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 چكیده
 ،. ارزیابی اثربخشی تبلیغاتشودمحسوب میورزشی  هایرویداد ۀاز اجزای درآمدهای بالقو است که تبلیغات دیرزمانی

تبلیغاتی  ۀرا در ارائ اندکردههایی که از طریق ورزش اقدام به تبلیغ گذاران، حامیان مالی و سایر شرکتسرمایه

 نییتعپژوهش حاضر از هدف راستا، دراین. بوده استها مؤثر و بر افزایش سهم فروش آن کردهگذارتر یاری تأثیر

استفاده در این پژوهش، بود. ابزار مورد رانیفوتبال ا ایحرفه گیدر ل رانسلیورزش شرکت ا قیاز طر غاتیتبل یاثربخش

در پژوهشی جداگانه آن  ۀبود که روایی محتوایی و ساز ورزش قیاز طر غاتیتبل یاثربخش ۀساختپژوهشگر ۀنامپرسش

 یسازو مدلای دوجمله شامل آزمون یو استنباط یفیآمده با استفاده از آمار توصدستبه یهاداده. گردیدیید أت

که دهد مینشان  هاافته. یقرار گرفت لیوتحلهیمورد تجز پی ال اسو  اس پی اس اسافزارهای نرمدر  یمعادالت ساختار

نگرش به  ارتباط باتبلیغات از طریق ورزش شرکت ایرانسل در لیگ برتر فوتبال دارای اثربخشی الزم نبوده است. در 

آمده دسته. براساس نتایج بداردمورد تبلیغات میان تماشاگران وجود در یتبلیغات نیز مشخص شد که نگرش مثبت

نسبت تبلیغات از طریق ورزش وجود دارد،  در ارتباط بانگرش مثبتی که  رب تکیهشرکت ایرانسل با که شود پیشنهاد می

در میادین ورزشی جهت شده و از فضای فراهم مودههای اجرای تبلیغات اقدام به بازنگری نها و شیوهبهبود ویژگی به

 گیرد.تر بهره بهتر و مناسب ،ریابی خودپیشبرد اهداف بازا
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 مقدمه 
 ،دارند مدتیکوتاه اثرات طور عمدهبه قیمت ارتقای مانند بازاریابی هایتاکتیک از برخی کهدرحالی

، 2015، 1هانسنس)بوده  مدتبلند و هم مدتکوتاه هم دارای اثر ،تبلیغات مانند دیگر برخی

 جاکهازآن .باشندمی عنوان یک سیستم ارتباطی حیاتی و مهم مطرحها بهبرای شرکتو  (42ـ47

 .باشدمیمشخص برای آن دشوار  ۀتعیین یک محدود ،مرزهای تبلیغات بسیار گسترده است

مورد محصول و یا یک خدمت از طریق رساندن یک پیام در ،تبلیغات که گفت توانیم، سادهبیانبه

متقاعد  برای خرید آن محصول و یا خدمترا مخاطبان بالقوه که  ایشیوهبه ؛است های مختلفرسانه

 تعیین ،گریدعبارتبهباشد؛ مییكی از مسائل بسیار مهم در قلمرو تبلیغات  تبلیغات یاثربخش .سازد

 ایمنمودهکه تعیین  افیهداتا چه حد ما را به  ،شده استآن زیادی صرف  ۀکه تبلیغی که بودجاین

که و این ؟فروش ما را تحقق بخشد ارتباطی و فاهداتبلیغاتی توانسته است  ۀآیا برنام ؟رسانده است

مرتب  طوربهتبلیغاتی باید  ۀبرنام هستند. یسیار مهمبایم؟ موارد موردنظر دست یافته آیا به نتایج

آیا تبلیغ توانسته  دریابد که تاارزیابی قرار دهد شده را موردثار ارتباطی و نتایج فروش تبلیغات انجامآ

ایران در  تبلیغات یموضوع ارزیابی اثربخش ،متأسفانه ؟یا خیر است با مخاطب ارتباط برقرار کند

تبلیغات خود را اثربخشی توان دید که هایی را میگرفته و معدود شرکت موردتوجه قرار ترکم

 ترینبزرگ از یكی ،(2014) فابریزیوو  2استویز به اعتقاد (.266، 1388، محمدیان) ارزیابی کنند

 هاآن تبلیغاتی هایکمپین اثربخشی گیریاندازه ،هاسازمان و کنندگانتبلیغ روی پیش هایچالش

 شده ترپیچیده بسترهای کاری جدید و تبلیغاتی هایروشانواع  ظهور با این وضعیت کهباشد می

 .است

خود به را مشتریان توجه بتوانند تا کنندمی تبلیغات صرف را توجهیقابل ۀهزین تجاری هایشرکت

 تجاری هاینام سایر بر را هاآن تجاری نام هنگام خرید، تا متقاعد سازند را هاآن و نموده جلب

 خواهد دنبالبه ی رامطلوب نتایج منظور، این برای هنگفت هایهزینه صرف آیا اما ؛ترجیح دهند

 ،رنجبریان) سازد فراهم را اهداف به تجاری هایشرکت دستیابی موجبات توانست یا خواهد و داشت

این موضوع را ارزیابی اثربخشی مشخص خواهد کرد. ؛ (75ـ90، 1392، خورسندنژاد و عبداللهی

 نه و) گذاریسرمایه عنوانبه آن از تبلیغات، برای باال نسبتاً هایهزینه صرف رغمبه که نیست بیهوده

 (. 19ـ43، 1388 فیروزیان و موسویان، ،فرهنگی) شودمی برده نام (هزینه

                                                           
1. Hanssens 
2. Estévez 
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 از مشتریان به بهتر خدمات ۀارائ برای مالی مؤسسات و هابانک گرفته،مطالعات صورت اساسبر

