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 چکیده
ن میزان دانش و نگرش تماشاچیان لیگ یبا هدف تعی ،بستگیهم ـ به روش توصیفیصورت میدانی و بهوهش حاضر ژپ

 انجام شده است. شناختیی جمعیتاهژگیبا توجه به وی ،ها نسبت به بازاریابی پنهانو ارتباط بین آن ایرانبرتر فوتبال 

نیز از میان  آماری ۀمونن .دادندتشکیل ورزشگاه فوتبال غدیر شهر اهواز حاضر در را تماشاچیان پژوهش آماری  ۀجامع

دانش و نگرش تماشاچیان نسبت به که  دهدمینتایج نشان  .گردیدانتخاب  نفر 236به تعداد  ،صورت تصادفیبه ها وآن

 هایافته ،همچنین. باشندمیتفاوت ازاریابی پنهان بیکمتر از حد بهینه است و تماشاچیان نسبت به ب ،ی پنهانبازاریاب

 ۀسابق ،شناختیدانش مرتبط با بازاریابی پنهان و آن هم تنها در متغیرهای جمعیت ۀحاکی از آن است که تنها در مؤلف

بر مبنای نتایج مشخص نسبت به بازاریابی پنهان وجود دارد. اری ارتباط مثبت و معناد ،و سطح تحصیالتبودن تماشاچی

با . باشدمیبینی معنادار نگرش نسبت به بازاریابی پنهان توان پیشدارای  ،دانش مرتبط با بازاریابی پنهان شود کهمی

بازاریابی پنهان از تماشاچیان نسبت به افزایش دانش  کارهایی را جهتتوان راهحاضر می های پژوهشیافته عنایت به

فراهم کرد و از این کشور های ورزشی، در ورزش باشگاه نیز و ایرانطریق عالمت تجاری خاص رویداد لیگ برتر فوتبال 

  .نمودگذاری در ورزش فوتبال کشور جذب حامیان مالی بیشتری را جهت سرمایه ،طریق
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 مقدمه
ی خصوصي و دولتي در سراسر جهان هاشرکتهدف اساسي اغلب  ،بازاریابي و سودآوری ،امروزه

 ،زمینهاینمنجر شود. در هاآنسودآوری در این است که هر فعالیتي به  هاشرکتو تالش  باشدمي

واحد خدماتي یا تولیدی بتواند  و کتتا هر شر شوديمی اجرایي خاصي اعمال هااستیسترفندها و 

 پاسخ در(. 2، 1387اقبالي،  و )احساني، ابودردا سازد ترپرفروشو  ترجذابخود را  شدۀکاالی عرضه

 بهاقدام  هاشرکت ،شوندمي روهروب یکدیگرها با بازاریاب که در آن بازاریابى برانگیزچالش محیط به

ها و حامیان مالي شرکت. (2 ،2008، 1)اسپورتاند نموده کارراه یک عنوانبه پنهان بازاریابى ۀتوسع

از محصول خود و  گانکنندمصرفبرای آگاهي  ،در بخش فوتبال ژهیوبه ،رویدادهای بزرگ ورزشي

کارهای راه نیترياصلکه یکي از  کننديمهای مختلفي در بازاریابي استفاده حلاز راه ،هانآتبلیغ  نیز

ی هایبازطي  باربازاریابي پنهان برای اولینین رویدادهای بزرگ، بازاریابي پنهان است. در ا اهنآ

به احتمال زیاد، (. 9، 2004، 2شناسایي شد )کرومپتون (1984) در سال آنجلسلسالمپیک 

شکل به ،بزرگیا بسیار و در هر رخداد ورزشي اصلي  خود در اشکال متفاوت بازاریابي پنهان

ها و صنایع مختلف برای شرکت(. 4 ،2011، 3باشد )چاودیک و برتونای نمایان ميبرجسته

دست به  ،کنندگانمحصوالت خود برای مصرفنسبت به آوردن سود بیشتر و افزایش آگاهي دستهب

داشتن عامل محرکي اختیارورزش با در صنعتاند. کار بازاریابي پنهان زدهتوسعه و استفاده از راه

 وها را فراهم نموده های تبلیغاتي و رسانهگیری از فرصتورزشي، امکان بهره مسابقات بزرگ همچون

 ،1383)عسکریان،  صنعت، تجارت و ورزش گردیده است بینموجب ایجاد بستر الزم برای تعامل 

 ،دها و هیجانات زیالحاظ برخورداری از جذابیتفوتبال به ،مختلف ورزشي های(. در میان رشته15

و  های فرهنگي، اقتصادی، اجتماعيخود معطوف ساخته و جنبهآحاد افکار عمومي جوامع را به توجه

(. 2 ،1385، عنوان یک صنعت مطرح کرده است )حاج بیگيحتي سیاسي مترتب بر فوتبال، آن را به

یوني، فوتبال را لگان چند صد میها از بینندو برخورداری رقابت از تماشاگران هابودن ورزشگاهلبریز

 ،شکيب (.150، 2001، 4گوداردو  دبسوناست ) نمودهترین ورزش جهان معرفي عنوان مردميبه

آینده، جریان وسیع مبالغ سنگین پول حاصل از های اصلي فوتبال در زمان حال و یکي از گرفتاری

ها، های این بازینسرمندی اسپاهها، افزایش عالقازیافزایش ناگهاني درصد حق پخش تلویزیوني ب

که  باشدمي بورسهای ها در بازارای و شرکت برخي از باشگاهبازاریابي، روابط عمومي و حرفه ۀتوسع

تحسین طور محسوس و قابلبه نیاز خود راهای موردای، بودجههای حرفهموجب شده است باشگاه

                                                           
1. Sport 

2. Crompton 

3. Chadwick & Burton 

4.. Dobson & Goddard  
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 و باشدورزش مي ترینمحبوب ،الفوتب(. 285، 1387؛ به نقل از تقوی 2006دست آورند )فیفا، به

سود  ،های مهم فوتبال از قبیل جام جهانيکند. تورنمتدرآمد ميکسب بیش از هر ورزش دیگری 

خود جلب ها بیننده را بهتوجه میلیون ،ای فوتبالهای حرفهکنند و لیگتولید مي را زیادی

، ساالنه مبالغ هنگفتي در ورزش اشد وبمياز این قاعده مستثني ن ایران نیز در فوتبال .نمایندمي

