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چکیده
هدف از پژوهش حاضر ،تعیین اعتبار و پایایی پرسشنامۀ نقش تبلیغات در جذب نوجوانان به مدارس تکواندو براساس
الگوی "آیدا" بود .جامعۀ آماری پژوهش را  360نفر از تکواندوکاران پسر شهر زنجان که در محدودۀ سنی 18ـ 12سال
قرار داشتند ،تشکیل دادند که از میان آنها ،نمونۀ آماری معادل  186نفر انتخاب گردید .جهت گردآوری دادهها از
پرسشنامۀ  20سؤالی پژوهشگرساخته که دارای چهار مؤلفۀ جلب توجه ،عالقهمندسازی ،تحریک تمایل و سوقدادن به
خرید (جذب) بود ،بهره گرفته شد و دادهها با استفاده از روش امتیازگذاری پنج ارزشی لیکرت ،مورد ارزیابی قرار
گرفتند  .روایی صوری و محتوایی پرسشنامه نیز توسط  10نفر از کارشناسان ورزشی رشتۀ مربوطه و اساتید دانشگاه
تأیید گشت .همچنین ،از شاخصهای آمار توصیفی برای توصیف دادهها استفاده شد ،ضریب آلفای کرونباخ برای تعیین
ثبات درونی پرسشنامه بهکار رفت و تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی برای تعیین اعتبار سازه مورداستفاده قرار گرفت.
نتایج نشان میدهد که از بین چهار مؤلفۀ الگوی آیدا ،مؤلفۀ عالقهمندسازی دارای بیشترین نقش و مؤلفۀ جلب توجه
دارای کمترین نقش در جذب نوجوانان به مدارس تکواندو میباشند .نتایج آلفای کرونباخ نیز بیانگر آن است که ثبات
درونی پرسشنامه برابر با ( )0/80است و بین تمامی گویهها و عوامل ،ارتباط معناداری مشاهده میشود .بر پایۀ یافتهها
مشخص میشود که پرسشنامۀ نقش تبلیغات ،ثبات درونی و برازش مناسبی دارد .با توجه به تأیید پرسشنامۀ مذکور در
پژوهش حاضر ،پژوهشگران میتوانند جهت تعیین نقش تبلیغات بر جذب در سایر رشتههای ورزشی ،از این پرسشنامه
استفاده نمایند.

واژگان کلیدی :روایی و پایایی ،تبلیغات ،جذب نوجوانان ،مدارس تکواندو

*نویسندۀ مسئول

Email:esmail.dolatyari@yahoo.com
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مقدمه
است .تبلیغات بهعنوان ابزاری
یکی از عمدهترین فعالیتهای اقتصادی انسان ،پدیدۀ
حساس و سرنوشتساز بوده و یکی از حوزههای مطالعاتی بازاریابی میباشد که مورد توجه
پژوهشگران در برهههای زمانی مختلف قرار داشته است .همچنین ،تبلیغات یکی از مهمترین عناصر
بازاریابی نوین برای ایجاد نیاز در مصرفکنندگان و ابزاری در مصرف کاالها و خدمات جهت
برطرفکردن نیازها درراستای جهتدادن به عقاید و نگرشهای مشتریان سازمان است که نتیجۀ آن
بروز یک واکنش رفتاری درجهت خرید محصول یا خدمت موردنظر میباشد (علیپور و کواروئی،
 .)369 ،1389تبلیغات را میتوان بهعنوان عنصر اصلی فرهنﮓ معاصر در کشورهای درحـالتوسـعه
و حتـی کشورهای صنعتی دانست (مکدونوف .)85 ،2003 ،2در کتب و فنون مختلف ،تعاریف
متفاوتی برای عنوان و مفهوم تبلیغات ارائه شده است که در تمامی آنها اشتراکاتی وجود دارد؛
بهعنوانمثال ،تبلیغ عبارت است از یک ارتباط غیرشخصی که الزم است برای آن پول پرداخت شود
و این ارتباط از طریق رسانههای مختلف و برای متقاعدساختن یا تأثیر بر اذهان افراد صورت می
پذیرد (خدادادحسینی ،روستا ،خلیلی شجاعی .)24 ،1389 ،با توجه به موارد فوق میتوان تبلیغات
را اینگونه تعریف کرد " :تبلیغات عبارت است از ارتباط و معرفی غیرشخصی محصول یا خدمات از
طریق حاملهای مختلف درمقابل دریافت وجه برای مؤسسات انتفاعی یا غیرانتفاعی و یا برای
افرادی که بهنحوی در پیام مشخص شدهاند (روستا ،ونوس و ابراهیمی.)371 ،1391 ،
تبلیغات1

انواع تبلیغات :تبلیغات بازرگانی ،سیاسی ،مردمی و آموزش (خدادادحسینی و همکاران،1389 ،
 .)180تبلیغات برای انتقال پیام خود نیاز به رسانه دارد .رادیو ،تلویزیون ،مجالت ،روزنامهها ،اینترنت
و غیره از جملۀ این رسانهها بهشمار میآیند (خدادادحسینی و همکاران .)186 ،1389 ،تبلیغات در
دو بخش سیاسی و بازرگانی مورد توجه ،استفاده و بهرهبرداری میباشد (که هریک دارای ویژگیها،
مفاهیم و راهبردهای خاص خود است) .شایانذکر است که در پژوهش حاضر ،منظور پژوهشگران از
تبلیغات ،همان تبلیغات بازرگانی است .برمبنای مطالعات ،تبلیغات منحصر به تلویزیون نمیباشد،
بلکه رسانههای دیگری را نیز شامل میشود؛ بهعنوانمثال رادیو ،روزنامه ،مجله ،تبلیغات شهری،
اینترنت و غیره از جمله رسانههای مهم تبلیغاتی محسوب میشوند (محمدیان.)21 ،1391 ،
عالوهبراین ،تبلیغات دارای جنبههای مختلفی است و در شرایط متفاوت کارکردهای گوناگونی پیدا
میکند؛ ازاینرو ،برای بهرهبرداری بهتر از اثرات تبلیغات ،متخصصان مدلهای مختلفی مانند" :مدل

1. Advertising
2. Mcdonough
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کوشش درخور"" ،1مدل الویج و استینر"" ،2مدل داگمار" 3و "مدل آیدا" 4را براساس مخاطب،
هدف و نوع تأثیرگذاری ابداع کردهاند که هریک از این الگوها میتواند با نتیجۀ یکسان که همان
تأثیرگذاری و جذب مخاطب است ،رویکرد متفاوتی را از خود نشان دهد؛ زیرا ،هریک از این مدلها
بر جنبههای خاصی تأکید دارد .از بین موارد مذکور ،الگوی آیدا از مؤثرترین الگوها میباشد که
دارای جایگاه ویژهای است و با داشتن چهار مؤلفۀ جلب توجه ،عالقهمندسازی ،تحریک تمایل و
سوقدادن به خرید ،از ویژگی جامعی برخوردار بوده و دارای طرفداران زیادی میباشد (پژوهش
حاضر از الگوی آیدا بهره گرفته است) .این الگو که در سال ( )1925توسط استرانﮓ 5ایجاد شد ،یک
مدل رفتاری است که اطمینان میدهد تبلیغات ،آگاهی و عالیق مخاطبان را جهت تمایل بهسمت
محصول و خرید آن افزایش میدهد (هاکلی .)36 ،2005 ،6استرانﮓ با استفاده از الگوی آیدا عنوان
میکند که جهت مؤثر واقعشدن تبلیغات میبایست آنها بتوانند توجه مشتریان را جلب نمایند،
مخاطبان را به محصول عالقهمند سازند ،آنها را بهسوی مصرف یا استفاده از محصول متمایل کنند
و منجر به خرید شوند (مککی.)112 ،2005 ،7
 .1جلب توجه :8اولین وظیفۀ پیام تبلیغاتی ،جلب توجه افراد است .اگر پیام تبلیغاتی نتواند این
وظیفه را بهخوبی انجام دهد ،هر چقدر افراد آن را ببینند و یا بشنوند ،بیاثر خواهد بود .برای جلب
توجه افراد راههای زیادی وجود دارد؛ بهعنوانمثال درج عنوان بزرگ ،مطالب جنجالبرانگیز یا
شوکآور ،تصاویر از افراد خوشسیما نظیر بچهها ،جلوههای ویژه مانند هر چیزی که چشمگیر و
جذاب بوده و متفاوت بهنظر برسد و غیره (محمدیان .)128 ،1391 ،ذکر این نکته ضروری بهنظر
میرسد که درصورت عدم جلب توجه مشتری در اولین برخـورد بـا تبلیـغ ،شاید دیگر آن تبلیغ
هرگز موفق بـه جلـب توجـه مشـتری در دفعـات بعـدی نگـردد (آمالدوس و هی.)146 ،2010 ،9
سه عامل اصلی در جلب توجه افراد نقش دارد :عوامل تحریککننده ،فرد و موقعیت (هاوکینز،10
.)65 ،2007

