند و ازطرفی ،ازآنجا که تماشاگران بهعنوان جامعۀ موردمطالعۀ
پژوهش حاضر میباشند ،همین موضوع میتواند بر یافتههای این مطالعه تأثیر داشته باشد .نیز
این احتمال وجود دارد که ورزش تبدیل به تجارت شده است .درنتیجه ممکن است افراد،
تبلیغاتی که از طریق ورزش صورت میگیرد را بهعنوان بخش جداییناپذیری از ورزش پذیرا
باشند .همانطور که مالحظه میشود ،این  3مؤلفه رابطۀ معکوس و منفی با نگرش نسبت به
تبلیغات از طریق ورزش دارند و این امر نشانگر این موضوع میباشد که اگر بر مؤلفههای منفی
باور تأکید شود ،بعد از گذشت مدتی محبوبیت خود را نزد افراد از دست خواهد داد و مانند
بیشتر روشهای تبلیغاتی خواهند شد که افراد به آنها توجهی نشان نمیدهند و حتی در
بعضی مواقع با دیدن تبلیغات دچار رنجشخاطر میشوند؛ لذا ،در چنین مواقعی بازاریابان و
آژانسهای تبلیغاتی میتوانند از صحهگذاران ورزشکار که مورد قبول افراد زیادی از قشرهای
مختلف میباشند ،استفاده نمایند.
دومین هدف این پژوهش ،بررسی تأثیر تبلیغات از طریق ورزش بر نگرش افراد نسبت به
تبلیغات عمومی بوده است .یافتههای این پژوهش نشان داد ضریب همبستگی بین ابعاد نگرش
نسبت به تبلیغات از طریق ورزش و نگرش نسبت به تبلیغات عمومی 1/31 ،میباشد .در
پژوهشی که پیون ( )2113در این زمینه انجام داد به این نتیجه رسید که نگرش افراد نسبت به
تبلیغات از طریق ورزش ،بر نگرش آنها نسبت به تبلیغات عمومی تأثیر دارد .تبلیغات از طریق
1. Mittal
2. Munusamy, Hoo
3. Alwitt, Prabhaker
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ورزش ممکن است وابستگی عاطفی را میان مشتریان بهوجود آورد؛ بنابراین ،مادامی که نگرش
کلی مشتریان نسبت به تبلیغات عمومی منفی باشد ،تبلیغات از طریق ورزش با توجه به نو و
جدیدبودن آن ،موردتوجه مشتریان قرار میگیرد .ویژگیهای مثبت ورزش ممکن است از نفرت
افراد نسبت به تبلیغات عمومی و همچنین ،سایر رسانههای تبلیغاتی دیگر بکاهد .یافتههای این
فرضیه نشان میدهد که میتوان نگرش افراد را نسبت به تبلیغات با استفاده از بستری مناسب
برای تبلیغات تغییر داد .از جمله بسترهای تبلیغاتی ،ورزش میباشد .رشد صنعت ورزش باعث
شده است تبلیغات از طریق ورزش ،موردتوجه شرکتها و سازمانها قرار گیرد .البته ،باید به
این موضوع نیز توجه شود که هنگام استفاده از ورزش بهعنوان یک صحنۀ تبلیغاتی و برای
تغییر نگرش افراد نسبت به تبلیغات ،نباید بر مؤلفههای منفی باور از جمله رنجش و
آزاردهندهبودن ،کذب و نامفهومبودن و مادیگرایی تأکید شود؛ چراکه در این صورت ،حتی
خود ورزش که به عنوان بستری برای تغییر نگرش افراد نسبت به تبلیغات عمل مینماید نیز
مانند بیشتر رسانههای تبلیغاتی ،بهعنوان رسانهای که توانایی تأثیرگذاری بر مخاطبان را ندارد
شناخته میشود و کارایی الزم را نخواهد داشت؛ لذا ،با توجه به یافتههای پژوهش حاضر
پیشنهادات زیر ارائه میشود:
ـ شرکتها و سازمانها برای بهوجودآوردن نگرش مثبت نسبت به تبلیغات از طریق ورزش ،باید
هنگام معرفی محصوالت و خدمات تولیدی خود به مؤلفههای مثبت باور شامل :اقتصادیبودن،
خوشایندبودن ،اطالعات محصول و تصویر اجتماعی تأکید نمایند .این مؤلفهها باعث
بهوجود آمدن نگرش مثبت نسبت به تبلیغات از طریق ورزش در مخاطبان میشود و این فرصت
خوبی برای جذب مشتریان جدید توسط شرکتها و سازمانها خواهد بود که بتوانند محصوالت
و خدمات تولیدی خود را به بهترین شکل ممکن به افراد معرفی نمایند.