. نماینددرآمد زیادی را کسب مي ،ها و حامیان مالي از این طریقشرکت وشود فوتبال مي صرف

 ،المللي مانند مسابقات جام جهاني فوتبال و یا مسابقات المپیکهای بزرگ ملي، جهاني و بینرویداد

ای از صنعت رسانه استفادهبا  هاصوالت آنحها و ممعرفي شرکت برای های عمدهیکي از فرصت

 جمله ازی گروهي هارسانه (.291 ،1389به نقل از یوسفي و حسني، ، 2000، 1باشد )گراتونمي

جراید، رادیو و تلویزیون، نقش بسیار مهمي را حین پخش و انتشار رویدادهای ورزشي در کمک به 

ات ) دست یابندزمینه دراینبه اهداف خود  تواننديماز این راه  هاشرکت. کننديماین اهداف ایفا 

های تجاری و صاحبان صنایع مختلف شرکت ،امروزه (.3، 2010، 2، پت، پارنت، برتون و استاینال

 تبلیغاتي ابزار یک ۀمنزلبه تواندمي ویژه در بخش فوتبالهمالي در ورزش و ب حمایتاند که دریافته

 پیوند موجب که عناصری مؤثرترین و ترینمهم از یکي حقیقت،در کند. عمل هاآن برای قدرتمند

 تبلیغاتي روش یک عنوانبه ورزشي مالي حمایت موضوع است، شده اقتصاد و ورزشي رویدادهای

 مالي حمایت از هاشرکت اهداف (. بررسي189، 1381، یمحمداست ) مالي حامي هایشرکت برای

 اهداف و هاانگیزه شناسایي با فوتبال صنعت ربطذی دهایکه نها دارد اهمیت نظر این از ورزشي

 (2005) 3استرالیز .آورند فراهم هاآن گذاریجلب سرمایه برای را محیط توانندمي بهتر ها،شرکت

داند. مي مردم برای خود تجاری نشان آگاهي از ایجاد را مالي حمایت برای هاشرکت هدف ترینمهم

یکي از  ،4گیری مفهوم بازاریابي پنهانسسات و شکلؤاریابي برخي مهای بازروش ،میانایندر

ای دیدهبازاریابي پنهان پ. باشدميگری مالحظات و مشکالت مربوط به رویدادهای ورزشي و حمایت

ها برای شرکت ۀمآبانان یک تاکتیک مبتني بر تالش کمینعنوبه ،(1990از دهه ) ویژههاست که ب

های ورزشي در بازاریابي، بدون پرداخت هزینه و یا قراردادهای رسمي با گیری از رویدادبهره

( با اذعان 1999) 5مک آئولي و ساتن راستا،دراین افتد.ها اتفاق ميرویداد دۀهای برگزارکننسازمان

 ۀگری در دهآن را دلیلي برای کاهش رشد ارزش حمایت ،رشد شیوع بازاریابي پنهانبه روند روبه

یری از جلوگ صرفتوجهي را منابع قابل ،و صاحبان رخدادها هااسپانسرها، دولت دانند.ي( م1990)

                                                           
1. Gratton 

2. Pitt, Parent, Breton & Stein 

3. Strelize 

4. Ambush Marketing 

5. Mc Auley & Sutton 
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آوردن دست(. اسپانسرها برای به76، 2011، 1ویلیامز و بارنت ،هارتلندکنند )این نوع بازاریابي مي

ن حق را با خواهند ایها نميطبیعي است که آن و کامالا  ندکنتوجهي ميقابل گذاریسرمایه این حق،

ها اسپانسرذکر است که شایان. (خود چه رسد به رقیبان) نمایندتقسیم  رسميغیر گانکنندشرکت

بابت  های سنگیني رایگذارها سرمایهدولتدر این ارتباط، انحصاری باشند.  ۀکنندشرکت خواهندمي

، 2)دیکسون دهندم ميانجامیزباني رخدادهای اصلي و بزرگ با اهداف گوناگون فرهنگي و اقتصادی 

دهند. اما ميزیادی به بازاریابي پنهان اهمیت  ،صاحبان رخدادها و هاها، دولتاسپانسر. (1ـ2 ،2014

مورد رفتار در مطالعات پیشینله در أاین مس ؟کنندرفتار مي گونهکنندگان نیز اینآیا مصرف

سگوین و راستا، دراینگرفته است. بررسي قرار  مورد ،مقابل بازاریابي پنهانيکنندگان درمصرف

ابهامات زیادی حول مفهوم بازاریابي پنهاني وجود دارد. این ابهامات کنند که بیان مي( 2008) 3ریلي

از تعریف  در پژوهش حاضربازتاب یافته است.  ،در فراواني تعاریفي که از بازاریابي پنهاني وجود دارد

عنوان تالشها بازاریابي پنهاني را بهکنیم. آنتفاده مياسدر این مورد  (2011) چاودیک و برتون

آگاهي، توجه، حسن نیت و سایر فوایدی  ۀزمینبردن و کسب سرمایه دربهرههای یک سازمان برای 

که سازمان ارتباطي رسمي شود، بدون اینداشتن و شرکت در یک رخداد ایجاد ميکه از طریق رابطه

رابطه با تعاریف  کنند. مشکالت و مسائلي که درتعریف مي ،ته باشدبا آن رخداد داش يیا مستقیم

است. برخي از ایجاد کرده  گانکنندگیری و فهم رفتار مصرفای اندازههایي را برچالش، وجود دارد

 برخي دیگر نیز. باشدميمل أتي قابلاز نظر اخالق ،کنند که این نوع بازاریابياظهار مي پژوهشگران

، 4، گرمندر و سیگویند که این روش ممکن است پاسخي رقابتي و قانوني باشد )پریوسکننادعا مي

قانون تحمل بیشتری نسبت به این نوع بازاریابي  ،وستاندو هن (. در کشورهایي مانند چین2، 2008

ش ( به بررسي نگر1998) 6شاني و سندلرزمینه، دراین(. 3، 2012، 5دارد )کلمدیوجود 

کنندگان نسبت به که شرکت نشان دادند و ت به بازاریابي پنهاني پرداختندنسب گانکنندمصرف

با  ،های پنهانيبود که بازاریاب ها اینگیری نهایي آننتیجه باشند.ميتفاوت بي ،بازاریابي پنهاني