)1. Elaboration Likelihood Model (ELM
2. Lavidge & Steiner
)3. Defining Advertising Goals Measured Advertising Results (DAGMAR
4. Attention–Interest–Desire–Action (AIDA).
5. Strunk
6. Hackley
7. Mackkay
8. Getting Attention
9. Amaldoss & He
10. Hawkinz
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 .2ایجاد عالقه :1ایجاد عالقه در افراد درمقایسه با جلب توجه آنها دشوارتر بهنظر میرسد
(محمدیان .)128 ،1391 ،تبلیغکننده میبایست با مشتری ارتباط برقرار کند و برای اینکه بتواند
کار تبلیغ را انجام دهد ،باید از نحوۀ تفکر مشتریان بازار هدف اطالع حاصل نماید؛ لذا ،تبلیغات باید
بتواند مصرفکننده را متقاعد سازد که کاالی تبلیعشده ،از توان برآوردهکردن نیازهای
مصرفکنندگان و مشتریان برخوردار بوده و نقش بهسزایی در ایجاد عالقمندی و تحریک افراد
آمیختۀ ترفیع دارد .شایانذکر است که تبلیغات مبتنی بر هیجانات که احساسات مثبت را در فرد
برمیانگیزند ،احتمال عالقهمند شدن فرد به محصول یا خدمت را چند برابر میکنند (مطلبی،
.)36 ،1390
 .3تحریک تمایل :2یکی از دشوارترین وظایف پیام تبلیغاتی ،تحریککردن افراد برای داشتن و یا
استفاده از کاالی موردنظر است .تبلیغکننده میبایست با مشتری ارتباط برقرار کند و برای اینکه
بتواند این کار را درست انجام دهد ،باید بداند که مشتریان هدف چگونه فکر میکنند؛ بنابراین ،پیام
تبلیغاتی باید بتواند مشتری را متقاعد سازد که کاالیی که قصد معرفی و عرضۀ آن را دارد ،میتواند
نیازهای مشتری را برآورده سازد .عالوهبراین ،برای تحریک مشتریان به سمت محصول ،محرکهای
گوناگونی وجود دارد که بسته به نوع محصول و مشتریان میبایست این محرکها شناسایی شده و
مورد برنامهریزی قرار گیرند (بلچ و بلچ .)102 ،1998 ،3مطالعات نشان دادهاند که افراد نسبت به
محصوالت یا فعالیتهایی که به آنها نفع برسانند ،نگرش مثبتی دارند و برعکس ،نسبت به
فعالیتهایی که به سود آنها نبوده و یا مضر هستند ،نگرش منفی پیدا میکنند (هاوکینز ،ترجمه:
روستا و بطحائی.)297 ،1385 ،
 .4سوقدادن به خرید :4سوقدادن به خرید ،آخرین وظیفۀ تبلیغ میباشد که البته وظیفۀ آسانی
نیست (محمدیان .)130 ،1391 ،در سوقدادن به خرید ،صرفاً خرید مدنظر نمیباشد ،بلکه تأکید بر
تأثیر مثبت بر خرید است؛ زیرا ،گاه تبلیغی خاص منجر به تأثیر مثبت بر تصمیم خرید مشتری
میشود؛ اما مشتری در شرایطی قرار دارد که قادر به خرید و عملیکردن آن نمیباشد و لذا،
زمانیکه توانایی خرید را پیدا کند ،اقدام به خرید محصول موردنظر خواهد کرد؛ بنابراین ،با
بهکارگیری مدلهایی چون مدل آیدا جهت ارزیابی تبلیغات ،هزینههای صرفشده دراینراستا که از

