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 .0باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان ،واحد زنجان ،دانشگاه آزاد اسالمی ،زنجان ،ایران  .2استادیار ،دانشکدة تربیت بدنی
و علوم ورزشی ،دانشگاه آزاد زنجان ،زنجان ،ایران  .3کارشناسارشد مدیریت ورزشی ،دانشکدة تربیت بدنی و علوم
ورزشی ،دانشگاه خوارزمی ،تهران ،ایران
(تاریخ دریافت  ،0315 / 10 /07 :تاریخ تصویب )0315 / 17 /03 :

چکیده
هدف از پژوهش حاضر ،پیشبینی نگرش افراد از طریق باورهای آنان نسبت به تبلیغات از طریق ورزش بود .تحقیق حاضر توصیفی و از
نوع همبستگی بود که به شکل میدانی انجام گرفت .جامعۀ آماری ،بانوانی بودند که تبلیغات از طریق ورزش را بهوسیلۀ گیرنده دریافت
میکردند که براساس حجم نمونۀ کوکران  287نفر از تماشاگران بهصورت تصادفی انتخاب شدند و پرسشنامۀ تبلیغات از طریق ورزش
پیون ( )2112را تکمیل کردند .نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد ،همۀ مؤلفههای باور شامل اطالعات محصول ،تصویر و نقش اجتماعی،
خوشایند بودن ،آزاردهنده بودن ،اقتصادی بودن ،مادیگرایی و کذب بودن قابلیت پیشبینی نگرش افراد نسبت به تبلیغات از طریق
ورزش را دارند ( .)P≥1/17بهطوریکه مؤلفۀ اقتصادی بودن بیشترین و مادیگرایی کمترین نقش را بر نگرش افراد نسبت به تبلیغات از
طریق ورزش داشتند .با عنایت به یافتهها ضروری است که به کیفیت و قیمت محصوالت توجه شود ،از سوی دیگر باید از تبلیغاتی
استفاده شود که با فرهنگ جامعه همخوانی داشته باشد تا اثربخشتر باشد و نگرش افراد نسبت به تبلیغات از طریق ورزش مورد توجه
مشتریان قرار گیرد.

واژههای کلیدی
بازاریابی ،باور ،تبلیغات از طریق ورزش ،تماشاگران بانوان ،نگرش.

 -نویسنده مسئول  :تلفن59291429190 :

Email : hkordlu@ymail.co
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استفادهازتبلیغاتدرحوزۀورزشبسترمناسبیبرای

مقدمه
در ابتدای هزارۀ سوم جهان ورزش متحول شده و

تبلیغاتبهوجودآوردهاست(.)1معموالًهربرنامۀتبلیغی


مهمترین مقولههای اقتصادی جوامعمحسوب می
اکنون از 

جامعۀ هدف خاصی را نشانه میگیرد .تبلیغات از طریق

هایمنحصربهفرد

شود (.)2برخورداری ورزش از توانمندی

ورزشنیزجامعۀهدفخاصخودرادارد.دراینمیان

سبب شده تا سرمایهداران و صاحبان صنعت و ثروت بیش

بانوانی که نیمی از جمعیت کشور را به خود اختصاص

از پیش به این بازار سودآور رو آورند ( )1که هدف آن

دادهاند ،بهعنوان یک جامعۀ هدف عمده در تبلیغات از

رضایت و ایجاد تقاضا برای محصوالت و خدمات تولیدی

طریق ورزش مطرحاند .ازاینرو ،تبلیغات بهعنوان یکی از

است ( .)3

ترینعناصربازاریابینوینبهعنوانمحوراصلیبرای


مهم

ازمهمترینومؤثرترینعناصریکهموجبکارابودن


جهت دادن به باورها ،نگرش و انتظارات مشتریان و در

پیوند ورزش و اقتصاد شده ،موضوع تبلیغات است (.)4

نهایت بروز واکنش رفتاری که خرید محصول موردنظر

تبلیغاتبهعنوانابزارمهموقدرتمندارتباطیبرایترویج


میباشد ،مطرح است ( .)9ارزیابی نگرش این افراد در

محصوالت و بهمنظور دستیابی به اهداف سازمانها از

زمینۀتبلیغاتازطریقورزشبسیاراهمیتدارد،چراکه

جملهافزایشفروشیاتقویتنامتجاریاستفادهمیشود

ثابتشدهاستایننگرشنسبتبهتبلیغاتاستکهبر

بهدنبال
( .)0در این بین شرکتهای تجاری معموالً  

قصدوتمایلخریدمشتریانتأثیرمیگذارد .