 7کارتيگر و مکالی بر سروکار ندارند. ،ها خصومتي داشته باشندکه نسبت به آن گانيکنندمصرف

سنجي است نوعي نظر: پژوهشگر )توضیح 8گیری بازارروش راه در پژوهشي با استفاده از نیز (2001)

                                                           
1. Hartland, Williams & Burnett 

2. Dickson 

3. Seguin & Reilly 

4. Percuss, Germander & Seguin 

5. Kalamadi 

6. Shane & Sandler  

7. Lyberger & McCarthy 

8. Mall-Intercept Personal Interview 
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نتیجه این به  ،(شودمومي از مردم و مشتریان گرفته ميهای بزرگ و فضاهای عکه در فروشگاه

 .اردنسبت به عمل بازاریابي پنهاني وجود د های افرادپاسخ تفاوتي درالیي از بيسطح بارسیدند که 

نگرش  ۀدربارپژوهشي را ( 2005) 1کارتي سیگوین، المبرگر، ریلي و مک براین،عالوه

انجام دادند و گزارش ( 2000) های المپیکنسبت به بازاریابي پنهاني در متن بازی گانکنندمصرف

 2پات لوک و روس باشند.مخالف ميبازاریابي پنهاني  باشکل خفیفي بهگان کنندمصرف نمودند که

با بازاریابي پنهاني در طول در رابطه  گانکنندمورد رفتار و نگرش مصرفرا در نیز پژوهشي( 2009)

 تقریباا ،ي پنهانيرسد بازاریابنظر ميبه عنوان کردند که و انجام دادند( 2006)های جام جهاني بازی

( در 2011) 3نو مولومی ریکدهنهمچنین،  باشد.ميبریتانیایي  گانکنندپذیرش مصرفمورد

 92چند به این نتیجه رسید که هر "دفاعقابلبازاریابي پنهان: استراتژی غیر"عنوان  باخود  پژوهش

تنها یک سوم  ، اماهای المپیک را به رسمیت شناختندآرم رسمي بازی ،دهندگانپاسخاز  درصد

ها ا نیست که سایر شرکتمعنبدین بودن، کنندهیک تیم شرکت ها نشان دادند که حامي رسميآن

عنوان  باخود پژوهش در  نیز (2014) دیکسون. شته باشندحق استفاده از آرم رسمي رویداد را ندا

به این نتیجه  "شناختيکید بر متغیرهای جمعیتأکننده نسبت به بازاریابي پنهان با تنگرش مصرف"

 ها نبایدکه سازمان معتقد هستندکرده و  قي قلمداداخالبازاریابي پنهان را غیر ،افراد بیشتررسید که 

ثیر چنداني در أت ،سن، جنسیت و مکان ،متغیرهای آماریذکر است که شایانکار گیرند. به آن را

های اخالقي جنبهر بیشتر ب راستا، مطالعات پیشین،دراینتغییر بازخوردها و رفتار افراد نداشت. 

کننده نگرش مصرف پژوهش آخری که در باال ذکر آن رفت،و تنها در ند اهبازاریابي پنهان توجه کرد

با تمام . ه استمطالعه قرار دادرا مورد شناختيثیر متغیرهای جمعیتأنسبت به بازاریابي پنهان و ت

نظر بههمچنان مشکل  ،نسبت به بازاریابي پنهان گانکنندرفتار مصرف ۀتوافق درباراین تفاسیر، 

ها حین برگزاری عالوه بر تبلیغات حامیان مالي رسمي باشگاه ،ایران برتر فوتباللیگ در . رسدمي

حامي غیر کنندگانبین تماشاگران، تبلیغات شرکت نیزتا دور زمین برگزاری مسابقه و  دور ،رویداد

 درک نمود: (2014دیکسون ) ۀاین گفت باتوان له را ميأشود. این مسمالي رسمي مشاهده مي

جهت تهدیدی در ،نهایتو در دهدميها را کاهش شده از نقش اسپانسررزش درکا ،هانبازاریابي پن"

ی و زیربنا ادبیاتتوجه به با  ."باشدميکنندگان رویدادها میان مالي رسمي برگزارکاهش سود حا

گان از بازاریابي پنهاني کنندمورد دانش شرکتگونه اطالعاتي درتوان گفت که هیچمي پژوهش نظری

یافت نشده  پژوهشو یا توسط ) وجود نداردپیشین  مطالعات درهای جام جهاني ل بازیدر طو

                                                           
1. Seguin, Limburger, O’Reilly & McCarthy 

2. Potluck & Rose 

3. Hendrik & Moulmein 
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انجام نگرفته  فوتبال ایرانمرتبط با بازاریابي پنهان در ورزش  پژوهشيتاکنون  ،. همچنین(است

 پژوهشگرو حدس  است درستي درک نشدههکه بازاریابي پنهان در داخل کشور بنظر به ایناست. 

به بررسي میزان دانش و نگرش و  در پژوهش حاضر ،باشدمي ارتباطگاهي پایین در این مبني بر آ

 .شودپرداخته مي ایرانها نسبت به بازاریابي پنهان در بین تماشاچیان لیگ برتر فوتبال ارتباط آن

 باشد:گویي به سؤاالت زیر ميپژوهش حاضر در پي پاسخ ،اساساینبر

 نسبت به بازاریابي پنهان چگونه است؟ایران ن لیگ برتر فوتبال دانش و نگرش تماشاچیا .1 

 آیا بین دانش و نگرش مرتبط با بازاریابي پنهان ارتباطي وجود دارد؟ .2 

 های فردی چگونه است؟ اساس منتخبي از ویژگيمیزان دانش و نگرش تماشاچیان بر .3 

 نگرش نسبت به آن باشد؟ ۀکنندنيبیتواند پیشآیا دانش مرتبط با بازاریابي پنهان مي. 4

موجب آگاهي  ارائه دهد وزمینه ایندر را ی علميهاافتهتواند اولین یميپژوهش این  ترتیب،بدین 

جهت توقف رشد بازاریابي پنهان در ورزش را ی انهیزم و شود تماشاچیان نسبت به بازاریابي پنهان

فراهم لیگ برتر فوتبال کشور در گذاری بیشتر یهکمک به جذب حامیان مالي برای سرما نیزکشور و 