1. Creating Interest
2. Arousing Desire
3. Blach & Blach
4. Obtaining Action
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هزینههای قابلتوجه هر سازمانی میباشد ،بهصورتی بسیار دقیق و مؤثرتر اختصاص داده خواهد شد
(لیسی و لیون.)3 ،1994 ،1
زندگی مدرن علی رغم تسهیالت فراوانی که در زندگی بشر ایجاد کرده است ،بهواسطۀ استفادۀ
بیرویه از ماشین و کاهش سطح فعالیت بدنی و چاقی ،مشکالت قلبی و عروقی ،استخوانی و
استرسهای روحی و افسردگی را بههمراه داشته است .اگرچه ،سهم جامعۀ ایرانی از منافع صنعت و
زندگی ماشینی اندک بوده است ،اما عوارض منفی این امر در کشور ما بسیار چشمگیر بوده و
غیرقابلاغماض میباشد .الزمبهذکر است که فقر حرکتی و اضافهوزن از مشکالت عمدۀ دانشآموزان
ایرانی است .شرکت افراد جوان در فعالیتهای ورزشی ،عالوه بر تقویت قوای جسمانی ،در افزایش
اعتمادبهنفس و ارتقای سایر جنبههای سالمت روانی نیز مؤثر میباشد .بهعبارتدیگر ،ورزش مناسب
نسخهای همگانی برای این مشکالت میباشد (مشایخ .)48 ،1388 ،امروزه ،در عصر الکترونیک و با
اختراع رایانه و عدم انجام فعالیت بدنی همانند اعصار گذشته ،ورزش و تربیتبدنی بهعنوان یکی از
عوامل مهم سالمسازی جامعه مورد نظر کارشناسان و متخصصان قرار گرفته است و در این ارتباط،
ورزش تکواندو نیز از این قائده مستثنی نبوده و پژوهشهایی در این زمینه به آن پرداخته است.
تکواندو بهعنوان یک رشتۀ ورزشی جذاب و رسمی در المپیک ،طرافداران زیادی را در دنیا بهخود
جذب نموده و تمام کشورها سرمایهگذاریهای ویژهای را بر روی آن انجام دادهاند و با استفاده از
تمام تجهیزات و امکانات موجود ،درصدد کسب مدال در این رشته میباشند .تکواندو در ایران حدود
 40سال سابقه دارد و همین امر آن را به یکی از قطبهای قدرت جهان در این رشته تبدیل کرده
است .حضور موفقیتآمیز تکواندوکاران کشور ما در رقابتهای جامجهانی ،قهرمانی جهان و المپیک
و نیز کسب عناوین متعدد قهرمانی جهان ،بهترین گواه برای این ادعا میباشد (فاکس.)5 ،1391 ،2
برمبنای مطالب فوق ،تکواندو دارای عالقهمندان و طرافداران زیادی در بین نوجوانان میباشد؛
بهطوریکه میتوان فعالیت نونهاالن و نوجوانان و انجام تمرینات تکواندو از سوی آنها را در هر
باشگاهی مشاهده کرد؛ ازاینرو ،با توجه به خیل عظیم عالقهمندان ضروری است برای پیشرفت این
رشتۀ ورزشی بهویژه در میان نوجوانان ،مدیریت هدفمند صورت پذیرد تا بیش از پیش بتواند آنها
را جذب مدارس تکواندو کرده و در مراحل بعد با استفاده از برنامههای مدون ،موجبات رشد ،ارتقا و
شکوفاشدن استعداد آنها را فراهم آورد؛ بنابراین ،استفاده از روشهای تبلیغی مؤثر برای جذب
بیشتر نوجوانان ضروری میباشد .براساس مطالب عنوانشده ،الگوهای مختلفی برای تبلیغات وجود
دارد که آیدا یکی از آنها است .همانطور که اشاره شد ،این مدل سعی دارد ابتدا نظر مخاطب را
1. Liesse & Levin
2. Fax
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جلب نماید و سپس ،او را عالقهمند ساخته و پس از آن ،تمایل وی را برای خرید (جذب) تحریک
کند و درنهایت ،او را نسبت به خرید یا جذب متقاعد سازد .برایناساس و بهدلیل نبود الگوی مناسب
برای تبلیغات و نیز اینکه کدامیک از مؤلفههای مربوط به تبلیغات مهم بوده و کدام بخش سبب
گرایش بیشتر مردم بهسوی محصول موردنظر (که در این پژوهش جذبشدن به مدارس تکواندو
است) میشود ،الزم است بخشهای مهمتر بهعنوان اولویت اصلی قرار گیرند و در تبلیغات بیشتر به
آنها توجه گردد.
با توجه به نتایج بهدستآمده از پژوهش حاضر میتوان با قاطعیت گفت که تبلیغات ،نقش مؤثری در
جذب افراد داشته است و این قاطعیت عالوه بر نتایج بهدستآمده از پژوهش حاضر ،به نتایج
حاصلشده از سایر پژوهشها که نقش و تأثیر تبلیغات را موردتأیید قرار دادهاند نیز مربوط میباشد
که از جملۀ آنها میتوان به پژوهش جلیلوند و همکاران ( )1390اشاره نمود .آنها نشان دادند که
حتی تبلیغات شفاهی نیز دارای تأثیرات مثبت و شگرفی است که میتواند مخاطب را بهسوی خود
جذب نماید .در این ارتباط ،یافتههای پژوهش کالنتری ( ،)1392صفرزاده و وهابپور (،)1390
هراتیثانی و اسداله ( ،)1385موسویان و همکاران ( ،)1388اسماعیلی و گودرزی ( ،)1392مطلبی و
همکاران ( ،)1391شکرگذار و حیدرزاده ( ،)1391ملکی ( ،)1383حسینی و همکاران ( )1388و
کاووسکالسی ( )1383نشاندهندۀ تأثیرپذیری نوجوانان از برنامههای تبلیغاتی میباشد .تنها
پژوهشی که یافتههای آن با نتایج پژوهش حاضر و برخی از پژوهشهای انجامگرفته مغایرت دارد،
پژوهش امیری ( )1387است که نشاندهندۀ عدم تأثیرگذاری تبلیغات بر جذب مخاطب میباشد.
در مجموع و با توجه به نتایج حاصل از تمامی پژوهشهای انجامشده ،میتوان چنین نتیجهگیری
کرد که یکی از بهترین راههای جذب نوجوانان به ورزش و بهویژه ورزش تکواندو ،استفادۀ مناسب از
تبلیغات است.
شایانذکر است پژوهشهایی نیز به بررسی نقش مدل آیدا در جذب مخاطب پرداختهاند که بیشتر
آنها حاکی از این مطلب هستند که هریک از مؤلفههای چهارگانۀ الگوی آیدا (شامل :جلب توجه،
عالقهمندسازی ،تحریک تمایل و متقاعدسازی نسبت به خرید) ،بر جذب مخاطب (که در این
پژوهش جذب نوجوانان به مدارس تکواندو است) نقش داشتهاند و این یافتهها با نتایج برخی از
پژوهشهای انجامگرفته در این زمینه کامالً مطابقت دارد که از جملۀ آنها میتوان به پژوهشهای
کالنتری ( ،)1392صفرزاده و وهابپور ( ،)1390هراتیثانی ( ،)1385حسینی و همکاران (،)1388
ملکی ( ،)1383اسماعیلی و گودرزی ( ،)1392مطلبی و همکاران ( )1391و موسویان و همکاران
( )1388اشاره نمود .ذکر این نکته ضرورت دارد که از میان پژوهشهای انجامگرفته ،یافتههای
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پژوهش امیری (( )1385که قدری متفاوت میباشد) نشان میدهد که از بین مؤلفههای چهارگانه،
تنها جلب توجه و اقدام به خرید توانسته است تأثیر قابلتوجهی بر مخاطب خود داشته باشد.
گسترۀ فعالیت پژوهشی در سازمانهای ورزشی بـهویـژه در امـر مـدیریت ورزشـی ایجـاب میکند
که از ابزارهای اطالعاتی معتبر برای اخذ اطالعات جامع استفاده شود و مرور پژوهشهای انجام شده
در این زمینه ،محقق را بر آن داشت تا به منظور تحقق اهداف مورد نظر بـه بررسی تعیین اعتبار و
پایایی پرسشنامه نقش تبلیغات در جذب نوجوانان به مدارس تکواندو براساس الگوی آیدا ،پرداخته
تا بتواند با دستیابی به پرسشنامۀ استانداردی با روایی و اعتبار تاییده شده زمینه پژوهش
پژوهشهای مرتبط در آینده نزدیک توسط پژوهشگران را فراهم نماید.
روششناسی پژوهش
پژوهش حاضر از نوع مطالعات توصیفی و پیمایشی است که در آن روایی و پایایی پرسشنامۀ "نقش
تبلیغات در جذب نوجوانان به مدارس تکواندو" براساس الگوی آیدا مدنظر بوده است .جامعۀ آماری
پژوهش را تمامی نوجوانان ورزشکار پسری که در محدودۀ سنی  12تا  18سال قرار داشته و در
مدارس تکواندو شهر زنجان ثبتنام نموده بودند ،تشکیل دادند ( .)N = 360برای تعیین نمونۀ
آماری نیز با توجه به اینکه تعداد آن در روش تحلیل عاملی تأییدی ،نسبت به متغیرها و تعداد
سؤاالت تعیین میگردد (تعداد توصیهشدۀ تعداد نمونۀ آماری بین  5تا  10برابر تعداد سؤاالت
پرسشنامه میباشد) ،بهدلیل  20سؤالیبودن پرسشنامه 200 ،نفر از  10باشگاه که مدارس تکواندو
در آنها دایر بود ،به روش نمونهگیری تصادفی طبقهای بهعنوان نمونۀ پژوهش انتخاب شدند و با
توجه به مخدوششدن  14پرسشنامه ،درنهایت 186 ،پرسشنامه مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفت.
ابزار جمعآوری دادهها نیز پرسشنامۀ  20سؤالی پژوهشگرساختهای بود که در دو بخش توسط
پژوهشگران طراحی گشت .بخش اول این پرسشنامه شامل ویژگیهای فردی مانند :سن ،مقطع
تحصیلی ،میزان عالقه به رشتۀ ورزشی تکواندو ،درجۀ کمربند ،سابقۀ ورزشی و سابقۀ قهرمانی بود و
بخش دوم نیز دارای  20سؤال بود که بهترتیب دربرگیرندۀ چهار مؤلفۀ جلب توجه (سؤاالت یک تا
پنج) ،عالقهمندسازی (سؤاالت شش تا  ،)10تحریک تمایل (سؤاالت  11تا  )15و سوقدادن به
خرید یا (جذب) (سؤاالت  16تا  )20بود و تمامی این سؤاالت برمبنای مقیاس پنج ارزشی لیکرت
(از بسیار کم تا بسیار زیاد) طراحی گشته و بهترتیب امتیازات یک تا پنج به آنها اختصاص یافت.
عالوه براین ،ازآنجاییکه پرسشنامۀ استانداردی با روایی و اعتبار تأییدشده در مورد تبلیغات
(براساس الگوی آیدا) بهویژه در بخش ورزش وجود ندارد و اغلب در سایر زمینهها از این الگوی
مناسب استفاده میگردد؛ ازاینرو ،سؤاالت پرسشنامۀ حاضر از سایر پرسشنامههای غیرمرتبط
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استخراج گردید ،از طریق الگوگیری از آنها تنظیم گشت و با رفع تناقضهای موجود ،درنهایت
بهصورت پژوهشگرساخته تدوین شد .روایی صوری و محتوایی پرسشنامه نیز توسط  10نفر از
کارشناسان ورزشی رشتۀ مربوطه و اساتید دانشگاه موردتأیید قرار گرفت .عالوهبراین ،روشهای
آماری مورداستفاده در این پژوهش ،آمار توصیفی و آمار استنباطی بود که از شاخصهای توصیفی
برای محاسبۀ فراوانیها ،رسم نمودارها ،طبقهبندی دادهها ،میانگین و انحراف استاندارد استفاده شد.
در تحلیل استنباطی دادهها نیز از ضریب آلفای کرونباخ برای تعیین ثبات درونی پرسشنامه بهره
گرفته شد .همچنین ،از آزمون کایزر ـ مییر ـ اوکلین 1جهت تعیین کفایت نمونهگیری استفاده شد
و آزمونهای کلموگروف ـ اسمیرنوف برای تعیین نرمالبودن دادهها بهکار رفت .از آزمون کروسکال
والیس نیز برای بررسی تفاوت بین میانگین رتبهها استفاده شد و تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی
برای تعیین روایی سازه مورداستفاده قرار گرفت .شایانذکر است که تجزیهوتحلیل دادهها با استفاده
از نرمافزارهای آماری اس .پی .اس .اس 2.و لیزرل 3انجام شد و سطح معناداری برای تمامی فرضیهها
برابر با ( )0/05و بهشکل دوسویه در نظر گرفته شد.
نتایج
نتایج آمار توصیفی پاسخدهندگان به سؤاالت پرسشنامه در جدول شمارۀ یک ارائه شده است.
جدول 1ـ توصیف متغیرهای جمعیتشناختی نمونهها
شاخص
سابقه قهرمانی