بهترینعرصهبرایتبلیغکاالهاوخدماتخودهستندو

اغلببهعنوان

درمطالعاتگذشتهواژۀباور1ونگرش3

دراینمیانورزشیکیازمؤثرترینفضاهایتبلیغاتیرا

مفهومواحدیاستفادهشدهاست،امادرحالحاضربین

در دسترس صاحبان کاال و خدمات قرار داده است .با

طوریکه فازیو4

باور و نگرش تفاوت قائل شدهاند ( .)9به

توجه به استفاده از تبلیغات در حوزۀ ورزش و استقبال

( )1551باورها را بهعنوان فرضیههایی دربارۀ ماهیت

ایکهازطریقورزشانجاممیگیرد،تبلیغاتاز

گسترده

موضوعات و انواع اقداماتی که با توجه به آنها انجام

طوریکهدررفتار


طریقورزشبسیارحائزاهمیتاست.به

میگیرد ،تعریف کرده است ( .)25از سوی دیگر نگرش


خرید افراد نسبت به محصوالت تبلیغی بسیار تأثیرگذار

ارزیابی درونی فرد از یک شیء است ،مانند یک محصولیا

است.براساسنظرهایبارنز 2تبلیغاتازطریقورزشبه

خدمات که از دهۀ   2965مفهوم مهمی در تحقیقات

شیوههای مختلفی از جمله تبلیغات داخل استادیوم و

روانشناختی ادبیات
بازاریابی بوده است (.)22جریانهای 

آگهیهای بازرگانی که در زمان پخش بازیهای ورزشی

تبلیغات نشان میدهد که نگرش از کلیدهای پیشبینی

گیرد.استفادهازتبلیغاتچاپی،آرمونشانهای

انجاممی

مصرفکنندگان است

رفتارمصرفکننده و چگونگی پاسخ

تجاریبررویلباس،تجهیزاتورزشیوتبلیغاتمجازی

( .)21در ادبیات این ایده را معرفی کردند که رفتار

درزمانیکهرویدادهایورزشیازتلویزیونپخشمیشوند


مصرفکننده به احتمال زیاد از طریق نگرش به تبلیغ

نیز از دیگر شیوههای تبلیغات از طریق ورزش محسوب

تحت تأثیر قرار خواهد گرفت .پیون و جیمز ()1522

میشود( .)6

هاهمیشهبهباورهاوابستهاند(.)23اغلب

معتقدند،نگرش

1. Burns

2. Belief
3. Attitude
4. Fazio
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اقشارمختلفبستهبهتجربهها،تأثیراتاجتماعیتبلیغات

)طیپژوهشیبهایننتیجهرسیدند،بهطورکلی

(1522

طوریکه ممکن

را به اشکال گوناگون درک میکنند .به

افراد نگرش منفی به تبلیغات تلویزیونی پیدا کردهاند

است افراد باور یکسانی در خصوص یک موضوع داشته

(.)20مشتریاناگرتبلیغاتیکهمشاهدهکنندکهمطابق

باشند،امانگرشآنهابهآنموضوعمتفاوتباشد.بهطور


بانیازهاوخواستههایآنهانباشد،درنگرشوعالیقآنها

کلی میتوان گفت نگرش نسبت به تبلیغات بهعنوان،

تأثیر منفی میگذارد .ازاینرو برای غلبه بر نگرش منفی

گرفتهشدهبرایپاسخمطلوبیانامطلوببه
ذهنیتشکل 


افراد به تبلیغات بر محتوای پیامها تأکید داشتند .نتایج

مهمترین نظریهها
تبلیغاتتعریفشدهاست ( .)24یکی از 

تحقیقمونوسامیووانگ )1551( 1کهمطابقباموضوع

در پژوهشهای بازاریابی ،نگرش نسبت به تبلیغات است

مذکور بود ،نشان داد پیامها میتواند ارزش اقتصادی

بهطورکلیازنگرشنسبتبهتبلیغاتبرایاندازه-
(  .)20

تبلیغات را افزایش دهد و این کار موجب ترویج رقابت

گیری اثر تبلیغات استفاده میشود و بهعنوان بهترین

سالموباالرفتنکیفیتمحصوالتدربازارشود(.)29از

تعیینکنندۀ اثربخشی تبلیغات در نظر گرفتهمیشود .از


سوی دیگر لینگ ،پیو و چای )1525( 3طی پژوهشی

نظرتاریخینگرشنسبتبهتبلیغاتریشهدرتحقیقات

نشاندادندکهعواملمؤثربرنگرشمشتریاندرزمینۀ

بویر و گریسر )2969(2دارد ( .)26آنها نشان دادند که

تبلیغات شامل اعتبار ،آگاهبخشی ،لذتبخش بودن و

نگرش نسبت به تبلیغات بهطور کلی شامل دو بعد باور

اقتصادی بودن است که تأثیر مثبتی بر نگرش مشتریان

اقتصادی و تأثیرات اجتماعی است .آنها بیان داشتند

نسبت به تبلیغات دارد .وی در پایان خاطرنشان میکند

بهطور معمول نگرشها براساس باورهای مشتریان و با


که برای داشتن تبلیغات اثربخش میتوان به عناصری

توجه به تأثیرات اجتماعی و اقتصادی شکل میگیرند.