ـ با توجه به این که مطالعات گوناگون انجامشده در جوامع مختلف نشان میدهند مؤلفههای
متفاوتی بیشترین تأثیرات را بر نگرش افراد نسبت به تبلیغات از طریق ورزش داشتهاند؛ لذا،
توصیه میشود با توجه به اینکه سلیقه و باور افراد ممکن است با گذشت زمان تغییر نماید و
ازطرفی ،این تغییرات بر نگرش افراد تأثیر بگذارد ،برای تعیین نگرش افراد نسبت به تبلیغات از
طریق ورزش و نیز تأثیر مؤلفههای باور افراد بر نگرش آنها ،این پژوهش بهطور ساالنه انجام
شود تا مشخص شود که در تبلیغات ،بر چه مؤلفهای باید بیشتر تأکید شود تا بر مخاطبان
اثرگذار باشد.
ـ با توجه به اینکه تبلیغات از طریق ورزش میتواند نگرش افراد را نسبت به تبلیغات عمومی
نیز تغییر دهد؛ لذا ،به شرکتها و سازمانهای تولیدی و خدماتی توصیه میشود محصوالت
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خود را از طریق ورزش به افراد معرفی نمایند .درعینحال ،باید به این نکته نیز توجه داشته
باشند که بر مؤلفههایی تأکید نمایند که بیشترین تأثیر را بر نگرش افراد نسبت به تبلیغات
داشته است .در این پژوهش ،مؤلفههای مثبت باور شامل :اقتصادیبودن ،خوشایندبودن،
اطالعات محصول و تصویر اجتماعی ،بیشترین تأثیر را بر روی نگرش افراد داشتند؛ لذا ،توصیه
میشود که بر روی این مؤلفهها تأکید شود.
شرکتها و سازمانها بهدنبال جلبتوجه افراد از قشرهای مختلف جامعه برای معرفی محصوالت
و خدمات خود میباشند .در این بین ،برای اینکه بتوانند محصوالت و خدمات خود را به افراد
بیشتری معرفی نمایند ،مبادرت به استفاده از صنعت بازاریابی و بهویژه تبلیغات مینمایند.
تبلیغات را میتوان بهصورت شیوههای متفاوتی برای جذب مشتریان در جامعه مشاهده کرد.
با توجه به حجم وسیع تبلیغات دنیای پیرامون خود و ازآنجاییکه هر لحظه در معرض دید
آنها قرار داریم؛ لذا ،حالتی منفی نسبت به تبلیغات در بین افراد بهوجود آمده است .بازاریابان
بهمنظور غلبه بر احساس منفی افراد نسبت به تبلیغات ،بهدنبال بستری مناسب برای کاهش
این احساس و درنتیجه ،اثربخشترکردن تبلیغات میباشند .آنها با مطالعات مختلف به این
نتیجه رسیدهاند که با توجه به طرفداران بیشمار ورزش از قشرهای مختلف جامعه و همچنین،
بهدلیل هیجان و شور و نشاطی که در آن وجود دارد ،این هیجان و شور و نشاط میتواند به
سکوهای تماشاگران نیز انتقال یابد .با توجه به داشتن روحیۀ خوب و بانشاط تماشاگران در
محیط ورزشی ،بیشتر پذیرای تبلیغات میباشند و تبلیغاتی که از طریق ورزش انجام شود می-
تواند موردتوجه آنها قرار گرفته و نگرش مثبتی نسبت به تبلیغات از طریق ورزش در آنها
ایجاد کند .نتایج پژوهش حاضر نیز نشانگر چنین اتفاقی در تماشاگران میباشد.
تقدير و تشکر
بدینوسیله ،نویسندگان مراتب تشکر و قدردانی خود را از سازمان لیگ حرفهای فوتبال
جمهوری اسالمی ایران ،نیروی انتظامی و حراست مجموعۀ ورزشی آزادی برای همکاری جهت
انجام پژوهش و نیز تماشاگران حاضر در مجموعۀ ورزشی آزادی تهران که در این پژوهش ما را
یاری کردند ابراز مینمایند.
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Abstract
This research has been performed to determine the cause and effect
relationship between beliefs, attitude toward advertising through sport and
attitude toward common advertising by using structural equations model.
The statistical population was the spectators present at Azadi Stadium. For
this purpose, were distributed among 324 spectators of primer league of Iran
football game in Azadi stadium. The results showed that individuals' beliefs
toward advertising through sport, can effect on their attitude toward common
advertising. Also, among the individuals' beliefs, the belief of good for
economy is more powerful in clarification of individuals' attitude toward
advertising through sports than other beliefs. By using the results of study
we can provide some ways in order to determine the effective strategy of
advertising through sport.
KeyWords: Structural Equation Modeling, beliefs, attitude toward
advertising through sport, attitude toward common advertising
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