مقطع تحصیلی

عالقه به تکواندو

فراوانی

درصد

دارم
ندارم

98
88

52/7
47/3

مجموع

186

100

راهنمایی
دبیرستان
پیش دانشگاهی

86
90
10

46/2
48/4
5/4

مجموع

186

100

متوسط
زیاد
بسیار زیاد

17
58
11

9/1
31/2
59/17

مجموع

186

100
1. Kaiser- Meyer- Oklein
2. SPSS
3. Lisrel
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ادامه جدول 1ـ توصیف متغیرهای جمعیتشناختی نمونهها
درصد

طبقات سن

درجه کمربند

طبقات سابقۀ ورزشی

فراوانی

درصد

شاخص
12
13
14
15
16
17
18

26
34
43
36
21
15
11

14
18/3
23/1
19/4
11/3
8/1
5/9

مجموع

186

100

سفید
زرد
سبز
آبی
قرمز
دان یک به باال

8
11
6
47
40
74

5/4
5/9
3/2
25/3
21/5
39/8

مجموع

186

100

تا یک سال
تا دو سال
تا سه سال
سه تا چهار سال
پنج سال و بیشتر

38
33
25
39
51

20/4
17/7
13/4
21
27/4

مجموع

186

100

یافتههای آزمون تحلیل اکتشافی مرحلۀ اول نشان داد که مقادیر کی .ام .او ،1بهمیزان ( )0/91و
کرویت بارتلت بهمیزان ( )1647/96معنادار میباشد که نشاندهندۀ کفایت نمونه برای آزمون تحلیل
عاملی است ( .)P=0/001همچنین ،نتایج جدول شمارۀ دو نشان میدهد که تمامی پیشفرضهای
مورد نیاز و مربوط به استفاده از روش تحلیل عاملی رعایت شده است .آزمون کایزر ـ مییر ـ اوکلین
نیز شاخصی برای کفایت نمونه میباشد .براساس آزمون مذکور میتوان میزان تعلق متغیرها به
یکدیگر (علیت عاملی) و درنتیجه ،مناسببودن آنها برای تحلیل عاملی را تشخیص داد و
مناسببودن هر متغیر را بهتنهایی مشخص کرد .با توجه به اینکه مقدار کفایت حجم نمونه برابر با
1. KMO
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( )0/91میباشد؛ لذا ،قضاوت درمورد آن در حد عالی گزارش میشود .در آزمون کرویت بارتلت نیز
فرض همبستگی بین سؤالها موردبررسی قرار گرفت که با توجه به مقدار مجذور کای و سطح
معناداری ( P<0/01و  )X2=1647/96نتیجه گرفته شد که بین سؤاالت همبستگی وجود دارد و
ازاینرو ،ادامه و استفاده از سایر مراحل تحلیل عاملی جایز میباشد.
جدول 2ـ نتایج آزمون بارتلت و کایزر ـ مییر ـ اوکلین
مقدار

پیش فرض
مقدار کیسر – مییر و اوکلین(کفایت حجم نمونه)
مقدار مجذور کای
درجه آزادی
آزمون کرویت بارتلت
سطح معناداری

0/91
1647/96
190
0/001

نتایج تحلیل عاملی ارائهشده در جدول شمارۀ سه نشان میدهد که سؤاالت پرسشنامۀ نقش
تبلیغات درمجموع 60/32 ،درصد از کل واریانس را شامل میشود .درصدهای واریانس برای مؤلفۀ
جلب توجه برابر با  ،28/76برای مؤلفۀ عالقهمندسازی برابر با  ،12/87برای مؤلفۀ تحریک تمایل
برابر با  10/10و برای مؤلفۀ عمل برابر با  8/59میباشد .الزم به ذکر است که نتایج بار عاملی
سؤالها نشاندهندۀ این است که بار عاملی تمامی آنها در حد قابلقبولی قرار دارد.
جدول 3ـ نتایج بررسی سهم واریانس هریک از عاملها در مدل چهار عاملی پرسشنامۀ نقش تبلیغات
شماره
مولفه
1
2
3
8

نام مؤلفه
جلب توجه
عالقمندسازی
تحریک تمایل
سوقدادن به خرید (جذب)

مربعات بارهای استخراج شده
واریانس کل

درصد واریانس

درصد واریانس تجمعی

5/73
2/47
1/92
/71

28/76
12/87
10/10
8/59

28/76
41/63
51/73
60/32

نتایج آلفای کرونباخ تحلیل عاملی تأییدی نشان میدهد که ثبات درونی پرسشنامۀ نقش تبلیغات
معادل ( )0/80میباشد که این مقدار آلفا بر مبنای تعداد  186نفر از آزمودنیها محاسبه شده است.
همچنین ،در بررسی ثبات هریک از مؤلفههای پرسشنامه مشخص شد که باالترین مقدار آلفا مربوط
به مؤلفۀ تحریک تمایل ( )0/83بوده و کمترین مقدار آن از آن مؤلفۀ سوقدادن به خرید (جذب)
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( )0/70میباشد .میزان ضریب آلفای مؤلفههای دیگر نیز برای جلب توجه معادل ( )0/72و
عالقهمندسازی معادل ( )0/71است.
با مطالعۀ جدول شمارۀ پنج مشاهده میشود که براساس الگوی آیدا ،تمامی چهار مؤلفۀ نقش
تبلیغات با یکدیگر رابطه دارند؛ بدینمعنا که بین مؤلفۀ جلب توجه با عالقهمندسازی
(=13/70ارزش تی 1و  ،)r=0/92جلب توجه با تحریک تمایل (=11/68ارزش تی و  ،)r=0/82جلب
توجه با سوقدادن به خرید (جذب) (=13/36ارزش تی و  ،)r=0/88عالقهمندسازی با تحریک تمایل
(=18/25ارزش تی و  ،)r=0/82عالقهمندسازی با سوقدادن به خرید (جذب) (= 19/62ارزش تی و
 )r=0/84و تحریک تمایل با سوقدادن به خرید (جذب) (=49/62ارزش تی و  )r=0/99رابطۀ
معناداری وجود دارد.
جدول 5ـ رابطۀ بین مؤلفههای پرسشنامۀ نقش تبلیغات
مولفهها
جلب توجه
عالقمندسازی
تحریک تمایل

جلب توجه

عالقمندسازی

تحریک تمایل

سوقدادن به خرید
(جذب)

میزان رابطه

0/92

0/82

ارزش تی

13/70

11/68

0/88
13/36

میزان رابطه

0/82

0/84

ارزش تی

18/25

19/62

میزان رابطه
ارزش تی

سوقدادن به

میزان رابطه

خرید (جذب)

ارزش تی

0/99
49/62

طبق جدول شمارۀ شش و با استفاده از نتایج بهدستآمده از تحلیل عاملی تأییدی مرحلۀ اول
مشخص میشود که روابط تمامی سؤاالت با عامل خود با توجه به مقادیر ارزش تی و مقدار ±1/96
معنادار میباشد .بهعبارتدیگر ،بین روابط سؤاالت یک تا پنج با عامل جلب توجه ،سؤاالت شش تا
 10با عامل عالقهمندسازی ،سؤاالت  11تا  15با عامل تحریک تمایل و سؤاالت  16تا  20با عامل
سوقدادن به خرید (جذب) رابطۀ معناداری مشاهده گردید.