 بانک دیگر،زسویا و باشد جذاب باید مشتریان برای بانک مناسب تبلیغات. گیرندمی بهره تبلیغات

حسینی، باقری ) بگذارد میان در هاآن با باید را نكاتی چه و هستند کسانی چه مخاطبانش بداند باید

در چندین ها در میان مشتریان بانک تبلیغات ارزیابی اثربخشی .(119ـ146، 1388، و حسینی

 غاتیتداوم و استمرار تبل ،(1393بندان )عالقه نظرم از .است گرفته قرار موردبررسی پژوهش

و ابتكار و  غاتیتبل سبمنا ۀمثبت نسبت به خدمات بانک، زمان ارائ یذهن ریتصو جادیا ،یونیزیتلو

 عامل ترینمهم در تحقیقی دیگر نیز باشد.می اثربخش یمشتر جذب بر غاتیتبل ۀدر ارائ تیخالق

 انددانسته هاآن بودنواقعی و هاپیام در موجود صداقت را بانک تبلیغات اثربخشی افزایش بر اثرگذار

  (.17ـ40، 1390، محمدیان و برادران جمیلی ،ربیعی)

 را بسیاری افراد تواندمی که است ایرسانه تلویزیون تبلیغاتی، هایرسانه و ابزارها انواع بین در

 ۀرسان این، روازاین؛ دهد قرار پوششتحت مختلف هایشبكه امواج طریق از آفرینیارزش راستایدر

 باالیی درصد نیز اینترنت .دارد هاخانواده اعضای میان جدید هایایده خلق در شدیدی نفوذ تبلیغاتی

، 1392، وریانزاده و نحمیدی) دهدمی اختصاص خودبه رسانیاطالع ابزارهای دیگر در میان را

 مختلف ارزیابی اثربخشی تبلیغات مانند هایمدلمبنای که بر از مطالعاتبرخی  نتایج(. 33ـ46

 انددادهرا نشان عدم اثربخشی در بخش تبلیغات  اند،شده انجام 3و الویج و استاینر 2، داگمار1آیدا

زاده و حمیدی ؛1391گنجی،  ؛1389زاده، آقازاده و بخشی ؛1388، چیفطوره ؛1385هراتی، )

مقادیر زیادی  تنهانه نبودن تبلیغاثربخش .(1393طالبانی، ؛ 1393؛ شوکتی صیاد، 1392همكاران، 

ممكن است ذهنیت مخاطبان را نسبت به کاالهای بلكه  ،دهدرا هدر می افتهیاختصاص ۀاز بودج

با  وارد کند. موردنظربه صنعت را ی ریناپذجبرانهای مخدوش نماید و در بلندمدت زیان دشدهیتول

ها با توجه به شناخت عناصر و ارزیابی اثربخشی آگهی ،تبلیغات از توجه به کاهش اثربخشی برخی

 رسد.نظر میالزم و ضروری به رشد روزافزون فناوری و سرعت انتقال اطالعات به افراد

معروف در اثرگذاری تبلیغات  یهابررسی نقش چهره"با عنوان ( 1390شهبازی ) پژوهشدر 

 توانندینم کشور هنرمندان و سوپراستارها، حاضرحالدر که ه شدنشان داد "بازرگانی در ایران

 اتتأثیر با دلیلی هر به محصوالت از خاصیۀ دست تبلیغات اگر ،زیرا ؛دباشن داشته یغیتبل هایکار

 و گذاردیم سوء اثر مشتری یذهن تصویر بر منفی تبلیغات آن عملكرد باشد، همراه منفی

 کنندهقانع و درست منطقی، تبلیغات مقابلدر .دهدیم دست از را خود کارایی تبلیغات ،ترتیبدینب

                                                           
1. AIDA (Attention, Interest, Desire & Action) 

2. DAGMAR (Defining Advertising Goals for Measured Advertising Results) 

3. Lavidge & Steiner Model 
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 کهینابرعالوه تبلیغاتی روش این از استفاده .بگذارد اثر مشتری بندی و ترجیحاتاولویت بر تواندیم

 عمومی مقبولیت برای کشور ورزش و هنر ستارگان برای استانداردی و سازیستاره برای الگویی

  .کندمی ایجاد رقابتی فضای نیز هاآن محصوالت کیفیت شدنبهتر و برندها و کاالها میان ،باشدمی

اثربخشی در پژوهشی  راستا،. درایناست سنجشقابلمتفاوتی  هایشیوهاثربخشی تبلیغ به ارزیابی 

افراد چند  پژوهش. در این گرفت قرار موردبررسی تبلیغات تلویزیونی از طریق حرکات چشم افراد

 هاآننظرات  ،زمان با این آزمایشو هم شدمیثبت  هاآنو حرکات چشم  کردندمیتبلیغ را مشاهده 

حاصل از آزمایش  هایدادهگوی ال ۀ. پس از مقایسگردیدمیثبت نامه از طریق پرسشمورد تبلیغ در

مشابهی از  بندیرتبه ،یتجرب ۀشدارائهکه روش  مشاهده شد، هانامهپرسشو نتایج حاصل از 

 و بینگ، ، جینگوامینگ ،1شایز) داددست به اینامهپرسشوش سنتی با ررا اثربخشی تبلیغ 

حاصل از  ،نبودن یک تبلیغ بودن یامورد اثربخشاطالعات در کهجاییازآنگفت  توانمی(. 2011

و حرکات چشم دستورات را از همان مراکز  بودهبخش شناختی و ذهنی مغز انسان  هایپردازش

 در( 2011) 2بریگامدر این ارتباط،  انتظار چنین مشابهتی در نتایج وجود دارد. لذا، ؛داردمیدریافت 