مانندمفرحبودن،مهیجولذتبخشبودنتبلیغاتتأکید

یکی از الگوها در زمینۀ نگرشسنجی افراد در خصوص

هایتبلیغاتیبهدنبالیک

کرد.ازاینروبازاریابانوآژانس


تبلیغاتازطریقورزش،الگویپیوناست(.)1556وی

بسترتبلیغاتیبودندکهبتوانندتبلیغات رامفرح،مهیجو

چهار فاکتور شخصی شامل اطالعات محصول ،تصویر و

خوشایندارائهکنند( .)29باتوجه بهاین عوامل ،ورزش

نقش اجتماعی،خوشایند یا لذتبخش بودن و رنجش یا

بهعنوانبستریمناسببرایایجادتغییردرنگرشمنفی


آزردگیوسهعاملاقتصادیواجتماعیشاملاقتصادی

افرادنسبتبهتبلیغاتبرگزیدهشد.دراینزمینهپیونو

بودن،مادیگراییونامفهومیاکذببودنوارتباطآنبا

جیمز )1522( 4در مطالعۀ خود به این نتیجه رسیدند،

نگرش کلی نسبت به تبلیغات از طریق ورزش را معرفی

تبلیغاتزمانیموفقترخواهدبودکهتبلیغکنندگاندرک

کردهاست( .)21

بهتریازآنچهبرنگرشمشتریانتأثیرمیگذارد،داشته


تبلیغات با گذشت زمان در بین مردم منفیتر شده

باشند .آنها همچنین دریافتند در عصری که رقابت

است .این موضوع بیشتر در رسانههای تبلیغاتی مشاهده

شدیدیبرایجلبتوجهمشتریانوجودداردوازطرف

میشود که مدتهاست به تبلیغ محصوالت و خدمات


دیگر نگرش مشتریان روزبهروز به تبلیغات منفیتر می-

مختلف میپردازند .از رسانههایی که در نزد افراد دارای

شود ،ورزش میتواند بهعنوان یک صحنۀ تبلیغاتی

نگرشمنفیشده،تلویزیوناست.چیتیتاورنوهمکاران
1. Bauer and Greyser

2. Munusamy., Wong
3. Ling., Piew & Chai
4. Pyun& James
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منحصربهفردنگرشمشتریاننسبتبهتبلیغاتراتقویت


نگاهی به مطالعات در حوزۀ بازاریابی ورزشی مبین

کند(.)23همچنینپیون،کیون،چونوهان)1521(2در

این مطلب است که مطالعات اندکی در داخل کشور در

تحقیق دیگر به این نتیجه رسیدند که نگرش افراد به

زمینۀتبلیغاتبهویژهتبلیغاتازطریقورزشانجامگرفته


تبلیغاتازطریقورزشبهطورمعناداریمثبتترازنگرش


است .مطالعه در زمینۀ نگرش افراد به تبلیغات میتواند

نسبتبهتبلیغاتعمومی،تلویزیونیوهمچنینتبلیغات

بسیارسودمندباشد،چراکهازمهمترینپیشبینهابرای


آنالین است ( .)15همانطورکه اشاره شد ،سازمانها و

خرید کاالها و خدمات ،نگرش مثبتی است که از طریق

شرکتها از روشهای مختلفی برای شناساندن و معرفی

تبلیغمحصوالتوخدماتدرذهنمشتریانایجادمی-

محصوالت و کاالهای تولیدی خود استفاده میکنند.

مهمترین
بهعنوان یکی از 
شود .در این بین جنسیت ،

ازاینرو میتوان گفت در حال حاضر تبلیغات از طریق


بهوسیلۀ بازاریابان و تبلیغ-
عوامل تأثیرگذار در تقسیم بازار 

ورزش بهدلیل استقبال گستردۀ افراد از ورزش ،از

کنندگان مطرح میشود(.)13بنابراین از آنجا که زنان و

اثرگذارترین روشهای تبلیغاتی برای جذب مشتریان

تصمیمگیری با هم

مردان در پردازشاطالعات و شیوههای

است.دراینزمینهپیونوجیمز()1525اذعانمیدارند

بهتبع آن
متفاوتاند ،دامنۀ در حال گسترش تبلیغات و 


که تبلیغات از طریق ورزش میتواند نگرش مثبتی در

تبلیغاتازطریقورزش ،نیاز به درک نگرشها و رفتارهای

مشتریان بهوجود آورد و در نهایت موجب رفتار خرید

استفادهکنندگان تبلیغات از طریق ورزش را از نظر

محصولشود(.)24ازسویدیگر،باورهاونگرشافرادبه

ازاینرو پژوهشگران این
جنسیت ،برجسته میسازد  .

تبلیغات از شاخصهای مهم ارزیابی اثربخشی تبلیغات

مطالعهدرپیپاسخگوییبهدوسؤالاساسیزیرند :

).بهنظرمیرسداگرتماشاگرانباورهایمثبتی
است( 12

آیامؤلفههایباورتماشاگرانقابلیتپیشبینینگرش

به تبلیغات از طریق ورزش داشته باشند ،نگرش آنها به

آنها نسبت به تبلیغات از طریق ورزش ارتباط دارند و

تبلیغاتبهترمیشودودرنهایتتمایلبهخریدورفتار


اینکه کدامیک از مؤلفههای باور پیشبین قویتری برای

خریدآنهاافزایشخواهدیافت.درهمینخصوصبهنامو

نگرشنسبتبهتبلیغاتازطریقورزشهستند؟ 

طوسی()2391بیانمیکنندکهباایجادنگرشمثبتدر
افراد نسبت به تبلیغات میتوان بر قصد مصرفکننده در

روششناسی پژوهش

آینده نیز تأثیر گذاشت ( .)11این موضوع اتفاق

پژوهشحاضرتوصیفیوازنوعهمبستگیاست.در

خوشایندیبرایشرکتهاوسازمانهاییخواهدبودکهاز

اینپژوهشنگرشافرادبهتبلیغاتازطریقورزشتوسط

طریقورزشبهتبلیغکاالهاوخدماتخودمیپردازند.در

باورهای آنها بررسی شد .جامعۀ آماری پژوهش ،بانوانی

یکازمؤلفههایباوربهتر


اینمیاناگرمشخصشودکدام

بودندکهازطریقتلویزیون بازیهایورزشی را مشاهده

میتواند نگرش تماشاگران را پیشبینی کند ،میتوان با

میکردند.باتوجهبهنامشخصبودنتعداددقیقجامعۀ

اولویتبندی مناسبی به بازاریابان و تبلیغکنندگان ارائه

آماری،ازفرمولحجمنمونۀکوکرانبرایجوامعبزرگو

کرد .