1. T-Value
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جدول 6ـ روابط سؤاالت با مؤلفههای پرسشنامۀ نقش تبلیغات
شاخصها

عاملها

جلب توجه
عالقمندسازی
تحریک تمایل

 .1تا چه اندازه تبلیغات رسانهای در رابطه با رشتۀ ورزشی
تکواندو از طریق تلویزیون ،فیلمهای آموزشی و مسابقات
رزمی ،رادیو ،روزنامه ،پوستر ،بنر و موبایل بر ذهن شما تأثیر
دارد؟
 .2تا چه اندازه کیفیت پیامهای بازرگانی (ورزشی) (بهلحاظ
ایجاد آگاهی) بر ذهن شما تأثیر دارد؟
 .3تا چه اندازه استفاده از کارشناسان مجرب در تبلیغات که
کارایی مدارس تکواندو را توجیه میکنند ،بر جلب توجه شما
مؤثر است؟
 .4تا چه اندازه نحوۀ اجرای پیامهای بازرگانی (ورزشی) (از
نظر خالقیت در پیام) بر ذهن شما تأثیر دارد؟
 .5تا چه اندازه دفعات پخش پیامهای بازرگانی (ورزشی) از
طریق رسانهها بر ذهن شما تأثیر دارد؟
 .6تا چه اندازه سابقۀ ورزشی خوب و خوشنامی مدیران،
گردانندگان و عوامل اجرایی مدارس تکواندو در عالقهمندی
شما به ثبتنام در آن مدارس مؤثر است؟
 .7تا چه اندازه آگاهی از سابقۀ قهرمانی ،دانش و تخصص
مربیان مربوطه در عالقهمندی شما به ثبتنام در مدارس
تکواندو مؤثر است؟
 .8تا چه اندازه نحوۀ برخورد مسئوالن مدارس تکواندو بر
ایجاد عالقهمندی در شما نسبت به آن مدارس مؤثر است؟
 .9تا چه اندازه شناخت شما از یک مدرسۀ تکواندو بر
عالقهمندی شما به جذب در آن مدرسه مؤثر است؟
 .10تا چه اندازه وجود امکانات خوب و مطلوب در مدارس
تکواندو بر ایجاد عالقهمندی در شما نسبت به ثبتنام در آن
مدارس مهم است
 .11مدارس تکواندو به شکل حضوری اطالعاتی را دربارۀ خود
و خدمات خود ارائه میدهند .این اطالعات را تا چه اندازه به
نفع خود میدانید؟
 .12بهنظر شما تا چه اندازه نوع خدمات ارائهشده در تبلیغات
مدارس تکواندو برای شما سودمند است؟

مالک معناداری  ±1/96میباشد.

میزان

ضریب

رابطه

تعیین

مقدار تی

نتیجه

0/42

0/17

5/32

تأیید

0/16

0/03

2

تأیید

0/49

0/24

6/28

تأیید

0/45

0/20

5/70

تأیید

0/55

0/31

7/17

تأیید

0/58

0/34

8/06

تأیید

0/66

0/44

9/49

تأیید

0/56

0/31

7/69

تأیید

0/77

0/59

11/44

تأیید

-0/44

0/19

-5/81

تأیید

0/73

0/53

11/16

تأیید

0/73

0/54

11/32

تأیید
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ادامه جدول 6ـ روابط سؤاالت با مؤلفههای پرسشنامۀ نقش تبلیغات
شاخصها

عاملها

تحریک تمایل
سوقدادن به خرید (جذب)

 .13میزان ارائۀ خدمات و شیوۀ ارائۀ آن که در
تبلیغات مدارس تکواندو استفاده میشود ،تا چه اندازه
بهنفع شما است؟
 .14بهنظر شما در تبلیغات ،بیان منافع حاصل از
ثبتنام در مدارس تکواندو (بهعنوان مثال معرفی به
تیمهای معروف) تا چه اندازه میتواند منجر به یک
نگاه سودآور برای شما گردد؟
 .15وجود برخی خدمات خاص نظیر هزینۀ پایین
ثبتنام و شهریه ،کالسهای فوق برنامه ،اعطای وسایل
کامل تمرین ،برگزاری مسابقات و غیره در کنار سایر
خدمات ،تا چه اندازه به سود و منفعت شما میباشد؟
 .16تا چه اندازه نحوۀ برقراری ارتباط مسئوالن
مدارس تکواندو (مربی ،عوامل اجرایی و غیره) با
مخاطبان بر ادامۀ روند عضویت شما در آن مدارس
مؤثر است؟
 .17تا چه اندازه آگاهی از ارضاشدن نیازها و
متقاعدشدن مخاطبان در تبلیغات بر روند عضویت
شما در آن مدارس مؤثر است؟
 .18تا چه اندازه عمل به تعهدات توسط مدارس
تکواندو بر ادامۀ عضویت شما در آن مؤثراست؟
 .19تا چه اندازه توجه مسئوالن مدارس تکواندو به
احساسات ،عالقهمندی و خواستههای شما در عضویت
یا ادامۀ آن مؤثر است؟
 .20تا چه اندازه وعدهها و شعارهای مدارس تکواندو بر
روند جذب به آن مدارس مربوطه توسط مخاطبان
مؤثر است؟

میزان

ضریب

رابطه

تعیین

مقدار تی

نتیجه

0/71

0/50

10/80

تأیید

0/66

0/43

9/74

تأیید

0/70

0/50

10/71

تأیید

0/70

0/49

10/62

تأیید

0/74

0/54

11/38

تأیید

0/81

0/66

13/12

تأیید

-0/59

0/35

-8/66

تأیید

0/63

0/40

9/30

تأیید

مالک معناداری  ±1/96میباشد.

براساس جدول شمارۀ هفت (که رابطۀ هر چهار مؤلفه با نقش تبلیغات موردبررسی قرار گرفته است)
و با مشاهدۀ نتایج بهدستآمده از تحلیل عاملی تأییدی مرحلۀ دوم مشخص شد که رابطۀ تمامی
مؤلفهها با نقش تبلیغات معنادار میباشد.
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جدول 7ـ روابط مؤلفهها با نقش تبلیغات
میزان

ضریب

مقدار

رابطه

تعیین

تی

1

جلب توجه و نقش تبلیغات

0/88

0/77

4/71

تأیید رابطه

2
3
4

عالقمندسازی و نقش تبلیغات
تحریک تمایل و نقش تبلیغات
سوقدادن به خرید (جذب) و نقش تبلیغات

0/84
0/99
1

0/70
0/99
1

7/28
10/94
10/66

تأیید رابطه
تأیید رابطه
تأیید رابطه

مؤلفهها و مفهوم

ردیف

نتیجه

مالک معناداری  ±1/96میباشد.

در آزمون خوبی (نیکویی) برازش ،1تناسب مجموعۀ دادهها بررسی گردید که شاخصهای آن در
جدول شمارۀ هشت ارائه شده است.
جدول 8ـ تناسب مجموعۀ دادههای نقش تبلیغات
شاخص

نسبت  x2به df
2
ریشۀ میانگین مجذور خطای تقریبی
3
شاخص خوبی برازش
4
شاخص خوبی برازش تنظیم شده
5
شاخص برازش مناسب
6
شاخص برازش غیر عادی
7
شاخص برازش تطبیقی(نسبی)
8
شاخص برازش افزایشی
9
شاخص برازش نسبی
10
شاخص برازش صرفهجویی عادی

مالک

مقدار

نتیجه

زیر سه (بعضی منابع تا پنج)
زیر (0/08بعضی منابع تا یک)
باالی 0/90
باالی 0/90
باالی 0/90
باالی 0/90
باالی 0/90
باالی 0/90
باالی 0/90
باالی 0/90