 بر یدأیت و تجانس تأثیر ارتباط با در ورزشی هایسایتوب تبلیغاتبه بررسی  خود دکتری ۀرسال

 ،کارشناسی التحصیالنفارغ از نفر 151 روی بر پژوهش این. پرداخت بنری تبلیغات اثربخشی

 مدیرانکه  داد نشان نتایج. گرفت انجام میسوری مرکزی دانشگاه کارمندان و اساتید دانشجویان،

 نظر در را شخص تجانس ،محصول یک تأیید برای مشهور افراد انتخاب هنگام باید ورزشی بازاریابی

 باالیی تا متوسط حد وجود با تنها محصول به نسبت کنندهمصرف نگرش ارتقایراستا، دراین. بگیرند

همراه را به تبلیغ اثربخشی در منفی اثرات کم تجانس ،مقابلدر و باشدمی پذیرامكان تجانس از

  .خواهد داشت

 گذاریتأثیرموجب  آنچهاما  ؛باشدمیاگرچه زبان عاملی ضروری برای درک مفاهیم مربوط به تبلیغ 

حال قرارگیری در مسیر و تبلیغات در بودهفراتر از زبان تبلیغ  ،یند خرید استابر مخاطب در فر

که بر روی ( 2013) 3کالی در پژوهش لهأمساین  باشند.می مردم دنیا ۀهممشترک برای  زبانیک

نسبت به تبلیغات تلویزیونی کشور ها آننگرش  ارتباط با ساکن در آلمان در ایترکیهمهاجران 

را بیشتر  ایترکیهتبلیغات  ،دهندگانپاسخ ه شد کهنشان دادبررسی گردید و ترکیه انجام شد، 

 ،بنابراین ؛است اثر نگذاشته هاآناما تبلیغات به زبان ترکی بر تصمیم خرید  ؛آورندمیخاطر به

؛ است گذارتأثیر کنندگانمصرفیند خرید ادر تبلیغ بر فر مورداستفادهزبان  صرفاًکه گفت  تواننمی

                                                           
1. Shize 

2. Brigham 

3. Calli 
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یكی از  اهمیت دارد.نیز  آن بر مخاطب گذاریتأثیر ۀعوامل مرتبط با خود تبلیغ و نحو بلكه،

پژوهش باشد که در می آیدامدل  ،ارزیابی اثربخشی تبلیغات منظوربهشده یمعرفی هاروشین مؤثرتر

 تبلیغاتی پیام یزیربرنامه برای آیدا مدل، 1طبق نظر بریاین است. گرفتهمبنای کار قرار حاضر نیز 

تمایل و  ایجاد عالقه، ایجاد ،توجهجلب :از است عبارت که کندمی پیشنهادرا  ایمرحلهچهار ایشیوه

 مورداستفادهبسیاری  مطالعاتاین مدل در ذکر است که بهالزم .اقدام به خرید و دادنو سوق تحریک

 وقتی که است صورتینبد تبلیغات تأثیر و خرید یندافر در مدل این است. کاربرد گرفته قرار

 جلب وی توجه ابتدا ،کندمشاهده می را موردنظر کاالی تبلیغات باراولین برای کنندهمصرف

 یدارپد او در کاال خرید به تمایل ،یمندعالقه این دنبالبه و شده مندعالقه آن به ،سپس .گرددمی

 (.19ـ43، 1388فرهنگی، فیروزیان و موسویان، ) نمایدخریداری می را شدهیغتبل کاالی و شودمی

 هایمیدانبه تبلیغات در  که چند سالی است شرکت اپراتور تلفن همراه ایرانسل پژوهشدر این 

. دالیل متعددی برای اهمیت تبلیغات از طریق ، موردبررسی قرار گرفتاستنموده ورزشی اقدام 

توان به موارد زیر اشاره کرد: ایجاد و افزایش میزان آگاهی است که از آن جمله می شده انیبورزش 

ای گسترده و متعدد، حرکت دهی، پوشش رسانهجدید، تعدد پیام 2مردم نسبت به یک نشان تجاری

حضور در اجتماعات وسیع  ،از همهتر و مهم به ذات ورزش( با توجه) تبلیغات ورزشیو پویایی در 

، 1394کردلو، ) کندها فراهم میبرای شرکت را ییبهاگرانها( که موقعیت )استادیوم مردمی

 (.203ـ224

 آن اهمیت بر روزروزبه و شودمی محسوب جهانی تجارت و ورزش بخش مهمی از جوامع ،امروزه

 در تماشایی، بعد در چه و عملی بعد در چه اقتصادی، بخش یک عنوانبه ورزش .دگردمی افزوده

 و داشته اساسی نقش مختلف جوامع اقتصادی ۀتوسع و ورزشی خدمات و کاالها مصرف و تولید

 شماربه یكموبیست قرن صنایع درآمدزاترین از و ملی اقتصاد رشد در اثرگذار عوامل از یكی اکنونهم

پرطرفدار  هایرشتهفوتبال از  دیگر،سویاز .(183ـ202، 1388، صادقی، آقاپور و گلچین فر) رودمی

خود جلب  سویبهاخیر توجه آحاد مختلف جامعه را  هایسالدر  که شودمیورزشی جهان محسوب 

هر سازمان مساله مهم دیگر این است که (. 97ـ108، 1392، مطهری، هنری و کشكر) است نموده

خود را با  موردنظرقادر است تغییرات  از ابزار تبلیغات گیریبهرهبا  مثبت هاینگرشبرای ایجاد 