نامشخص استفاده شد .به این منظور پس از اجرای یک
مطالعۀ راهنما بر روی  45تماشاگر خانم که بازیهای
ورزشی را از طریق تلویزیون مشاهده میکردند ،مقدار
1. Pyun, Kwon, Chon & Han
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واریانس جامعه تعیین شد .بر این اساس نمونۀ موردنظر

متغیرهای پیشبین (مؤلفههای باور) از روش رگرسیون

براساس فرمول مذکور  190نفر انتخاب شدند .بهمنظور

چندگانهازنوع Enterاستفادهشدهاست .

جمعآوریدادههایموردنیازازفرماطالعاتفردیبرای
جمعآوری اطالعات جمعیتشناختی تماشاگران استفاده

یافتههای تحقیق
یافتههای مطالعهنشانداد،بینهمۀمؤلفههایباورو

شد .
همچنینازپرسشنامۀاستانداردشدۀتبلیغاتازطریق

نگرشنسبتبهتبلیغاتازطریقورزشرابطۀمعناداری

ورزش پیون ( )1556استفاده شد ( .)21این پرسشنامه

طوریکه چهار مؤلفۀ اقتصادی بودن

وجود دارد ،به

مشتمل بر  11سؤال است که هفت بعد باور را در

(،)r=5/355اطالعاتمحصول(،)r=5/290تصویرونقش

برمیگیرد .این ابعاد شامل چهار فاکتور شخصی شامل


اجتماعی ( ،)r=5/424خوشایند و لذتبخش بودن

اطالعات محصول( 0سؤال)،تصویرو نقشاجتماعی(0

( )r=5/291رابطۀ مثبت و معناداری با نگرش نسبت به

سؤال)،خوشایندیالذتبخشبودن(3سؤال)ورنجشیا

تبلیغاتازطریقورزشداشتند(.)P≥5/50همچنینبین

آزاردهنده بودن ( 1سؤال) و سه عامل اقتصادی و

سهمؤلفۀمادیگرایی(،)r=-5/205کذبونامفهومبودن

اجتماعیشاملاقتصادیبودن( 4سؤال)،مادیگرایی(4

(،)r=-5/291رنجشوآزردگی()r=-5/564رابطۀمنفی

سؤال)ونامفهومیاکذببودن( 3سؤال)وارتباطآنبا

و معناداری با نگرش نسبت به تبلیغات از طریق ورزش

نگرش کلی نسبت به تبلیغات از طریق ورزش را معرفی

مشاهدهشد( .)P≥5/50

کردهاست.همچنینبرایاندازهگیریمتغیرنگرشکلی

تحلیل یافتهها حاکی از رعایت پیشفرض استقالل

نسبتبهتبلیغاتازطریقورزشازدوسؤالاستفادهشد.

خطاها را ( )2/0>DW>1/0نشان داد .بنابراین امکان

امتیازبندی پرسشنامه براساس مقیاس  0ارزشی لیکرت

استفاده از روش رگرسیون وجود داشت .جدول 2

(ازکامالًمخالف= 2تاکامالًموافق=)0بود.برایاطمینان

مشخصکنندههایکلیتحلیلرگرسیوناجراشدهرانشان

ازرواییصوریومحتواییسؤاالتپسازاجرایفرایند

گونهکهمالحظهمیشودمؤلفههایباوردر
دهد.همان 

می

سهمرحلهای ترجمه ،از نظرهای متخصصان و بازاریابان


مجموعقابلیتپیشبینی03درصدازمتغیرنگرشنسبت

ورزشی استفاده شد .شایان ذکر است اعتبار سازۀ

بهتبلیغاتازطریقورزشراداشتند.

پرسشنامۀ مذکور در پژوهش کردلو تأیید شده است
(.)2395پایاییابزاراندازهگیری5/930تأییدشد .
بهمنظور تجزیهوتحلیل دادهها از روشهای آماری

توصیفی (میانگین ،انحراف معیار و جداول نمودارها) و
برای نرمال بودن توزیع دادهها از آزمون کولموگروف
اسمیرنوف 2استفادهشد.نتایجنشانداد دادههاازتوزیع
نرمال برخوردارند .همچنین بهمنظور پیشبینی متغیر
مالک (نگرش نسبت به تبلیغات از طریق ورزش) توسط
1. Kolmogorov - Smirnov
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جدول  .0مشخصکنندههای کلی تحلیل رگرسیونی متغیرهای پیشبین (مؤلفههای باورهای تماشاگران) بر نگرش به تبلیغات
از طریق ورزش
2

مدل

R

R

0

5/136

5/041

تعدیلشدهR

2

5/035

بهمنظور تعیین تأثیر مؤلفههای باور(متغیر پیشبین)

برنگرشافرادنسبتبهتبلیغاتازطریقورزش(متغیر

Durbin Watson

F

سطح معناداری

2/199

44/510

5/552

مالک) از رگرسیون چندمتغیره و روش  Enterاستفاده
شد(جدول .)1

جدول  .2مشخصکنندههای آماری ،میزان و جهت تأثیر هر یك از متغیرهای پیشبین بر نگرش نسبت به تبلیغات از طریق ورزش
ضرایب