2/60
0/093
0/84
0/76
0/91
0/94
0/95
0/95
0/90
0/85

تایید
تایید
عدم تایید
عدم تایید
تایید
تایید
تایید
تایید
تایید
عدم تایید

)1. Goodness of Fit Statistic(GFS
)2. Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA
)3. Goodness of Fit Index(GFI
)4. Adjusted Goodness of Fit Index(AGFI
)5. Normed Fit Index(NFI
)6. Non-Normed Fit Index(NNFI
)7. Comparative Fit Index(CFI
)8. Incremental Fit Index(IFI
)9. Relative Fit Index(RFI
)10. Parsimony Normed Fit Index(PNFI
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از  10شاخص ذکرشده برای آزمون خوبی برازش ،سه شاخص نامناسب بوده و هفت شاخص تناسب
را تأیید میکند؛ بنابراین ،مدل کلی نقش تبلیغات بهلحاظ شاخصهای برازش مناسب میباشد.
9/12

سوال 1

9/60

سوال 2

8/29

سوال 3

8/83

سوال 4

0/85
4/17

جلب توجه

/87

8/34

3
4/15

سوال 5

8/68

سوال 6

8/26

سوال7

6/70

8/77

سوال 8

-6/05

4/71

عالقمندساز

7/47

6/61

سوال 9

9/21

سوال 10

7/28

-4/88

8/69

8/64

8/77

مدل آیدا

سوال 11

سوال 12

سوال 13

9/00

سوال 14

8/81

سوال 15

10/94

9/78

9/47

تحریک تمایل

9/74
9/36

8/92

8/72

10/66

سوال 16

سوال 17

8/07

سوال 18

9/22

سوال 19

9/15

سوال 20

0/ 001

9/51
10/38

جذب

-7/79
8/16

شکل 1ـ مدل نقش تبلیغات در حالت معناداری
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بحث و نتیجهگیری
نبود یـک پرسـشنامـۀ مطلـوب و معتبـر بـهمنظـور بررســی نقش تبلیغات (براساس الگوی آیدا)
در جذب به ورزش تکواندو کــه قابلیت اطمینان و اعتبار قابلقبولی داشته باشد ،اهمیت زیادی
دارد؛ لـذا ،هدف از انجام این پژوهش ،تعیین روایـی و پایـایی پرسشنامۀ نقش تبلیغات در جذب
نوجوانان به مدارس تکواندو براساس الگوی  AIDAکه شاخصها و عاملهایی قابلاعتماد و معتبر
داشته باشـد ،بود .بـا توجـه بـه ایـنکـه اساس هر پژوهشی استفاده از ابزارهای معتبر و پایا
میباشد و تفسیر نتایج پژوهش به اعتبار ابزار بـهکـارگرفتـهشده بستگی دارد ،الزم است پژوهشگران
از اعتبار ابزارهـا مطمـئن باشـند (بالک .)34 ،2000 ،1طبق نظر باربـارا و ویلیـام )2005( 2در
ارتباط با تحلیل عـاملی تأییـدی ،در این نوع تحلیل الگوهـای نظـری خاصـی بـا هـم مقایسه
میشوند و درحقیقت ،روش مفید و سودمندی برای بازنگری ابزارهای مناسب جهت انجام مطالعات
میباشد.
نتایج بهدستآمده از تحلیل عـاملی تأییـدی و پایـایی ،بـهطور منطقی به حمایت از پرسشنامۀ
نقش تبلیغات براساس الگوی آیدا پرداختهاند .یافتهها نشـان مـیدهند کـه پرسشنامۀ مذکور ،ابزار
معتبری درزمینۀ ورزش اسـت و پژوهشــگران مــدیریت ورزشــی مــیتواننــد از آن در ارزیــابی
نقش تبلیغات براساس الگوی آیدا در جذب به سایر رشتههای ورزشی استفاده نمایند.
در پژوهش حاضر ،پایایی پرسشنامه معادل ( )0/80بهدست آمد .پایایی هریک از مؤلفهها نیز عبارت
بود از :مؤلفۀ جلب توجه ( ،)0/72مؤلفۀ عالقهمندسازی ( ،)0/71مؤلفۀ تحریک تمایل ( )0/83و
مؤلفۀ عمل ( .)0/70با مشاهدۀ پایایی مؤلفهها مشخص میشود که باالترین میزان پایایی مربوط به
مؤلفۀ تحریک تمایل ( )0/83بوده و کمترین میزان آن به مؤلفۀ عمل ( )0/70اختصاص دارد .بر پایۀ
یافتههای پژوهشی بهنظر میرسد که پرسشنامۀ نقش تبلیغات براساس الگوی آیدا دارای همسانی
درونی قابلقبولی در بـین سـؤاالت است و این ثبات درونی میتواند به افزایش اعتبـار هـرچـه
بیشتر این پرسشنامـه کمـک نمایـد .یافتۀ اخیر با نتایج پژوهش حسینی و همکاران ( )1388که
ثبات درونی پرسشنامه را معادل ( )0/80گزارش کردند ،یکسان بوده و با یافتههای پژوهشی
کالنتری ( )1392که ثبات درونی پرسشنامه را ( )0/89دانست و نیز یافتههای افجه و منصوری
مؤید ( )1391که ثبات درونی پرسشنامه را ( )0/86گزارش کردند ،همخوانی دارد.
در ارتباط با اعتبار سازۀ پرسشنامه و قدرت پیشگویی سؤاالت ،نتایج مقادیر ارزش تی و میزان
رابطهها نشان دادند که تمامی سؤاالت بهخوبی توانستهاند پیشگوی معناداری برای مؤلفههای خود
1. Blok
2. Barbara & William
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باشند؛ بنابراین ،تمامی سؤاالت مطرحشده در این مدل منجر به تأیید ساختار نظری پرسشنامۀ
نقش تبلیغات میشوند؛ درنتیجه ،از طریق مقادیر (ارزش تی) مشخصشده برای تمامی سؤاالت
( ،)20اعتبار بیرونی و (مقادیر برآورد "رابطه") درونی سؤاالت موردتأیید قرار میگیرد.
عالوهبراین ،با استفاده از آزمون فرض ارتباط بین مؤلفههای چهارگانۀ نقش تبلیغات مشخص شد که
تمامی رابطهها معنادار بوده و در این میان ،بیشترین ارتباط بین مؤلفۀ تحریک تمایل با سوقدادن
به خرید (جذب) ( =49/62ارزش تی و  )r =0/99وجود دارد و کمترین میزان ارتباط بین مؤلفۀ
جلب توجه با تحریک تمایل ( = 11/68ارزش تی و  )r=0/82مشاهده میشود؛ بنابراین ،با توجه به
مقادیر همبستگی و ارزش تی مرتبط با روابط مؤلفههای چهارگانه ،اعتبار درونی و بیرونی مؤلفهها
تأیید میشود.
عالوه براین ،در ارتباط با آزمونهای خوبی برازش ،سه شاخص  (GFI) = 0/84شاخص برازش مناسب،
 (AGFI) =0/76شاخص خوبی برازش تنظیم شده و  (PNFI) = 0/85شاخص برازش صرفه جویی عادی
مدل نقش تبلیغات را تأیید نکردند ،اما هفت شاخص نسبت  x2به  (NFI)=0/91 ،)2/ 60( dfشاخص
برازش مناسب )RMSEA( =0/093 ،ریشۀ میانگین مجذور خطای تقریبی (NNFI)= 0/94 ،شاخص
برازش غیر عادی (CFI) =0/95 ،شاخص برازش تطبیقی نسبی (IFI) = 0/95 ،شاخص برازش افزایشی و
 (RFI) =0/90شاخص برازش نسبی برازش مدل را تأیید نمودند؛ از اینرو ،میتوان گفت نقش
تبلیغات براساس الگوی آیدا بهلحاظ شاخصهای برازش مناسب میباشد.
همچنین ،بررسی ارتباط مؤلفهها با نقش تبلیغات نشان داد که تمامی مؤلفهها شامل :جلب توجه
( r =0 /88و  = 4/71ارزش تی ) ،عالقهمندسازی ( r =0/84و  = 7 /28ارزش تی ) ،تحریک تمایل
( r =0/99و  =10/94ارزش تی) و سوقدادن به خرید (جذب) ( r =1و  =10/66ارزش تی) ارتباط
معناداری با نقش تبلیغات دارند؛ بنابراین ،هر چهار مؤلفه توانستهاند پیشگوی خوبی برای نقش
تبلیغات باشند و لذا ،اعتبار درونی و بیرونی نقش تبلیغات براساس الگوی آیدا تأیید میشود.
عالوهبراین ،نتایج بهدستآمده بیانگر مؤثربودن تبلیغات (براساس مدل آیدا) بر جذب نوجوانان بود و
این یافته عالوه بر نتایج پژوهش حاضر ،با نتایج بهدستآمده از سایر پژوهشها که تأثیر تبلیغات را