تبلیغات از گزارش شد که  (1391رضوی ) پژوهش در آورد. دستبهانگیزش مناسب مخاطبان 

دلیل . ورزش بهاست ایجاد کردهبیشتر مشتریان  توجهجلبطریق ورزش بستر مناسبی را برای 

                                                           
1. Beriain 

2. Brand  



 1396، مرداد و شهریور 43مطالعات مدیریت ورزشی شماره                                                                      44
 

 

به یک بستر تبلیغاتی برای بسیاری از  شدنلیتبدحال در ،بودنموردپسندی، وسیع و ریپذانعطاف

معرض تبلیغات در ،یاحرفهی یا ارحرفهیغی ورزشی دادهایرو. افراد هنگام تماشای ستا هاشرکت

بازی را  هاآن ،یرا؛ زدهندیماستقبال قرار تبلیغات از طریق ورزش را مورد و رندیگیمقرار بسیاری 

نسبت به  کنندگانمصرفو ورزش با تغییر در نگرش  کنندیمی ورزشی تماشا هاتیفعالبرای  شتریب

سنجش نگرش موجود  ،بنابراین ؛داشت خواهد هاشرکت برند ۀمثبتی بر ارزش ویژ اثراتتبلیغ، 

 ؛قرار گرفت پژوهشگیری از صنعت ورزش در سطح دیگری از اهداف این نسبت به تبلیغات با بهره

دارد.  کنندهمصرففراوانی در ایجاد نگرش مثبت و تغییرات در ذهن  هایقابلیتورزش  ،زیرا

بر  گذارتأثیریندهای افر گیریاندازهبر  درواقعارزیابی اثربخشی تبلیغات،  هایمدل ،دیگرسویاز

 اتتأثیرذهنی مخاطبان را در  هایپردازشسنج هستند که نگرش هاییمدلو  اندشده بنامخاطب 

و  ، انوشه، موسویپورحسنقلی) سنجندمیرفتاری  و ذهنی شناختی، عاطفی هایپاسخدرونی و 

افزایش تبلیغات از طریق  جر بهرشد صنعت ورزش من ،ی اخیرهاسالدر (. 254، 1388، محسنی

نسبت  کنندگانمصرفنگرش  که ند( نشان داد2011) 1پیون و جیمززمینه، دراینورزش شده است. 

ی هارسانهو در دیگر  معمول طوربهنسبت به تبلیغ  هاآناز نگرش  ترمثبت ،به تبلیغ از طریق ورزش

ی تعیین امعیار خوبی بر ،درک نگرش یک شخص نسبت به تبلیغ دیگر،سویاز خاص است.

بر رفتار مصرفی  ،باور بر این است که نگرش قوی نسبت به تبلیغات ،زیرا ؛باشدمیاثربخشی تبلیغ 

 به نگرش باورها،به بررسی  (1394) داخلی نیز کردلو هایپژوهشدر  .باشدمی گذارتأثیرشخص 

پیون  پژوهشاساس بر رانیبرتر فوتبال ا گیتماشاگران لدر  عام تبلیغات و ورزش طریق از تبلیغات

 ینگرش مثبت یطورکلدهندگان بهپاسخ ،یکل غاتیبرخالف تبل که کردپرداخت و گزارش  (2006)

 کیعنوان فرد ورزش بهمنحصربه یهایژگیاست که و نیورزش دارند. باور بر ا قیاز طر غاتیبه تبل

مروری بر  ،درمجموع .ورزش نقش دارد قیاز طر غاتیدر نگرش مثبت به تبل ،یغاتیتبل ۀرسان

بر روی مشتریان  مطالعاتپیرامون اثربخشی تبلیغات بیانگر آن است که بیشتر  شدهانجام مطالعات

و کمتر  شده انجامها های کلی بر روی آگهیها، تبلیغات اینترنتی، تبلیغات تلویزیونی و تحلیلبانک

 است. صورت گرفته ورزشاثربخشی تبلیغات از طریق  ارتباط با در پژوهشی

 هایتاکتیک دیگر مكمل چگونه و کندمی کار تنهاییبه چطورکه اینتبلیغات،  قدرت بهتر درک

 .(92ـ96، 2013، 2اینش) کندایجاد می بیشتر مطالعات برای هایی رااست، چالش بازاریابی ارتباطات

 طوربهکه  مطالعاتیگرفتن از سایر تبلیغات از طریق ورزش با الهام ۀحوزدر  مطالعاتلزوم انجام 

                                                           
1. Pyun & James 

2. Sinh 
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اثربخشی دهندۀ کارهای بهبودن ورزشی را در یافتن راهبابازاریا تواندیم، اندرفتهیپذعمومی صورت 

 اغراق از بازرگانی هایپیام در ساختکه رود انتظار میورزش یاری رساند.  ۀعرصتبلیغات در 

 نظر از تبلیغ محتوای و بندیطرح ،توجه گردد پیام ساخت در فنی هایتكنیک به ،شود جلوگیری

 و از کلمات باید تبلیغ در ،نماید جلب را وی اعتماد بوده و باورکردنی و قبولقابلباید  مشتری

 و صدا ،تصاویردرنهایت  و نمود استفاده جذاب و گیرا حالدرعین و روشن ،واضح ساده، جمالت

 شوند. داده آرایش همدیگر با همگون نحویبه باید جمالت
 

 پژوهش شناسیروش 
از ) پیمایشی ـ توصیفی ،گردآوری اطالعات ۀنحو لحاظبهو بوده هدف کاربردی  نظر از پژوهش حاضر

تماشاگران حاضر در  ۀکلی شامل پژوهش آماری ۀجامع .باشدمیمطالعات میدانی(  ۀشاخ

تماشاگرانی که برای دیدن مسابقات معناکه تمامی بود؛ بدینهای لیگ برتر فوتبال ایران استادیوم