خطای

بتای

رگرسیون

استاندارد

استانداردشده

عددثابت 

6/069

5/961

-

1/019

اطالعاتمحصول) (A

5/264

5/500

5/290

1/961

5/553

اقتصادیبودن) (B

5/291

 5/531

5/355

 4/911

5/552

خوشایندبودن) (C

 5/191

 5/592

 5/291

 3/195

 5/552



 -5/199

 5/223

 -5/291

 -1/644

 5/521

آزاردهندهبودن) (E

 -5/231

 5/244

 -5/244

 -1/605

 5/512

تصویرنقشاجتماعی) (F

 5/364

 5/540

 5/424

 9/202

 5/552

مادیگرایی) (G

 -5/229

 5/541

-5/205

 -1/191

 5/556

مدل

نامفهومبودن)(D

T

سطح معناداری
 5/552


نتایجنشاندادهمۀمؤلفههایباورپیشبینمعناداری

( Beta=-5/291و  ،)t=-1/644مادیگرایی (-5/205

براینگرشنسبتبهتبلیغاتازطریقورزشهستند.در

= Betaو  )t=-1/191و رنجش و آزاردهنده بودن

این میان مؤلفههای تصویر و نقش اجتماعی

( Beta=-5/564و)t=-5/905تأثیرمنفیومعناداریبر

( Beta=5/424و  )t=9/202بیشترین تأثیر و آزاردهنده

نگرش نسبت به تبلیغات از طریق ورزش داشتهاند.

بودن ( Beta=-5/244و  )t=-1/605کمترین تأثیر را

دستآمده معادلۀ حاصل از تحلیل
براساس یافتههای به 

داشتند .همچنین مؤلفههای کذب و نامفهوم بودن

رگرسیونبهصورتزیرقابلتبییناست :


=2/728+)1/017(A+)1/31(B+)1/012(C+)-1/087(D+)-1/055(E+)1/505(F+)-1/07(Gنگرش به تبلیغات از طریق ورزش

شکل  2بیانگر ضرایب بتای مؤلفههای باور بر روی
نگرشبهتبلیغاتازطریقورزشاست .
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اقتصادیبودن

1/311

1/012

نگرش به تبلیغات از
طریق ورزش

70

1/017
1/505

خوشایندبودن
اطالعاتمحصول
نقشاجتماعی

1/055



-1/087




-1/071



آزاردهندهبودن
نامفهومبودن
مادیگرایی



شکل .0ضرایب بتای مؤلفههای باور بر روی نگرش به تبلیغات از طریق ورزش

بحث و نتیجهگیری

هایتبلیغاتیبهمنظور

نشانمیدهدکهبازاریابانوآژانس

تبلیغاتتجاری،نیرویفزایندهایدرمعرفیکاالهای


ایجاد نگرش مثبت در بین بانوان باید بر چه مؤلفههایی

جدیدبهشمارمیآید.تبلیغاتبازویینیرومندبرایارتقای


توانگفتبهدلیلتأثیر


بیشترتوجهکنند.براینمونهمی

هویت ،آرم و فروش در سازمانهاست .از سوی دیگر در

زیاد باور نقش اجتماعی بر نگرش بانوان ،بازاریابان و

شدهکهبهوسیلۀآن


جامعه،ورزشبهزبانهمگانیتبدیل

آژانسهایتبلیغاتیبایدبراصلتصویرونقشاجتماعی

هر انسانی میتواند خود را به اجتماع پیوند زند و

محصوالت و خدماتی که از طریق ورزش تبلیغ میشود،

ارزشهای خود را مطرح کند .ازاینرو ورزش یکی از


توجه داشته باشند .از روشهایی که میتوان تصویر و

مؤثرترینفضاهایتبلیغاتیرادردسترسصاحبانکاالو

نقشاجتماعیتبلیغاترادرجامعهتوسعهداد،استفادهاز

خدماتقراردادهاست.ازطرفیهمهگیرشدنورزشو

صحهگذاری در امر تبلیغات است .همچنان که جیمز و

استقبال گسترده از ورزش موجب شده تا سازمانها و

پیون ( )1522بیان میکنند که در زمینۀ تبلیغات از

شرکتها از طریق ورزش ،کاالها و محصوالت خود را

طریقورزشتبلیغکنندگاناغلبازورزشکارانصحهگذار

تبلیغکنند .

برای رسیدن به تصویری ایدهآل از محصوالت استفاده

یافتههای تحقیق نشان داد تمامی مؤلفههای باور

میکنند ( .)23از سوی دیگر بنیت 2و همکاران ()1556

پیشبینمعناداریبراینگرشافرادنسبتبهتبلیغاتاز

بیان میکنند که استفاده از صحهگذاران ورزشکار نقش

طریقورزشهستند.درمجموعاینمؤلفهها03درصداز

ارزشمندیدرتوسعۀنامتجاریمحصوالتدارد(.)14از

واریانسمتغیرمالکراتبیینکردند.ازبیناینمؤلفهها،

طریق صحهگذاری ورزشی میتوان مد روز جامعه را در

نقشاجتماعیواقتصادیبودنبیشترینمیزانتأثیررابر

اختیار جوانان قرار داد .از آنجا که مد برای جوانان و

نگرش بانوان نسبت به تبلیغات از طریق ورزش داشتند.