  .آورد

 

  پژوهش شناسیروش
و به روش  بوده هدف کاربردی لحاظبه است که بستگيهمـ  توصیفي مطالعات حاضر از نوع پژوهش

آماری پژوهش را تماشاچیان حاضر در ورزشگاه فوتبال غدیر شهر  ۀجامع. شده استمیداني انجام 

بازی پرسپولیس )شهریور  سهو  (بازی استقالل تهران و استقالل خوزستان)مرداد  30اهواز در تاریخ 

آماری  ۀبودن حجم جامعه، نمونبا توجه به نامشخص .دادندتشکیل  (تهران و فوالد خوزستان

نامه پرسش 350از  گردید.انتخاب  اهواز در ورزشگاه غدیر صورت تصادفي از بین تماشاچیان حاضرهب

تحلیل قرار وتجزیه وردم هامورد از آن 236نامه برگشت داده شد و پرسش 285تعداد  ،هشدتوزیع

شامل دو که  ایساختهپژوهشگر ۀناماز پرسش هاآوری دادهجمع براین، جهتعالوهگرفت. 

برای  ذکر است کهشایان .استفاده گردید ،بودنامه )دانش و نگرش نسبت به بازاریابي پنهان( پرسش

 ۀناماز پرسش ،ال مربوط به حامیان مالي رسمي رویدادهای ورزشيؤس نه ،دانش تماشاچیان سنجش

به  نسبت تماشاچیان سنجش نگرش منظورهب و دند( اقتباس ش2011ریک و مولمین )دهن

 (2009پات لوک و روس ) ۀناماساس پرسشال برؤس 10 تعداد ،های اخالقي بازاریابي پنهانجنبه

ارزشي لیکرت  پنجنامه در مقیاس االت پرسشؤسکر این نکته ضرورت دارد که ذ. طراحي گشت

روایي صوری و محتوایي  .نددوین شدتامتیاز(  یکمخالفم،  کامالاـ  امتیاز پنجموافقم،  )کامالا 

گردید بررسي  ،نفر از اساتید آشنا به مدیریت بازاریابي ورزشي و بازرگاني پنجتوسط نیز نامه پرسش
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از تحلیل عاملي  ،روایي سازه منظور بررسيهب ،همچنین .یید قرار گرفتأتمورد ،اصالحات و پس از

محاسبه ( 83/0معادل ) ،نامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخپایایي پرسش و ییدی استفاده شدأت

 تي یهاآزمون ،هاآن بودنها با توجه به نرمالتحلیل دادهوجهت تجزیهبراین، عالوهگردید. 

مورداستفاده قرار متغیره و رگرسیون بستگي پیرسون، تحلیل واریانس تکای، ضریب همنمونهتک

روایي براین، عالوه بود.( >05/0Pبرابر با ) سطح معناداری در این آزمونذکر است که بهالزم. گرفت

سنجش ییدی موردأي تبا استفاده از تحلیل عامل ،های دانش و نگرش بازاریابي پنهاننامهپرسش ۀساز

در شکل  طور که. همانواقع شدندیید أتمورد ،آن با بار عاملي مناسب االتؤس تماميگرفت که  قرار

  باشند.های خود ميبستگي مطلوبي با عاملها دارای همگویه ۀکلی است، نشان داده شده شمارۀ یک

 

 حالت استاندارد دانش و نگرش در ۀنامپرسش ۀییدی سازأتحلیل عاملی ت ـ1شکل 
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رار قبولي قهای برازش مدل در حد قابلگویای این مطلب است که شاخص شمارۀ یک، نتایج جدول

و ساختار عاملي  بودهدارای برازش مطلوبي  ،پژوهشهای نامهپرسش ۀمدل ساز که امعنبدین ؛دارند

 .باشدميقبول قابل ،شده برای آنگرفتهنظردر
 

 االت دانش مرتبط با بازاریابی پنهانؤهای برازش سشاخص ـ1جدول 

 شاخص
 وضعیت مقدار مطلوب

 مقدار معادل فارسی

 مطلوب 5کمتر از  86/2 1دوخي

 مطلوب 05/0کمتر از  05/0 2ماندهریشۀ میانگین مربعات باقي

 مطلوب 90/0مساوی یا بیشتر از  87/0 3شدهشاخص برازش هنجار

 مطلوب 90/0مساوی یا بیشتر از  91/0 4شاخص برازش افزایشي

 مطلوب 90/0مساوی یا بیشتر از  91/0 5شاخص برازش تطبیقي

 مطلوب 1/0کمتر از  089/0 6ریشۀ میانگین مربعات خطای برآورد

 

 

 نتایج
لحاظ سني أهل بودند. بهمت هااز آن درصد 2/36ها مجرد و درصد از آزمودني 4/67، هایافته اساسبر

تا  31درصد بین  2/21سال،  30تا  20درصد بین  5/49سال،  19زیر ها آزمودني از درصد 5/22 نیز

های ویژگيدیگر  .بودندسال  51درصد باالی  2/1سال و  50تا  41درصد بین  7/4سال،  40

 است. آمده شمارۀ دوجدول شناختي در جمعیت
 

 

 

 

 

 

                                                           
1. 2 

2. RMR  

3. NFI 

4. IFI 

5. CFI 

6. RMSEA 
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 دهندگانهای فردی پاسختوصیف ویژگی ـ2 جدول
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

میزان دانش و نگرش تماشاچیان نسبت بین ای برای تعیین تفاوت ونهنم از آزمون تي تکدر ادامه، 

 ارائه شده است. شمارۀ سه در جدول آننتایج  که به بازاریابي پنهان استفاده شد
 

 اینمونهنتایج آزمون تی تک ـ3جدول 

 

( 05/0) که کمتر از( 001/0) داریابا توجه به سطح معن که دهدنشان مي شمارۀ سهجدول 

با توجه به مقدار  ،تماشاچیان نسبت به بازاریابي پنهانو نگرش بین میانگین سطح دانش  باشد،مي