. ندشد گرفتهدار در نظر هدف ۀنمون عنوانبه ،یافتنداستادیوم آزادی حضور می فوتبال لیگ برتر در

ها، پخش زنده بودن تبلیغات در استادیوم آزادی نسبت به سایر استادیومترایعلت این انتخاب حرفه

در استادیوم آزادی برای  اجراشدهبیشتر تبلیغات  ۀو سراسری از تلویزیون و قابلیت مشاهد

 هااستادیوممقایسه با سایر که نتایج را در دان حاضر در ورزشگاه و بینندگان خانگی بوتماشاگر

 ۀبر جدول حجم نمون تأکیداصلی با  مطالعۀدر  نیز پژوهشآماری این  ۀنمون .ساختمی تراعتمادقابل

نفر و در  382 معادل ورزشگاه آزادی تهران( ظرفیت حداکثر) ینفر 75000 ۀمورگان برای جامع

گرفتن احتمال عدم بازگشت نظرمقدماتی با در ۀدر مطالعنفر بود.  45معادل  1مقدماتی ۀمطالع

در تاریخ )نفت تهران  ـاستقالل  بازیتماشاگران  میاننامه در پرسش 60 ،هانامهپرسشاز برخی 

 ـپرسپولیس میان تماشاگران بازی نامه پرسش 430 اصلی ۀو در مطالع( توزیع گشت 21/12/1393

 ـ تصادفی صورتبهگیری در استادیوم . روش نمونهگردیدتوزیع ( 27/01/1394در تاریخ )سپاهان 

در ضلع  درصد 25، در ضلع طولی جایگاه هانامهپرسش از درصد 25ترتیب که بدین ؛بود ایطبقه

ذکر است به. الزمگشتمانده در اضالع عرضی زمین توزیع درصد باقی 50روی جایگاه و هطولی روب

 پژوهشگرانمختلف یكسان نبود و این مورد از کنترل  هایبخشتراکم جمعیت تماشاگران در که 

و شده نامه توسط تماشاگران حاضر در ورزشگاه آزادی تكمیل پرسش 389 ،درنهایتخارج بود. 

با توجه به  .قرار گرفتتحلیل موردنامه پرسش 366، هاآنو پس از بررسی صحت  گردیدآوری جمع

 ساخت منظوربهنامه تشخیص داده شد. پرسشحاضر  پژوهشاهداف پژوهش، ابزار مناسب برای 

                                                           
1. Pilot Study 
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 مبنا مدل ،بودند پرداخته تبلیغات اثربخشیبه ارزیابی  که مطالعاتی ۀپیشین مرور با ابتدا نامهپرسش

 ،پژوهش موضوع با مرتبط نظری مبانی ۀمطالع از پس و گردید انتخاب( آیدا مدل) پژوهش برای

 از تبلیغات اثربخشی تعیین در آیدا مدل مختلف هایگام بررسی که اهدافاین . شتتعیین گ اهداف

 تدوین آن ۀمرحل هر به مربوط سؤاالت و شد نوشته ترتیببه ،بود ایرانسل شرکت ورزش طریق

 پورحسینی و (1392) نژادخورسند ،(1385) هراتی پژوهش با استفاده از ،نمونهعنوانبه گردید؛

. گردید تدوین سؤاالت از برخی ،پیشین مطالعات و پژوهش ۀپیشین از گیریبهره با و( 1387)

. شد استفاده تماشاگران شناختیجمعیت اطالعات آوریجمع برای فردی اطالعات فرم از براین،عالوه

سؤال  هشتسؤال تبلیغات از طریق ورزش و  23ای )گزینهسؤال هفت 31نهایی شامل  ۀنامپرسش

 (زیادتا بسیار  کماز بسیار ) ( بود که با توجه به طیف لیكرتسنجیدرا می نگرش نسبت به تبلیغات

 و محتوایی روایی و گردید استفاده نظرانصاحب نظرات از محتوا اعتبار بررسی برای. شتتدوین گ

 و حضوری ۀمراجع با ورزشی بازاریابی و مدیریت نامتخصص از نفر شش توسط نامهپرسش صوری

 موردسنجش قرار گرفت الكترونیكی پست طریق از صوری و محتوایی روایی سنجش ۀویژ فرم ارسال

اثربخشی تبلیغات را  که نامهپرسش این .گردید بررسی مختلف موارد در هاآن پیشنهادی اصالحات و

، ایجاد توجهجلبۀ مؤلف چهارشامل  ،دهدمیارزیابی قرار مورد آیدامدل  ۀچهارگان هایگاماساس بر

برای این اختصاصی  صورتبهو  اربآگاهی و عالقه، ایجاد تمایل و اقدام به خرید است که برای اولین

 به نگرش و ورزش طریق از تبلیغات به نگرش ۀنامپرسشبراین، عالوه .طراحی گردیده است پژوهش

نگرش نسبت به تبلیغات از طریق ورزش و نگرش  :باشدنگرشی می ۀمؤلفشامل دو  عمومی تبلیغات

 ۀو اعتبار محتوایی، صوری و ساز باشدمیپرسش  هشتشكل عمومی که شامل نسبت به تبلیغات به

پژوهش  هایدادهتحلیل وتجزیه منظوربهدرادامه و  .است گرفته قرارتأیید موردپژوهش کردلو  درآن 

، تأییدیتحلیل عاملی  هایآزمون :از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد. آمار استنباطی شامل

، آزمون هانامهپرسشآزمون آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی برای سنجش تجانس درونی 

بررسی ذکر است که شایان .بود هادادهبودن توزیع برای تعیین طبیعی فواسمیرن ـ کولموگروف