بهویژه بانوان بسیار حائز اهمیت است ،سازمانها و


درحالیکه کمترین میزان تأثیر نیز مربوط به مؤلفۀ


شرکتهایی که مبادرت به تبلیغ محصوالت از طریق

دستآمده بهخوبی
آزاردهنده بودن ،بود .اولویتهای به 
1. Bennett
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ورزش میورزند ،موجب جلب توجه مصرفکنندگان و

گرفتند ( .)11به عقیدۀ آنها فرهنگ ،اثری قوی بر

جذبآنانمیشوند.دراینمیانباعنایتبهاینکهسایر

چگونگی درک و پردازش تبلیغات دارد .از طرف دیگر

مؤلفههای باور پیشبین معناداری برای نگرش نسبت به

حتی ممکن است در جامعۀ یکسان ،افراد باورهای

تبلیغاتازطریقورزشهستند،آژانسهاوبازاریاباننباید

متفاوتی در زمینۀ تبلیغات داشته باشند .در این زمینه

ازمؤلفههایدیگرغافلشوند.شایانذکراینکهدرجوامع

کردلو ( )2395به این نتیجه رسید که مؤلفۀ اقتصادی

مختلفممکناستمشتریانباورهایمتفاوتیازتبلیغات،

بودن بیشترین تأثیر را در نگرش تماشاگران نسبت به

بهویژه تبلیغات از طریق ورزش داشته باشند .حتی در


تبلیغاتازطریقورزشدارد(.)9ولیدرتحقیق حاضر

جامعۀ یکسان ،افراد باورهای متفاوتی به تبلیغات دارند.

مؤلفۀ تصویر و نقش اجتماعی بهعنوان تأثیرگذارترین

برای نمونه تحقیقات پیون ( ،)1556پیون و همکاران

مؤلفۀ باور بانوان بر نگرش نسبت به تبلیغات از طریق

( )1521و وانگ ،سان ،لی و تونکار )1559( 2نتایج

ورزش تأثیر شناخته است .در همین زمینه ،ادوارد و لی

متفاوتیبایکدیگروحتیدربرخیمواردباتحقیقحاضر

آگاهیبخشی و سرگرمی ،از

عالوهبر دو عامل

(،)1553

نشان دادند ( .)21،15،10پیون ( )1556مؤلفۀ اطالعات

بهعنوان یکی از عوامل جمعیتشناختی که
عامل جنسیت 

محصول را بهعنوان تأثیرگذارترین مؤلفۀ باور نسبت به

بهطورمستقیم بر نگرش ،در جهت تبلیغات اینترنتی ،اثر


تبلیغاتگزارشکردهاست(.)21درهمینزمینهکوینو

مهمترین
میگذارد ،نام میبرد .بهطور کلی جنسیت ،از 

ایز)1521(1بیانمیکنندکهاطالعاتمحصول،بخشیاز

بهوسیلۀ بازاریابان و تبلیغ-
عوامل تأثیرگذار در تقسیم بازار 

ارتباطاستکهبهوسیلۀآنبهارزشها،اهدافوانتظارات


کنندگان مطرح میشود .

مشتریانمعناومفهوممیبخشد.ازسویدیگر،تبلیغات

دومین مؤلفۀ تأثیرگذار بر نگرش بانوان نسبت به

نقشحیاتیدرآمادهکردناطالعاتدرزمینۀمحصوالت

تبلیغات از طریق ورزش مؤلفۀ اقتصادی بودن است .با

تولیدی دارد ( .)29در همین زمینه پیون و همکاران

توجه به تأثیر زیاد باور اقتصادی بودن بر نگرش بانوان،

()1521اطالعاتمحصولوخوشایندبودنرادومؤلفۀ

بازاریابان و آژانسهای تبلیغاتی باید بر اصل اقتصادی

تأثیرگذاربرنگرشافرادنسبتبهتبلیغاتازطریقورزش

بودنمحصوالتوخدماتیکهازطریقورزشتبلیغمی-

معرفی کرده است ( .)15درحالیکه وانگ و همکاران

شود،توجهداشتهباشند.ازنظربانوانتبلیغاتاز طریق

( )1559مؤلفۀ اقتصادی بودن را ضعیفترین عنصر

ورزش سبب افرایش سطح زندگی در جامعه میشود.

ادمعرفیکردهاند(.)10شایدبتوان

تأثیرگذاربرنگرشافر

همانطورکهلینگوهمکاران()1525بیانمیدارند،باور


تفاوتدرنتایجمذکوررادرفرهنگوقلمرومتفاوتآنها

اقتصادی بودن نگرش مثبتی را در مشتریان نسبت به

جستوجوکرد.تفاوتدرنتایجمذکورباتحقیقحاضررا


تبلیغات بهوجود میآورد ( .)29یافتههای مونوسامی و

نیز میتوان به فرهنگ جامعۀ مورد مطالعه نیز مربوط

طوریکه


کند.به
وانگ()1551نیزازاینیافتهحمایتمی

طوریکهبریتلواسپیکر)1525(3فرهنگ ملی


دانست.به

مونوسامیووانگ()1551گزارشدادندکهارتباطمثبتی

بهعنوان عاملی تأثیرگذار بر اثربخشی تبلیغات در نظر
را 

بین باور اقتصادی بودن تبلیغات و نگرش نسبت به
تبلیغاتوجوددارد( .)29

1. Wang, Sun, Lei & Toncar
2. Kwan & Eze
3. Brettel & spiker

پیشبینی نگرش افراد نسبت به تبلیغات از طریق ورزش براساس باورهای آنان :مطالعۀ موردی بانوان زنجان