 درصــد شناختیهای جمعیتویژگی

 سن

 5/22       سال 19زیر 

 5/49      سال 20ـ  30

 2/21      سال 31ـ  40

 7/4       سال 41ـ  50

 2/1     سال 50باالتر از 

 سابقۀ

 تماشاچي

 0/47       سال پنجکمتر از 

 0/28 ال             س 10پنج تا 

 1/19 سال  10ـ15

 9/5 سال و باالتر 15

 سابقۀ تحصیالت

 4/14 زیر دیپلم

 4/17 دیپلم

 9/8 کارداني

 2/24 کارشناسي

 میزان درآمد

 6/60 میلیون یککمتر از 

 7/29 میلیونیک تا دو 

 2/7 میلیوندو تا سه 

 3/1 میلیون سه تا چهار 

 3/1 میلیون و باالترچهار  

 میانگین تعداد پژوهشهای مؤلفه
درجه 

 آزادی

مقدار 

 تی

اختالف 

 میانگین

سطح 

 داریامعن

 001/0 -/363 -92/12 235 63/2 236 بازاریابي پنهان تماشاچیان نسبت بهدانش 

 001/0 -/857 -77/30 235 14/2 236 بازاریابي پنهان تماشاچیان نسبت به نگرش
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دانش و توان نتیجه گرفت که مي درصد 95با اطمینان  ،لذا ؛داری وجود دارداتفاوت معن ،آزمون

 است. يدر حد پایین و نامطلوب ،به بازاریابي پنهانتماشاچیان نسبت  نگرش

نسبت بین دانش و نگرش تماشاچیان  ارتباطبررسي جهت  نیز بستگي پیرسوناز آزمون ضریب هم

 (.شماره سه )جدول بازاریابي پنهان استفاده شد به
 

 بستگی پیرسونهمضریب  نتایج آزمون ـ4 جدول

 داریسطح معنا بستگی پیرسونضریب هم متغیر

356/0 ارتباط بین دانش و نگرش نسبت به بازاریابي پنهان  001/0 * 

 

و ( 0/356) بستگيشود، با توجه به ضریب هممشاهده مي ارشمارۀ چه جدول که در گونههمان

 کمي ۀبین دانش و نگرش تماشاچیان نسبت به بازاریابي پنهان رابط(، 001/0) داریاسطح معن

 نگرش تواند برمي صورت ضعیفيبه ،هاآن مرتبط با بازاریابي پنهان دانش معنا کهبدین ؛وجود دارد

 ثیر داشته باشد.أت هانبازاریابي پنها نسبت به آن

با  ،تماشاچیان برای تعیین تفاوت بین دانش و نگرش مرتبط با بازاریابي پنهان پژوهش حاضردر 

با توجه به  همچنین، .استفاده شد متغیرهتحلیل واریانس تکاز آزمون  ،های فردیویژگي به توجه

بودن و تماشاچي ۀسابق ،اختيشنآن هم تنها در متغیرهای جمعیت ،دانش ۀکه تنها در مؤلفاین

های نگرش و سایر ویژگي ۀکردن مؤلفاز گزارش گشت،داری مشاهده اتفاوت معن ،سطح تحصیالت

نشان داده دار ایید و یا معنأتنتایج مورد در جدول شمارۀ پنج،د. گردیداری شناختي خودجمعیت

 شده است.
  بودنتماشاچی ۀبا توجه به ویژگی سابق دانش ۀمتغیرنتایج آزمون تحلیل واریانس تک ـ5جدول 

 تغیرم
مجموع 

 مجذورات

 ۀدرج

 آزادی

میانگین 

 مجذورات

مقدار 

 اف

سطح 

 داریاعنم

 046/0 711/2 496/0 3 482/1 بودنماشاچيت ۀدانش تماشاچیان با توجه به سابق
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سطح ( و =711/2F) ۀ، با توجه به آمارشودمشاهده مي شمارۀ پنججدول در که  گونههمان

 ۀحسب سابق بر تماشاچیان پنهان (، بین دانش مرتبط با بازاریابي=046/0Pشده )داری محاسبهامعن

شدن این امر ذکر است که جهت مشخصشایان. شودميداری مشاهده ناتفاوت مع، بودنتماشاچي

اوت تف ،یک از گروهای مختلف سنيکدام بین دانش تماشاچیان نسبت به بازاریابي پنهان درکه 

 (.شمارۀ ششگیری توکي استفاده گردید )جدول وجود دارد، از آزمون پي
 

 توکی گیریپینتایج آزمون  ـ6جدول 

 

 ۀبقاسال سپنج کمتر از که بین گروه سني شود ميمشخص  براساس جدول شمارۀ شش

شود ميتفاوت مشاهده  ،سال سابقه 10تا  پنج دارای با گروه سني ،داشتند بودنتماشاچي

(029/0P=). تفاوت  ،سال 15تا  10سال با گروه سني  10تا  پنجبین گروه سني  ،همچنین

 .(=010/0P)وجود دارد داری امعن
 

 دانش با توجه به سطح تحصیالت ۀمتغیرنتایج آزمون تحلیل واریانس تک ـ7جدول 

 متغیر
مجموع 

 مجذورات

درجۀ 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات

نسبت 

 واریانس

سطح 

 معناداری 

 029/0 760/2 501/0 4 005/2 دانش تماشاچیان با توجه مدرک تحصیلي

 

 تحصیالت
تفاوت 

 میانگین

خطای 

 استاندارد

سطح 

داریمعنا  
 نتیجه

 پنجکمتر از 

 سال

 تفاوت معنادار است )تأیید( 029/0 066/0 146/0 سال 10تا  پنج

 د(تفاوت معنادار نیست )ر 365/0 075/0 -068/0 سال 15تا  10

 تفاوت معنادار نیست )رد( 419/0 ./121 ./098 سال 15باالتر از 

 سال 10تا  پنج

 تفاوت معنادار است )تأیید( 029/0 066/0 146/0 سال پنج کمتر از

 تفاوت معنادار است )تأیید( 010/0 /082 214/0 سال 15تا  10

 د(تفاوت معنادار نیست )ر 704/0 127/0 -047/0 سال 15باالتر از 

 سال 15تا  10

 تفاوت معنادار نیست )رد( 365/0 075/0 -068/0 سال پنج کمتر از

 تفاوت معنادار است )تأیید( 010/0 /082 214/0 سال 10تا  پنج

 تفاوت معنادار نیست )رد( 204/0 130/0 166/0 سال 15باالتر از 

 15باالتر از 

 سال

 نادار نیست )رد(تفاوت مع ./419 ./121 ./098 سال پنج کمتر از

 تفاوت معنادار نیست )رد( 704/0 127/0 -047/0 سال 10تا  پنج

 تفاوت معنادار نیست )رد( 204/0 130/0 166/0 سال 15تا  10



 1395 بهمن و اسفند ،40شماره یورزش تیریمد مطالعات                                                                         90 
 