موردتأیید قرار دادند ،مرتبط میباشد که در این میان میتوان به پژوهشهای ملکی (،)1384
هراتیثانی و اسداله ( ،)1386موسویان و همکاران ( ،)1388حسینی و همکاران ( ،)1389مطلبی و
همکاران ( ،)1391کالنتری ( )1392و اسماعیلی و گودرزی ( )1392اشاره کرد .بهنظر میرسد دلیل
تأثیرگذاری تبلیغات با توجه به نتایج سایر پژوهشها ،ناشی از عوامل گوناگون زیر باشد:
زمینۀ مساعد در افراد بهدلیل تأثیرپذیری ،استفاده از محتوای مناسب (گفتار یا نوشتار) در تبلیغات،
استفاده از ابزارهای تبلیغی مناسب مانند تلویزیون ،رسانههای چاپی و غیره ،استفادۀ مناسب از
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کلمات ،عالئم ،نشانهها و شعارهای رایج در انجام تبلیغات و استفاده از زمانها و مکانهای مناسب
جهت انجام تبلیغات .شایانذکر است تنها پژوهشی که نتایجی مغایر با یافتههای پژوهش حاضر و
برخی مطالعات انجامگرفته دارد ،پژوهش امیری ( )1387است که نشاندهندۀ عدم تأثیرگذاری
تبلیغات بر جذب مخاطب میباشد .این یافته میتواند ناشی از یک سابقه و شناخت قبلی از عملکرد
این بانک (تجارت) بوده باشد که موجب ازبینرفتن و یا کاهش اعتماد مخاطب نسبت به آن گردیده
بوده است .بنابراین ،با توجه به نتایج حاصلشده از مطالعات میتوان چنین نتیجهگیری کرد که یکی
از بهترین راههای جذب نوجوانان به ورزش و بهویژه تکواندو ،استفادۀ مناسب از تبلیغات است (البته
با توجه به عواملی که در فوق به آنها اشاره شد).
* چهار مؤلفۀ الگوی آیدا که بهعنوان عوامل ،مورد تأیید پرسشنامه قرار گرفتند ،بهشرح زیر
میباشند:
ـ مؤلفۀ جلب توجه بر جذب نوجوانان به مدارس تکواندو شهر زنجان تأثیر دارد و این تأثیرگذاری با
مطالعات انجامشده توسط اسماعیلی و گودرزی (( )1392که در پژوهش آنها مؤلفۀ ایجاد آگاهی
دارای بیشترین وزن نسبت به سایر مؤلفهها در جذب گزارش شده است) ،ملکی ( ،)1384امیری
( ،)1387هراتی ثانی ( ،)1386حسینی و همکاران ( ،)1389آقامحسنی فشمی ( ،)1390مطلبی و
همکاران ( ،)1391کالنتری ( )1392و افجه و منصوری مؤید (( )1392که تنها تأثیر مؤلفۀ جلب
توجه را گزارش کرده بودند) منطبق میباشد .شایانذکر است که این نتایج میتواند ناشی از تأثیر
عام تبلیغ و یا استفادۀ درست از ابزارهای تبلیغی و روشهای مؤثر در جلب توجه مخاطب بوده باشد
(و نه رعایت اصول جلب توجه مخاطب در تبلیغات) .با توجه به مطالب عنوانشده که تأثیر قطعی
جلب توجه بر جذب مخاطب را نشان میدهد ،ضروری است در تبلیغات به این مسأله توجه کافی
مبذول شود؛ زیرا ،اگر توجه فرد به چیزی جلب نگردد ،به آن عالقهمند نخواهد شد و در مرحلۀ بعد،
تحریک تمایلی در او رخ نخواهد داد و درانتها نیز عملی صورت نخواهد گرفت؛ ازاینرو ،برای دست-
یابی به یک تأثیرگذاری مناسب ،توجه به گام اول که همان جلب توجه میباشد ،ضروریتر از سایر
گامها بهنظر میرسد.
ـ مؤلفۀ عالقهمندسازی بر جذب نوجوانان به مدارس تکواندو شهر زنجان تأثیر دارد .این امر بهطور
کامل با یافتههای مطالعات انجامشده توسط ملکی ( ،)1384هراتی ثانی ( ،)1385حسینی و
همکاران ( ،)1388مطلبی و همکاران ( ،)1390آقامحسنی فشمی ( ،)1390کالنتری ( )1392و
اسماعیلی و گودرزی ( )1392مطابقت دارد که این مسأله نیز ممکن است ناشی از تأثیر عام تبلیغ،
استفادۀ درست از ابزارهای تبلیغی و روشهای مؤثر در عالقهمندسازی مخاطب و توجه الزم به
پارامترهای تبلیغات در چگونگی جذب بیشتر مخاطب باشد (تا رعایت اصول ایجاد عالقه در مخاطب
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و یا رعایت اصول عالقهمندسازی مخاطب در تبلیغات)؛ بدینمعناکه نشأتگرفته از استفاده از
ابزارهای مناسب تبلیغی ،محتوای مناسب (گفتار یا نوشتار مناسب) در تبلیغات و زمان و مکان
مناسب جهت تبلیغات بوده باشد.
پژوهشهایی که نتایج آنها با این یافتهها مغایرت دارند ،پژوهش افجه و منصوری مؤید ()1392
(که در آن تنها مؤلفۀ جلب توجه اثربخش گزارش شده بود) و پژوهش امیری (( )1387که تأثیر
تبلیغات بانک تجارت بر ایجاد عالقه و متقاعدشدن مخاطبان را رد کرده بود) میباشد؛ لذا ،با توجه
به مطالب عنوانشده که تأثیر قطعی عالقهمندسازی بر جذب مخاطب را نشان میدهد ،ضروری
است نسبت به مسألۀ عالقهمندسازی مخاطب با توجه به پارامترهای مؤثر در آن دقت کافی صورت
پذیرد.
ـ مؤلفۀ تحریک تمایل بر جذب نوجوانان به مدارس تکواندو تأثیر دارد و این مسأله با نتایج حاصل از
پژوهش ملکی ( ،)1384هراتی ثانی ( ،)1386حسینی و همکاران ( ،)1389مطلبی و همکاران
( ،)1391کالنتری ( )1392و اسماعیلی و گودرزی ( )1392همخوان میباشد که این امر ممکن
است ناشی از تأثیر عام تبلیغ ،استفادۀ درست از ابزارهای تبلیغی و روشهای مؤثر در تحریک تمایل
در مخاطب و توجه الزم به پارامترهای تبلیغات در چگونگی جذب بیشتر مخاطب که در باال به آنها
اشاره شد ،باشد (تا نتیجۀ رعایت اصول تحریک تمایل در مخاطب و یا رعایت اصول تحریک تمایل
در مخاطب توسط تبلیغات) .شایانذکر است که این موضوع با نتایج پژوهش افجه و منصوری مؤید
( ،)1392امیری ( )1387و آقامحسنی فشمی ( )1390مغایرت دارد .با توجه به مطالب عنوانشده
که نشاندهندۀ تأثیر قطعی تحریک تمایل بر جذب مخاطب میباشد ،ضروری است که در تبلیغات،
توجه کافی به مسألۀ تحریک تمایل صورت پذیرد؛ زیرا ،این عامل پایۀ سطح بعدی؛ یعنی
متقاعدسازی برای خرید (جذب یا مشارکت) بوده و این امر بهمعنای جذب بیشتر مخاطب میباشد.
ـ مؤلفۀ سوقدادن بهسوی خرید (جذب) بر جذب نوجوانان به مدارس تکواندو تأثیر دارد و این امر
بهطور کامل با نتایج بهدستآمده از مطالعات ملکی ( ،)1384هراتی ثانی ( ،)1386امیری (،)1387
حسینی و همکاران ( ،)1389مطلبی و همکاران ( ،)1391کالنتری ( )1392و اسماعیلی و گودرزی
( )1392مطابقت دارد؛ اما با نتایج پژوهش آقامحسنی فشمی ( )1390و افجه و منصوری مؤید
( )1392درتقابل میباشد که این یافتهها نیز ممکن است بهدلیل تأثیر عام تبلیغ ،استفادۀ درست از
ابزارهای تبلیغی و روشهای مؤثر در متقاعدسازی مخاطب و توجه الزم به پارامترهای تبلیغات در
چگونگی جذب بیشتر مخاطب باشد (تا رعایت اصول متقاعدسازی برای جذب مخاطب و یا رعایت
اصول متقاعدسازی مخاطب در تبلیغات) .با توجه به مطالب عنوانشده که تأثیر قطعی تحریک
تمایل بر جذب مخاطب را نشان میدهد ،ضروری است در تبلیغات به این مسأله توجه کافی صورت
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پذیرد؛ زیرا ،اگر تمام مراحل قبلی بهخوبی انجام شده باشد ،اما در این بخش کمکاری رخ دهد ،تمام