73

از سوی دیگر مؤلفههای منفی باور شامل رنجش یا

ورزش ،احساس خوشایند ایجاد شدن هنگام دیدن

آزاردهندهبودن،کذبونامفهومبودنومادیگرایینیز

تبلیغات بر روی پیراهن بازیکنان و حتی استفادۀ خود

تأثیر منفی بر نگرش افراد نسبت به تبلیغات از طریق

ورزشکاران معروف در زندگی شخصی خود میتواند به

ورزش تأثیر داشتند .از مزایای تبلیغ از طریق ورزش،

کاهش نگرش آزاردهنده بودن تبلیغات از طریق ورزش

کنندگانبهویژه بانوان

ذهنیتمثبتیاست کهدرمصرف

منجر شود .خوشبختانه ورزش بهدلیل همهگیر شدن در

ایجاد میکند و موجب میشود که عوامل منفی نتواند

بیناقشارمختلفجامعهوباجایگاهیکهدربینمردمو

تبلیغاتازطریقورزشراتحتتأثیرقراردهد.درهمین

بانواندارد،موجبشدهتبلیغاتیکهازطریقورزشانجام

زمینه پیون ( )1559بیان میدارد ورزش در عصر حاضر

میگیرد،موردپذیرشجامعهقراربگیرد .

صحنۀتبلیغاتیبسیارمهمیبهحسابمیآید،زیراباوربر


یکی دیگر از مؤلفههای منفی باور در پژوهش حاضر

ایناستکهعالقهووابستگیافرادبهورزشکارانوتیم-

مادیگرایی است .نتایج پژوهش حاضر نشان داد رابطۀ

های ورزشی میتواند واکنش منفی تماشاگران را به

منفی و معناداری بین مادیگرایی و نگرش نسبت به

تبلیغاتازطریقورزشتغییردهد(.)19بههمینسبب

تبلیغات از طریق ورزش وجود دارد .پیون ( )1556بیان

تبلیغکنندگان از طریق ورزش در پی ساخت برنامههای

هایانجامگرفتهومطالعۀویدر

میداردکهبینپژوهش

تبلیغیاند که مورد توجه مشتریان قرار گیرد و زمانیکه


مورد مؤلفۀ مادیگرایی توافق وجود دارد و نتایج نشان

تبلیغات را از طریق ورزش دریافت میکنند ،احساس

میدهد که درک پاسخگویان از مؤلفۀ مادیگرایی تأثیر

رنجشوآزاردهندهبودندرآنهابهوجودنیاید.باتوجهبه


منفیبرنگرشآنهانسبتبهتبلیغاتبرجایمیگذارد

اینموضوعکهتبلیغاتازطریقورزشموردتوجه بانوان

(.)21یافتههایحاضرنیزمطابقبامطالعۀپیون()1556

قرار دارد ،نباید با تبلیغات کذب و نامفهوم زمینۀ تغییر

بودکهنشاندادکهمؤلفۀمادیگراییکمترینتأثیررابر

نگرش را در آنها بهوجود آورد .از سوی دیگر تحقیقات

نگرش به تبلیغات از طریق ورزش دارد .ازاینرو نباید از

دهد،تبلیغاتعمومیسبببهوجودآمدنحس

نشانمی

ورزش برای ترویج مادیگرایی استفاده شود ،چراکه این

کذبونامفهومبودنتبلیغاتدربینمشتریانشدهاست.

موضوعدرگذرزمانموجبنگرشمنفیافرادنسبتبه

در این زمینه پرابهاکر و الیوت ( )2991به این نتیجه

محصوالت،کاالهاوخدماتتبلیغیازطریقورزشمی-

رسیدندکهتبلیغاتیکهازتلویزیونپخشمیشود،سبب

شودوورزشنیزبهسایرصحنههایتبلیغاتیکهموجب

رنجش و آزردگی افراد میشود ( .)19یکی از تفاوتهای

نگرش منفی افراد به محصوالت تبلیغی میشود ،ملحق

بسیارمهمبینتبلیغاتازطریقورزشوتبلیغاتعمومی

خواهدشد .

که سبب شده تبلیغات از طریق ورزش در بین مصرف-

از مهمترین ویژگیهای تبلیغات از طریق ورزش بر

کنندگان نگرش منفی ایجاد نکند ،مؤلفۀ رنجش و

سایر تبلیغات،حسخوشایند بودن بیشتریاست که به

آزاردهندهاست.اینمؤلفۀباوربرتبلیغاتازطریقورزش

مخاطبان القا میکند .البته این موضوع در تبلیغات

واکنش منفی ایجاد نکرد .ازاینرو میتوان گفت که

طوریکهایزو لی2


عمومیتاحدودینیزصادقاست،به

تبلیغات از طریق ورزش بهدلیل عالقۀ بسیار

( )1521نشان دادند که خوشایند و لذتبخش بودن

ورزشدوستانبهشخصیتهایورزش،جذاببودنمحیط
1. Eze & Lee
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بیشترینتأثیررانسبتبهتبلیغاتدارد(.)35درزمینۀ

دارد .