حسب سطح تحصیالت بین دانش افراد بر ،شودمشاهده مي شمارۀ هفت که در جدول گونههمان

داری وجود دارد. اتفاوت معن (،(=029/0P)داری ابا توجه به سطح معن)نسبت به بازاریابي پنهان 

یک از کدام بین دانش تماشاچیان نسبت به بازاریابي پنهان درشدن این امر که جهت مشخص

در نتایج آن گردید که  گیری توکي استفادهگروهای مختلف تحصیلي تفاوت وجود دارد، از آزمون پي

 ه است.آورده شد جدول شمارۀ هشت

ها زیر بین افرادی که سطح تحصیالت آن ارۀ هشت،شده در جدول شمدادهبراساس موارد نشان

 داریاتوجه به سطح معن با) بودند با افرادی که دارای مدرک تحصیلي کارشناسي ،دیپلم بود

(034/0P=)  و کارشناسي ارشد(004/0P=)،) بین  ،همچنین شود.داری مشاهده مياتفاوت معن

دیپلم فوق هاآن با افرادی که مدرک ،ودندتماشاچیاني که دارای مدرک کارشناسي ارشد و باالتر ب

 .شودميتفاوت مشاهده  ((=05/0P) داریابا توجه به سطح معن) بود
 

 توکی گیریپیج آزمون نتای ـ8جدول 

 

 تحصیالت
تفاوت 

 میانگین

خطای 

 استاندارد

سطح 

داریامعن  
 نتیجه

 از دیپلم کمتر

 )رد( تفاوت معنادار نیست 287/0 098/0 -105/0 دیپلم

 )رد( تفاوت معنادار نیست 661/0 118/0 -051/0 کارداني

 یید(أ)ت تفاوت معنادار است 034/0 092/0 -197/0 کارشناسي

 یید(أ)ت تفاوت معنادار است 004/0 086/0 -251/0 ارشدارشناسيک

 دیپلم

 )رد( تفاوت معنادار نیست 287/0 098/0 -105/0 زیر دیپلم

 )رد( تفاوت معنادار نیست 640/0 114/0 -053/0 کارداني

 )رد( تفاوت معنادار نیست 294/0 087/0 -091/0 کارشناسي

 )رد( تفاوت معنادار نیست 075/0 081/0 -145/0 ارشدکارشناسي

 دیپلمفوق

 )رد( تفاوت معنادار نیست 661/0 118/0 -051/0 زیر دیپلم

 )رد( تفاوت معنادار نیست 640/0 114/0 -053/0 دیپلم

 )رد( تفاوت معنادار نیست 183/0 108/0 -145/0 کارشناسي

 ()رد تفاوت معنادار نیست 075/0 081/0 -145/0 ارشدکارشناسي

 کارشناسي

 یید(أ)ت تفاوت معنادار است 034/0 092/0 -197/0 زیر دیپلم

 )رد( تفاوت معنادار نیست 294/0 087/0 -091/0 دیپلم

 )رد( تفاوت معنادار نیست 183/0 108/0 -145/0 کارداني

 )رد( تفاوت معنادار نیست 970/0 073/0 -053/0 ارشدکارشناسي

ارشد و کارشناسي

 باالتر

 یید(أ)ت تفاوت معنادار است 004/0 086/0 -251/0 زیر دیپلم

 )رد( تفاوت معنادار نیست 075/0 081/0 -145/0 دیپلم

 یید(أتفاوت معنادار است )ت 05/0 104/0 -199/0 کارداني

 )رد( تفاوت معنادار نیست 464/0 073/0 -053/0 کارشناسي
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از آزمون رگرسیون  ،بیني نگرش نسبت به بازاریابي پنهانبرای پیشذکر این نکته ضرورت دارد که 

دهد که دانش نشان مي 10و  نه شمارۀ ولانتایج جد .گردیدبا استفاده از دانش مرتبط با آن استفاده 

 نگرش نسبت به آن باشد. ۀکنندبینيتواند پیشمرتبط با بازاریابي پنهان مي

 
 بینی نگرش نسبت به بازاریابی پنهان از طریق دانش آنالگوی رگرسیون پیش ۀخالصـ 9جدول 

 خطای استاندارد R 2R مدل

 426/0 127/0 356/0 بیني نگرش از طریق دانشپیش

 

بینی نگرش تماشاچیان نسبت به بازاریابی پنهان از طریق دانش ضرایب رگرسیونی مرتبط با پیش ـ10جدول 

 مرتبط با آن

 تی ضریب استاندارد خطای استاندارد استانداردضریب غیر مــدل

 980/7 - 172/0 372/1 ضریب ثابت

 823/5 356/0 064/0 375/0 نگرش

 001/0 :داریامعن سطح

 

سطح  نیزو  که با توجه به ضرایب رگرسیوني حاکي از آن است 10و  نه ارۀشم ولانتایج جد

بین دانش و نگرش تماشاچیان نسبت به بازاریابي پنهان ارتباط  ،شدهمحاسبه تيمعناداری و 

(، 127/0) با قدرتدانش تماشاچیان نسبت به بازاریابي پنهان  که امعندینب ؛داری وجود داردامعن

مرتبط با  که دانش توان گفتمي ،بنابراین ؛را دارد آندگي نگرش نسبت به کننبینيقابلیت پیش

 .باشدمينسبت به آن نگرش  بیني معنادارتوان پیش ، دارایبازاریابي پنهان

 

 گیریحث و نتیجهب
دهد. در غیاب ندرت رخ ميکشور بهورزش های پنهاني در یابيهای قانوني بازارگیریپي

شود هر تالشي قانون حفاظت از عالمت تجاری رویداد خاص که باعث مي با های قانوني وگیریپي

گان کنندجهت تعریف و شناسایي اعمال بازاریابي پنهان باشد، ممکن است این باور در مصرفدر

 بهترین از یکي همواره های بزرگ ورزشي،رویداد دهد.پنهاني رخ نمي که بازاریابي آیدوجود به