تالشها از بین خواهد رفت؛ زیرا ،نتیجۀ تمامی مراحل و فرایندهای گذشته ،خود را در این مرحله
نشان خواهد داد (جذب بیشتر مخاطب یا متقاعدسازی بیشتر وی برای خرید) .بهطورکلی ،مطالب
فوق نشانگر آن است که تمامی مؤلفههای تبلیغی مدل آیدا در جذب نوجوانان نقش دارد؛ بنابراین،
الزم است در تبلیغات به هر چهار مؤلفه توجه کافی مبذول گردد.
* اولویتی از نظر تأثیر مؤلفههای تبلیغاتی مدل آیدا (جلب توجه ،عالقهمندسازی ،تحریک تمایل و
سوقدادن به خرید (جذب)) بر جذب وجود دارد .نتایج بهدستآمده در این بخش نشان داد که از
بین مؤلفههای چهارگانۀ مدل آیدا ،مؤلفۀ عالقهمندسازی بیش از مؤلفۀهای دیگر بر جذب نوجوانان
نقش داشته است که این امر با یافتههای حسینی و همکاران ( )1388و صفرزاده و وهابپور
( )1390همخوانی دارد ،اما با یافتههای مطلبی و همکاران ( )1391که تفاوت معناداری را بین
مؤلفهها گزارش نکرده بودند و یا نتایج پژوهش افجه و منصوری مؤید ( )1392که در آن تأثیر مثبت
مؤلفۀ عالقهمندسازی برای جذب گزارش نشده بود ،مغایر میباشد .عالوهبراین ،مؤلفۀ جلب توجه
براساس نتایج حاصل از پژوهش حاضر دارای کمترین نقش برای جذب بوده است که با یافتههای
حسینی و همکاران ( )1388که در آن مؤلفۀ جلب توجه (آگاهی) همانند پژوهش حاضر دارای
کمترین نقش برای جذب میباشد ،مطابقت دارد ،اما با نتایج پژوهش ناهیدی و همکاران ( )1389و
اسماعیلی و گودرزی ( )1392که در آن مؤلفۀ ایجاد آگاهی (جلب توجه) دارای وزن بیشتری نسبت
به سایر مؤلفهها است ،کامالً متفاوت میباشد .با توجه به اینکه تمامی مؤلفهها در جذب مخاطب
تأثیرگذار بودهاند (نتایج حاصل از مطالعاتی که به آنها اشاره شد) ،شاید الزم باشد علت تفاوت
مؤلفهها از نظر مخاطب را بیش از آن که به استفادۀ مناسب از پارامترهای مؤثر در تبلیغات نسبت
داد ،ناشی از منافع حاصل از جذب برای مخاطب دانست که باعث میشود مخاطب در برخی موارد
جلب شود ،در برخی مواقع عالقهمند گردد ،گاهی تحریک شود و در برخی موارد نیز متقاعد به
خرید گردد .ذکر این نکته ضرورت دارد که ممکن است این تفاوتها ناشی از اختالف در درک
مسأله و موضوع ،سطح تحصیالت ،معلومات و قدرت تجزیهوتحلیل ،تفاوت جامعۀ آماری (بزرگساالن
درمقابل نوجوانان) ،حوزۀ پژوهش (بهلحاظ موضوع و مکان آن) ،منافع بهدستآمده در هر حوزه و
نیز ملموسبودن آن منافع در برخی موارد و ناملموسبودن آن در برخی دیگر باشد .بهعنوان
جمعبندی نهایی و براساس مطالب فوق میتوان گفت که تبلیغات براساس مدل آیدا ،بر جذب
نوجوانان به مدارس تکواندو شهر زنجان مؤثر بوده است و ازاینرو ،لزوم توجه به تبلیغات در امر
استعدادیابی ضروری میباشد .همچنین ،توجه به مؤلفۀ برتر در مدل آیدا (عالقهمندسازی) در
تبلیغات کامالً حائزاهمیت است؛ زیرا ،بدینوسیله میتوان موجبات جذب بیشتر نوجوانان به مدارس
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مختلف ورزشی ،بهویژه تکواندو را فراهم آورد .در پایان ،ذکر این نکته ضروری بهنظر میرسد که
توجه به تمامی عوامل مؤثر میتواند نتیجهای بهمراتب بهتر از زمانی داشته باشد که تنها به بخشی
از پارامترهای مؤثر در جذب نوجوانان بهوسیلۀ تبلیغات توجه میشود.
تاکنون پژوهشهای زیادی در زمینۀ تبلیغات در مدلهای مختلفی اعم از مدل کوشش درخور ،مدل
الویج و استینر ،مدل داگمار و باالخص مدل آیدا در حیطههایی همچون بانکداری و به غیر از ورزش
مورد بررسی قرار گرفته است ،اما باید به این نکته توجه کرد پرسشنامههای استاندارد تبلیغات
براساس الگوی آیدا در ورزش میتواند متفاوت از جامعههای مورد مطالعه دیگر باشد و از طرف دیگر
ورزش با دارا بودن خصوصیات منحصر به فرد خود دارای جایگاه متفاوتی برای جذب مخاطب در
رشتههای مد نظر میتواند باشد .از این رو این نکته باید در پرسشنامه استاندارد رعایت گردد که در
این پژوهش در رشته تکواندو مورد بررسی قرار گرفت.
در این پژوهش به این نتیجه رسیدیم که با استانداردسازی پرسشنامههای الگوی آیدا و بومی سازی
آن در ورزش میتوان میزان گرایش مخاطبین به رشته ورزشی مورد نظر را سنجید.
در نهایت ،براساس یافتههای بهدستآمده مشخص شد که پرسشنامـۀ نقش تبلیغات ،مقیاسی
قابلاطمینان و معتبر است کـه میتوان از آن برای ارزیابی نقش تبلیغات براساس الگوی آیدا برای
جذب در حوزۀ ورزش استفاده نمـود و نتایج پایا و باثباتی را بهدست آورد .عالوه براین ،پژوهشگران
در زمینۀ مدیریت ورزشی نیز میتوانند از ابزار نقش تبلیغات براساس الگوی آیدا در ورزش برمبنای
مدل چهار مؤلفهای (جلب توجه ،عالقهمندسازی ،تحریک تمایل و سوقدادن بهسوی خرید یا جذب)
بهعنوان ابزاری مناسب در حوزههای مختلف ورزشی استفاده نمایند.
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Abstract
The purpose of this study was to determin the validity and reliability of a questionnaire
regarding the role of advertising in youth attraction towards Taekwondo schools based
on AIDA model. The statistical population included 360 young boys (aged 12–18)
engaged in Taekwondo in Zanjan, of which 186 people were recruited as statistical
sample. Data was collected by a researcher-made questionnaire with 20 items and 4 components (attraction, interest, desire, and action) and was scored by a Likert-type 5value scale. Ten academic specialists and sports experts approved the content and face
validity of the questionnaire. The questionnaire reliability was determined by
Cronbach’s alpha and factor analysis. The results showed that of four components of
AIDA model, interest and attention components had the most and the least significant
roles in youth attraction toward Taekwondo schools, respectively. Cronbach’s alpha
coefficient showed that internal reliability of the questionnaire was 0.8 and that there
was significant correlation between items and components. Based on these results, this
questionnaire had an optimal internal reliability and goodness. Therefore, researchers
can use this questionnaire in evaluating the role of advertisement in other sports.

Keywords: Validity and Reliability, Advertising, Youth Attraction, Taekwondo
Schools
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