ورزشاینموضوعبه صورتهایدیگرخودرانشانداده


ازسویدیگرباتوجهبهنتایجتحقیقحاضردرمؤلفۀ

است ،مثل استفاده از صحهگذار و شخصیتهای معروف

اقتصادی بودن ،پیشنهاد میشود فرهنگی در بین

ورزشیدرتبلیغاتکهبرنگرشافرادنسبتبهتبلیغات

بازاریابان و آژانسهای تبلیغاتی بهوجود آید که در

أثیرگذاراست.همچنانکهپیونوجیمز()1522

بسیارت

تبلیغات تا حد امکان ویژگیهای اقتصادی محصوالت

بیانمیکند،تبلیغکنندگاناغلبازورزشکارانصحهگذار

تبلیغی مدنظر قرار گیرد تا توانایی تهیۀ کاالها و

برای رسیدن به تصویری ایدهآل از محصوالت استفاده

محصوالت تولیدی را داشته باشند .با توجه به مؤلفۀ

میکنند(.)23همچنینبنیت،فرییراوتسوجی)1556(2

خوشایند بودن ،تبلیغات را طوری طراحی کنند که از

بیان میدارند که استفاده از صحهگذاران ورزشکار نقش

دیدنتبلیغاتاحساسلذتدربینمشتریانبهوجودآید.


ارزشمندی در توسعۀ نام تجاری محصوالت دارد .آنها

دراینزمینهالزماستتاحدامکاناطالعاتیکهدربارۀ

همچنین یادآور میشوند اگرچه استفاده از ورزشکاران

محصولتبلیغیارائهمیشود،کاملوخالصهوبهدوراز

برایصحهگذاریمحصوالتوخدماتیکتصمیمخوب

شعارتبلیغاتیارائهشود.باتوجهبهنتایجمذکورومتفاوت

محسوب میشود ،از یک سو نوعی برنامۀ پرمخاطره

بودنباورهایافرادنسبتبهیکدیگرمیتوانتوصیهکرد

شمارمیرودوبایددقتکافیرادراستفادهازصحه-


به

که فرهنگی در بین آژانسهای تبلیغاتی و شرکتها

گذار در برنامههای تبلیغاتی داشت ( .)14بهنظر میرسد

بهوجود آید که مشتریان را در مرکز توجه قرار دهد.


با توجه به همهگیر بودن ورزش بهراحتی میتوان این

معناکهبهصورتدورهایومنظمباورهاونگرشهای


بدین

روش تبلیغاتی را در جامعه رونق داد .با توجه به اینکه

مشتریان ارزیابی و با توجه به باورهای آنان در زمینۀ

ایجوانهمراهباعالقهمندانبیشماربه

ایراننیزجامعه

برنامهریزیتبلیغیاقدامشود.ازسویدیگرالزماستبا

هابهراحتی
ورزشوورزشکاراناست،شرکتهاوسازمان 

هاییکهبهصورتمعکوسبرنگرشافراد

شناساییمؤلفه

باسرمایهگذاریدراینبخشمیتوانندمحصوالتخودرا

تأثیرمیگذاردوموجبایجادنگرشمنفیبینافرادمی-


به جامعه معرفی کنند .بدینترتیب تبلیغکنندگان می-

شود ،اقداماتی اساسی در جهت رفع آنها انجام گیرد.

توانندبرایافزایشاعتمادمشتریان،قبلوبعدازخرید،

تمامی تغییراتی که در تبلیغات انجام میگیرد ،باید

ازصحهگذاراناستفادهکنند .

براساس دادههای حاصل از ارزیابی باورهای افراد که به

در مجموع ،از آنجا که در بین مؤلفههای باور ،نقش
اجتماعی بیشترین تأثیر را بر نگرش بانوان نسبت به

شکلگیری نگرش مشتریان به تبلیغات منجر میشود،
صورتگیرد .

شودزمانیکه

تبلیغاتازطریقورزشداشت،پیشنهادمی

با توجه به محدودیتهای موجود در این پژوهش،

عنوانجامعههدفقرارمیگیرند،بیشترینتوجه


بانوانبه

توصیه میشود پژوهشی در خصوص مقایسۀ بین نگرش

خودرامعطوفمسائلاجتماعیکنند.ازمواردیکهمی-

بینندگانتلویزیونی(غیرمستقیم)و تماشاگران حاضردر

تواندراینزمینهاشارهکرد،شناساندنمحصوالتجدید

استادیوم (مستقیم) صورت پذیرد تا تفاوت بین نگرش

است که در جامعه و در بینبانوان استفاده از آنها رواج

افرادمشخصشود.ازسویدیگرباتوجهبهاینکهتبلیغات
ازطریقورزششاملچندیننوعتبلیغاتشاملمیشود

1. Bennett, Ferreira & Tsuji
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دهندوباتوجهبهسلیقۀآناننسبتبهساختتبلیغات

- صحه، روی پیراهن بازیکنان،(تبلیغات داخل استادیوم

 زیرا چنین عملکردی موجب اولویتبندی،اقدام کنند

 پیشنهاد میشود پژوهشگران دیگر نگرش،)...گذاری و

مؤلفههاوتأکیدیکهبرمؤلفههامیشودبراساسنگرش

افرادرابهصورتجداگانهدربارۀهریکازانواعتبلیغاتاز


جامعۀ هدف خواهد بود و در نتیجه موجب تأثیرگذاری

 .طریقورزشبررسیکنند

.بیشتریبرنگرشورفتارخریدآنانخواهدشد

درمجموعبهمدیرانباشگاههاتوصیهمیشودهنگام
جامعۀهدفخودرامدنظرقرار،تبلیغکاالهاومحصوالت
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