 کاالهای تبلیغ با کنندمي تالش نیز تبلیغاتي هایشرکت و روندمي شماربه تبلیغات ۀارائ هایجایگاه

 بسیار بخش ،مالي حمایت. نمایند کمک محصوالت این تولیدکنندگان بیشتر سودآوری به خود،

 شرکت بین تجاری مناسبات نوع این. است ورزشي رویدادهای حواشي از یپردرآمد ،البته و پرهزینه

 و گیرانهسخت چنان ،رویدادهای ورزشي ۀکننداداره نهاد و انحصاری آگهي حق ۀندکنپرداخت
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 تبلیغاتي هایروش از انحصار این شکستن برای تجاری رقبای ،اخیرۀ ده چند در که است پردرآمد

 ،لذا ؛(48، 1390)سلیماني بشلي و طالبي،  کنندمي استفاده حریف برای ایپنهان و غافلگیرانه

کارهای بازاریابي پنهان باال میزان دانش و آگاهي تماشاچیان را نسبت به راه ،ن پژوهشياجرای چنی

بازاریابي پنهان  ،کنندگانمصرف تا دهدنشان ميبازاریابي پنهان را منفي و نامطلوب چهرۀ برد و مي

از این  هایي کهاخالقي بشناسند و برای خرید محصوالت خود از شرکتکار غیرعنوان یک راهرا به

گاني که نگرشي منفي به کنندهیچ شرکتي از نکوهش مصرفاستفاده نکنند.  ،برندکار بهره ميراه

در پژوهش حاضر،  ،ترتیببدین(. 5 ،2014ماند )دیکسون، در امان نمي ،سمت بازاریابي پنهاني دارند

با  ،ه بازاریابي پنهانها نسبت بتعیین میزان دانش و نگرش تماشاچیان و ارتباط آن به پژوهشگران

با توجه  اینمونهتک نتایج آزمون تيدر این ارتباط، شناختي پرداختند. های جمعیتتوجه به ویژگي

( تماشاچیان نسبت به بازاریابي 14/2( و نگرش )63/2) مقدار میانگین دانشداری و اسطح معنبه 

داری وجود اتفاوت معن ،یابي پنهانبین دانش و نگرش تماشاچیان نسبت به بازارپنهان نشان داد که 

من از بازاریابي پنهان " اصلي جملۀدو  ،دانش بازاریابي پنهان ۀنامدر پرسشکه با توجه به این .دارد

مبنا قرار داده  "است ها باالمورد بازاریابي پنهان شرکتمیزان آگاهي من در"و  "اطالع کافي دارم

 بیشتر ،الؤآمده از این دو سدستهب ۀمیانگین و نتیج متناسب باکه و مطرح گردیده است ) شده

از کمترین  ،دهيامتیاز ۀلحاظ محاسبدادند که به مخالف پاسخ مخالف و کامالا ۀتماشاچیان به گزین

کمتر از حد  ،توان گفت که دانش تماشاچیان نسبت به بازاریابي پنهانمي، (امتیاز برخوردار بودند

توان نتیجه گرفت که مي ،بنابراین باشد؛مينامطلوب  سبت به آنن هابهینه است و نگرش آن

تواند دلیل بر عدم آگاهي تفاوت هستند و این نتیجه ميتماشاچیان نسبت به بازاریابي پنهان بي

که این ۀدرک ناقص تماشاچیان دربار براین،عالوه .کار بازاریابي پنهان باشدها نسبت به راهآن

دلیل تواند مي یافتهریز این نتایج باشد. این ممکن است پایهمبنایي قرار دارد، چه بازاریابي پنهان بر 

نتایج این ذکر است که شایانباشد. گر های پنهانها نسبت به شرکتقدرت تمییز نگرشفقدان  اصلي

 شاني. دارد ي( همخوان2001الی برگر و مک کارتي ) و (1998شاني و سندلر ) هاییافتهبا  پژوهش

به این نتیجه  "نسبت به بازاریابي پنهان گانکنندنگرش مصرف" با عنوان خود پژوهشو سندلر در 

نیز الیبرگر و مک کارتي باشند. مي تفاوتبي ،کنندگان نسبت به بازاریابي پنهانرسیدند که شرکت

ل بازاریابي گان نسبت به عمدهندتفاوتي در پاسخسطح باالیي از بي در پژوهش خود دریافتند که

پات لوک  و (2005) و همکاران الات  هاییافتهبا درمقابل، نتایج پژوهش حاضر  .پنهاني وجود دارد

نگرش  مورددر خود پژوهشدر  (2005). ات ال و همکاران باشدمي( ناهمخوان 2009) و روس

دست  نتیجهبه این ( 2000) های المپیکنسبت به بازاریابي پنهان در متن بازی گانکنندمصرف

 پات لوک و روسباشند. مخالف مي بازاریابي پنهان باشکل خفیفي بهگان کنندیافتند که مصرف
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انجام  پنهاني در رابطه با بازاریابي گانکنندمورد رفتار و نگرش مصرفرا در نیز پژوهشي (2009)

گان کنندپذیرش مصرفمورد تقریباا ،رسد بازاریابي پنهانينظر ميبهکه و عنوان نمودند  دادند

 ،دانش تماشاچیان نسبت به بازاریابي پنهان ،حاضر پژوهشکه در صورتيدر باشد؛ميبریتانیایي 

با توجه  بستگي پیرسونآزمون ضریب هم ،در این پژوهشپایین بود و نسبت به آن نگرشي نداشتند. 