آزمون  ،بنابراین ؛اثربخش بودحالت اثربخش و غیر دودارای بخشی تبلیغات شرکت ایرانسل راث

  122اس پی اس اسافزار کار رفت و عملیات آماری توسط نرمها بهای برای آزمون فرضیهدوجمله

 باشد:شكل زیر میبهپژوهش ارچوب مفهومی این ه. چگرفتانجام

 

 

                                                           
1. SPSS (Statistical Package for Social Science) 
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 پژوهشرچوب مفهومی اهچ ـ1 شکل
 

 

 ۀمحاسب ، درمنظورگردید و بدینگیری استفاده اعتباریابی ابزار اندازهییدی جهت أاز تحلیل عاملی ت

های مربوط به نگرش گویهذکر است که شایان. بهره گرفته شد 1اس.ال.افزار پینرم از عاملی بارهای

 .استیابی شده ( اعتبار1394) کردلو پژوهشتر در نسبت به تبلیغات پیش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1. PLS (Partial Least Squares) 

اثربخشی 

 تبلیغات 

توجهجلب  

کیو تحر لیتما جادیا  

و عالقه یآگاه جادیا  

دیاقدام به خر  

نگرش تماشاگران به تبلیغات از طریق 

 ورزش

شكل نگرش تماشاگران به تبلیغات به

 عمومی
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85/0  

 

 

 

 

 

87/0  

 

 
 

85/0  

 

 

85/0  

و  لیتما جادیا

کیتحر  

دیاقدام به خر  

اثربخشی 

 تبلیغات 

توجهجلبایجاد   

و  یآگاه جادیا

 عالقه

  سؤال یک

  سؤال دو

  سؤال سه

  سؤال چهار

  سؤال پنج

  سؤال شش

  سؤال هفت

  سؤال هشت

  سؤال نه

10سؤال    

11سؤال    

12سؤال    

13سؤال    

14سؤال    

15سؤال    

16سؤال    

17سؤال    

18سؤال    

19سؤال    

20سؤال    

21سؤال    

22سؤال    

23سؤال    

72/0  

69/0  

62/0  

63/0  

58/0  

66/0  

60/0  

 

 

68/0  

50/0  

59/0  

69/0  

71/0  

69/0  

 

 

60/0  

67/0  

75/0  

72/0  

70/0  

 

 

71/0  

70/0  

54/0  

71/0  

75/0  

 

 همراه بارهای عاملیبه پی ال اس شده درـ مدل اجرا2شکل  
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 ،قرار دارندسال  30تا  26سنی  ۀافرادی که در رد ،پژوهش ۀاز نمون آمدهدستبه هایدادهبا توجه به 

بیشترین فراوانی متعلق  نیز میزان تحصیالت نظر از .درصد( 5/35)هستند  بیشترین فراوانیدارای 

خصوص سطح در شود.می گویان را شاملدرصد از کل پاسخ 2/35است که  پلمیدفوقبه تحصیالت 

درصد( اظهار  9/39گویان )اکثریت مطلق پاسخ است که آنها حاکی از یافته نیز گویاندرآمد پاسخ

گویان حضور پاسخدفعات  ارتباط با دربراین، عالوه. ندهزار تومان دار 900که درآمد باالی  اندداشته

اند که در درصد( بیان کرده 9/45) افراد نمونه بیشتر ها نشان داد کهیافته ،در مسابقات فصل حاضر

 6/53 ،آمدهدستهبطبق اطالعات . اندحضور یافتهدر ورزشگاه  مسابقه سهکمتر از  برای فصل حاضر

معرض تبلیغات شرکت ایرانسل مقدار زیاد و بسیار زیادی درکه به معتقد بودندنمونه  از افراد درصد

از انواع تبلیغات شرکت ایرانسل بیشتر  کیکدام که همچنین، در ارتباط با این سؤال. اندگرفته قرار

که  اندکردهبیان نمونه  از افراد درصد 1/39 حاکی از آن است که هایافته ،بر شما اثر گذاشته است

اثر گذاشته است و کمترین میزان  هااز طریق تلویزیون شرکت ایرانسل بیشتر بر آن تبلیغات

مربوط به تبلیغات از طریق رادیو بوده است و تبلیغات از طریق ورزش  پژوهش ۀاثرگذاری در نمون

  .داشته است تأثیردرصد  10کمتر از 

 هایمؤلفه از یکهر اتنمر معیار انحراف و میانگین به مربوط اطالعات ،شمارۀ یک جدول در

به ایجاد  مربوط میانگین باالترین اطالعات، این اساسبر است. شده دادهنشان  اثربخشی تبلیغات

ضرایب مربوط به آلفای  .باشدمی ایجاد تمایل و تحریک از آن هاآن کمترین و بوده و عالقه آگاهی

 شده است. ارائهنیز  هامؤلفهاصلی برای هریک از  ۀکرونباخ و پایایی ترکیبی در مطالع
 

 و ضرایب پایایی اثربخشی تبلیغات از طریق ورزش هایمؤلفه-1جدول 

اثربخشی  یهامؤلفه

 تبلیغات
 میانگین

انحراف 

 معیار

تعداد 

 هاگویه

ضریب آلفای 

 کرونباخ

ضریب پایایی 

 (CR)ترکیبی 

 83/0 77/0 7 034/1 458/4 توجهجلبایجاد 

 81/0 72/0 6 123/1 064/5 و عالقه یآگاهایجاد 

 82/0 73/0 5 024/1 120/4 ایجاد تمایل و تحریک

 81/0 72/0 5 973/0 230/4 دادن به خریدسوق

 91/0 84/0 اثربخشی تبلیغات از طریق ورزش )کلی(

 

و  ( قرار دارند77/0) تا( 72/0) ۀضرایب آلفای کرونباخ در فاصل ،شودمیکه مالحظه  طورهمان

 هایبخش برای شدهمحاسبه کرونباخ آلفای ،بنابراین ؛باشد( می84/0) معادل نامهپایایی کل پرسش
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. پایایی باشدمی برخوردار الزم پایایی از ابزار این که دهدمی نشان مورداستفاده ۀنامپرسش مختلف

. باشدمیمناسب ابزار  یپایای ۀدهندنشانکه  است( 6/0) متغیرهای پنهان نیز باالتر از تمامیترکیبی 

اعالم ( 5/0)معادل  قبول این شاخص راقابل ۀآستان ،منابعاز برخی ذکر این نكته ضرورت دارد که 

 (.65ـ77، 1392، ، گودرزی و خبیریناظمی) اندکرده

مرتبه  ۀساز ،(، عالقه، تمایل و خریدتوجهجلباول ) ۀمرتب هایسازه برمبنای شمارۀ دو جدولدر 

 است. شده محاسبهدوم اثربخشی 

 
 اثربخشی تبلیغات از طریق ورزش ۀنامپرسش هایمؤلفه دوم ۀمرتب نتایج تحلیل عاملی -2جدول 

 آمارۀ تی ار عاملیب های هر عاملپرسش عوامل

 78/48 851/0 7تا  1سواالت  توجهمؤلفۀ ایجاد جلب

 80/53 872/0 13تا  8سواالت  مؤلفۀ ایجاد آگاهی و عالقه

 96/50 850/0 18تا  14سواالت  مؤلفۀ ایجاد تمایل و تحریک

 44/53 857/0 23تا  19سواالت  مؤلفۀ اقدام به خرید
 

 

 تی  ۀچنانچـه آمـار (،درصد 95در سطح اطمینان ) تیۀ نتایج حاصل از بارهای عاملی و آمار اساسبر

مربوط به هرکدام  سؤاالتکه  دهدمیو نشان  بودهبودن متغیر گذارتأثیرباشد، بیانگر ( 96/1) بیش از

 .کنندمیخود را تبیین  موردنظر ۀساز ،هامؤلفهاز 

بـه کمـک آزمـون  پـژوهش سـؤاالتانتخاب آزمون مناسب جهـت بررسـی  منظوربهدر این قسمت 

. شـد پرداختـه پـژوهش های متغیرهـایبودن توزیع دادهبه بررسی نرمال 1فواسمیرن ـ کولموگروف

 است. نشان داده شده شمارۀ سهدر جدول  هادادهبودن نتایج بررسی نرمال

 
 

 هادادهن توزیع دبوبررسی نرمال منظوربهف واسمیرن ـ نتایج آزمون کولموگروف -3جدول 

 یدارامعنسطح  Z متغیر

 009/0 65/1 توجهجلب

 014/0 57/1 آگاهی و عالقه

 028/0 45/1 تمایل و تحریک

 001/0 91/1 خریداقدام به 

 001/0 13/2 نگرش نسبت به تبلیغات از طریق ورزش

 007/0 69/1 شكل عمومیبهنگرش نسبت به تبلیغات 
 

                                                           
1. Kolmogorov–Smirnov Test 
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از  تربزرگداری این آزمون ااین است که اگر سطح معن فواسمیرن ـ کولموگروفمنطق تفسیر آزمون 

طور که مربوط به متغیرها نرمال است. همان هایدادهتوزیع که توان نتیجه گرفت باشد، می( 05/0)

 از ترکوچک پژوهشمتغیرهای  تمامیداری اکه سطح معنازآنجایی، شودمشاهده میدر جدول فوق 

درصد  95 اطمینان با، بنابراین باشد؛میهای مربوط به متغیرها غیرنرمال توزیع داده ،است( 05/0)

، لذا ؛تفاوت معناداری وجود دارد ،و توزیع نرمال وهشپژهای داده توزیعبین  که توان گفتمی

 از استفادهبرای  .گردید ستفادها 1ایدوجمله ناپارامتریکاز آزمون های آماری آزمون فرض منظوربه

 حاضر پژوهشدر  مورداستفادهکرد. طیف  بندیطبقه گروه دو به را هاداده مقادیر باید این آزمون

)عدم  اول گروه در چهارتا  یک هایپاسخ فرضی طوربه ،بنابراین ؛است ارزشی بودههفتیک طیف 

 صفر فرض. گرفت قرار دوم )اثربخشی تبلیغات( گروه در هفتتا  پنج هایپاسخو  اثربخشی تبلیغات(

 پژوهشدر این  ،دیگرعبارتبه ؛است برابر گروه دو هایپاسخنسبت  که کندمی بیان آزمون این در

احتمال  مقدار اگرذکر است که شایان. شودمییكسان فرض  هامؤلفهاثربخشی و عدم اثربخشی 

 توانمی هاپاسخنسبت  به توجه با ،حال. شودمی رد صفر فرض باشد،( =05/0α)از  کمتر آزمون

ای برای هریک از متغیرها در جدول دوجملهنتایج آزمون ناپارامتریک . برد پی آن تأثیر میزانبه

 .است ارائه شده شمارۀ چهار

 
 پژوهش هایمؤلفهای دوجمله نتایج آزمون ـ4جدول 

 هاگروه متغیر
فراوانی 

 شدهمشاهده

احتمال 

 شدهمشاهده

سطح معناداری 

(sig) 