ین دانش و نگرش نشان داد که ب (001/0) داریاو سطح معن( 0/356) بستگيبه ضریب هم

 معنا که؛ بدینداری وجود داردامثبت و معن کم، ۀرابط ،تماشاچیان نسبت به بازاریابي پنهان

تر نگرشي متفاوت ، دارایدارند يتماشاچیاني که دانش و آگاهي باالیي نسبت به بازاریابي پنهان

 هاییافتهبا هش حاضر راستا، نتایج پژوباشند. دراینميزمینه نسبت به سایر تماشاچیان ایندر

افرادی که دانش  کردندبیان  خود پژوهشها در آن باشد.مي راستا( هم2011) و مولومینریک دهن

مخالف سایر حامیان مالي در رویداد بزرگ المپیک  ،باالیي نسبت به حامي مالي رسمي داشتند

از آن بود که تنها در  حاکيمتغیره تایج آزمون تحلیل واریانس تکن پژوهش،. در این باشندمين

هم تنها در  آن (،شناختيهای جمعیتبا توجه به ویژگي) دانش مرتبط با بازاریابي پنهان ۀمؤلف

تماشاچیاني  معناکهشود؛ بدینميبودن تفاوت مشاهده تماشاچي ۀمتغیرهای سطح تحصیالت و سابق

سال  10تا  پنجبین چیاني که نسبت به تماشا ،بودن داشتندتماشاچي ۀسابق سال پنجکمتر از که 

هایي نسبت به آن ،دیپلم بودند کمتر ازتماشاچیاني که دارای سطح تحصیالت  نیزسابقه داشتند و 

از دانش و آگاهي کمتری  ،که دارای سطح تحصیالت کارشناسي و کارشناسي ارشد و باالتر بودند

 سویي دارد.هم( 2014دیکسون ) هایافتهینتایج با  این .ندباشمي پنهان برخوردار بازاریابيبه نسبت 

کید بر أنسبت به بازاریابي پنهان با ت گانکنندنگرش مصرف"عنوان  باخود  پژوهشدر  وی

مورد بازاریابي دست یافت که چنانچه آگاهي افراد را در مهمبه این  ،"شناختيمتغیرهای جمعیت

اخالقي بازاریابي پنهان واقف م غیرسبب خواهد شد که تماشاچیان به مفهو ،پنهان افزایش دهیم

های این پژوهش یافتهگیرند. کار به آن را ها نبایداخالقي بدانند که سازمانشوند و آن را عملي غیر

 پژوهش حاضربا نتایج  ،و نگرش تماشاچیان رابطه وجود دارد دانشبین در آن که  جهت آناز 

شناختي سن، های جمعیتویژگيعدم تأثیر سویي این دو پژوهش، است. دلیل دیگر هم همخوان

آزمون  ،در این پژوهش .باشدمياریابي پنهان گان نسبت به بازکنندنگرش مصرف برجنسیت و مکان 

 يبینتوان پیش ،پنهان نشان داد که دانش نسبت به بازاریابي( 127/0)بیني رگرسیون با قدرت پیش

ن و مدیران السئود توجه شود که مبای این امرا متناسب بمعنادار نگرش مرتبط با آن را دارد. 

 الن باشگاهای ورزشيئومربیان و مس نیزرویدادهای مهم کشور نظیر لیگ برتر فوتبال و  ۀکنندگزاربر

دانش تماشاچیان نسبت به بازاریابي پنهان فراهم کنند و نشان  افزایش جهترا ای زمینه بایستمي



 1395 بهمن و اسفند ،40شماره یورزش تیریمد مطالعات                                                                         94 
 

ها را برای تماشاچیان و بینندگان گ لیگ برتر فوتبال و باشگاهتجاری حامي مالي رسمي رویداد بزر

 .نمایندگر جلوگیری پنهان هایو تالش کنند که از تبلیغ شرکت سازندتلویزیوني مشخص 

گان )تماشاگران( را نسبت به بازاریابي پنهان کنندپژوهش حاضر، اولین پژوهشي بود که رفتار مصرف

ها حاکي از آن بود بررسي قرار داد. یافته مورد لیگ برتر فوتبال کشور يکنندگان ایرانمورد مصرفدر

جهت جذب حامیان که جامعه برای آگاهي و درک بیشتر تماشاچیان و نیز ارائۀ دیدگاه صحیح در

مندتر و گذاری در ورزش فوتبال کشور، به راهبردهای قانونها برای سرمایهمالي و حمایت از آن

 زمینۀ بازاریابي پنهان نیاز دارد. درمطالعات بیشتر 

از بازاریابي پنهان اطالع چنداني  ،تماشاچیان بیشتر که نشان داد پژوهشهای این یافته ،کليطوربه

گان را کنندنگرش مصرف، که مطالعات پیشینجایيآن. ازباشندميتفاوت ندارند و یا نسبت به آن بي

نیز با توجه  و اندبررسي قرار ندادهگرفتن دانش مربوطه موردنظرا درب نسبت به اعمال بازاریابي پنهان

ثیرات آماری بر أت گیریگونه تالشي را برای اندازههیچ (،جز یک مورد)به های قبليپژوهشکه به این

فرد ، پژوهش حاضر منحصربهنداهنسبت به بازاریابي پنهاني صورت نداد گانکنندنگرش مصرف

حدودی آگاهي و نگرش تماشاچیان نسبت به چند تااین پژوهش هر هایاین، یافته بر وهعال. باشدمي

بیشتری  هایپژوهشبه  ،منسجم مطالعاتدلیل نبود اما به ،بازاریابي پنهاني را مشخص نمود

 . باشدمينیاز  توقف رشد بازاریابي پنهان در ورزش کشور برای زمینهایندر

 

 قدردانیتشکر و 

 افراد و تماشاچیاني که الن استادیوم غدیر وئومدیران، مس ۀاز کلیم یاندبر خود الزم ميسیله، وبدین

 .تشکر و قدرداني نماییم یاری رساندند،ژوهش در انجام این پ ما را
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Abstract 
The current research aims to determine the knowledge and attitude of the Premier 

Football League fans toward ambush marketing according to demographic 

characteristics. The research method was correlational and survey. The statistical 

population was attending spectators of Ghadir football stadium in the city of Ahvaz. A 

number of 236 people were selected randomly as sample. Data was collected through the 

researcher-made questionnaire. One-sample t test, Pearson correlation, univariate 

analysis of variance and regression were used for data analysis. The results showed that 

knowledge and attitude of spectators toward ambush marketing is suboptimal, and that 

spectators are indifferent to ambush marketing. Also, the results indicated that there is 

significant relationship only between knowledge-related ambush marketing and only in 

demographic variables of spectators experience and level of education. Finally, 

knowledge about ambush marketing can predict attitude toward ambush marketing. 

Results of the study can provide solutions to increase knowledge of spectators about 

ambush marketing through football league as well as sport clubs trademarks, and attract 

more financial sponsors for investment in football league. 

 

Keywords: Ambush Marketing, Knowledge, Attitudes, Sponsors, Premier Football 

League of Iran 
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