احتمال 

 آزمون

 توجهجلب
 140 عدم اثربخشی

226 

38/0 

62/0 
001/0 

5/0 

 اثربخشی

 ایجاد عالقه و آگاهی
 179 عدم اثربخشی

187 

49/0 

51/0 
714/0 

 اثربخشی

 ایجاد تمایل و تحریک
 183 عدم اثربخشی

183 

5/0 

5/0 
1 

 اثربخشی

 اقدام به خرید
 169 عدم اثربخشی

197 

46/0 

54/0 
158/0 

 اثربخشی

 نگرش به تبلیغات از طریق ورزش
 135 نگرش منفی

231 

37/0 

63/0 
001/0 

 نگرش مثبت

 شكل عمومینگرش به تبلیغات به
 117 نگرش منفی

249 

32/0 

68/0 
001/0 

 گرش مثبتن
 

                                                           
1. Binominal Test 
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 قیاز طر غاتیتبل ،نظر تماشاگران از که دهدیمنشان  پژوهشی هاهیفرضی حاصل از نتایج بندجمع
 یکاف یاثربخش یتوجه داراجلب ۀمؤلفدر  تنها رانیفوتبال ا ایحرفه لیگدر  رانسلیورزش شرکت ا

ی ایجاد آگاهی و عالقه، ایجاد تمایل هاگامیعنی  پژوهش؛در سایر متغیرهای و  (>05/0P) بوده است
نگرش  ،دیگرسوی(. از<05/0P) دهندنمیی را نشان کاف یاثربخشو تحریک و اقدام به خرید، نتایج 

 (.>05/0P) تبلیغات از طریق ورزش مثبت بوده استشكل عمومی و تماشاگران نسبت به تبلیغات به

 

  گیرینتیجهبحث و 
در  رانسلیورزش شرکت ا قیاز طر غاتیتبلکه دهد اول نشان می ۀآمده از آزمون فرضیدستنتایج به

با  پژوهشنتایج این بوده است.  یکاف یاثربخش یتوجه داراجلب ۀدر مؤلف رانیای فوتبال احرفه گیل
(، 1388) چی(، فطوره1388) حسینی و همكاران(، 1385، هراتی )(1393) تصداق هاییافته
 ( که1393( و شوکتی صیاد )1393(، موحدی )1393بندان )(، عالقه1392و نوریان ) زادهیدیحم

بودن مراتبیهمخوان است. سلسله ،اندکردهدر این گام اثربخش عمل  واستفاده نموده  آیدا از مدل
سمت سطوح پایانی مدل و هرچه به باشدمیکامالً مشهود  پژوهشمدل اثربخشی تبلیغ در این 

 مطالعات بیشترذکر است که بهالزمگردد. گذاری مراحل قبل بیشتر نمایان میتأثیر ،روی شودپیش
مشابه با  یپژوهشو  صورت گرفته است انجامها و بیمه هابانکمشتریان  در ارتباط با شدهانجام

برای جذب اعتبارات مالی اغلب  مؤسسات. تبلیغات باشدموجود نمیورزش  ۀدر حیط حاضر پژوهش
از گیرد. در این نوع صورت می هاآنی خیابانی و در محیط اختصاصی هابیلبورد و از طریق تلویزیون

برخوردار  هابانکی متنوعی جهت مواجهه و آشنایی با خدمات هافرصتمشتریان از  ،تبلیغات
مقایسه با در. تبلیغات از طریق ورزش که مخاطبان آن خاص و تماشاگران ورزشی هستند، هستند
گذاری تأثیر است توانستهند، مشتری دار توجهجلبامكان بیشتری برای تبلیغات که دیگر انواع 

( و 1391) گنجیی هاپژوهشدر که نشان داد  پژوهش ۀخاص خود را داشته باشد. بررسی پیشین
نتایج آزمون این فرضیه در  ،گریدعبارتبه ؛این گام دارای اثربخشی نبوده است ،(1393) طالبانی

 مطالعه نیترکینزدطالبانی که  پژوهش. در باشدمیناهمخوان  ادشدهی یهاپژوهشپژوهش حاضر با 
نتایج  که گرفت قراری بررسموردا دان ۀمیشرکت ب یتجار غاتیاثربخشی تبل ،استحاضر  پژوهشبه 

این عدم  این احتمال وجود دارد که. بودی امهیبعدم اثربخشی تبلیغات این شرکت  دهندۀنشان
خدمات مختلف  ۀهای متعدد بیمه و ارائوجود شرکت ناشی از ،ایاثربخشی در بخش خدمات بیمه

بر این بخش باشد که نیاز به بررسی و بازبینی مداوم  اکمحرقابتی  فضای و هاآنسوی هریک از از
فعالیت رقیبان خود را از این طریق، سازد تا می ضروریها را طول زمان برای هریک از شرکتدر
بتوانند برای رفع مشكالت و  خود طور مرتب موردتوجه قرار دهند و با تأکید بر نقاط قوتبه

آمده از دستنتایج بهبراین، عالوه .ندیشندیاکارهای مناسب بریزی کنند و راههای خود برنامهضعف
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ای فوتبال حرفه گیدر ل رانسلیورزش شرکت ا قیاز طر غاتیتبل که داددوم نشان  ۀآزمون فرضی
حسینی  هایفتهبا یانتایج این  بوده است.ن یکاف یاثربخش یدارا ایجاد آگاهی و عالقه ۀدر مؤلف رانیا

(، 1393بندان )(، عالقه1392زاده و نوریان )(، حمیدی1388) چیفطوره(، 1388) و همكاران
 ،اندکردهدر این گام اثربخش عمل که ( 1393و شوکتی صیاد ) (1393) ، صداقت(1393موحدی )
ایجاد آگاهی و عالقه در تماشاگران  که رسدنظر میبه پژوهشی هاافتهی اساسبر. باشدمیناهمخوان 

های ی پیموده شود، گامخوببهمراتب مدل سلسله که اگر درحالی استو این صورت نگرفته است
هراتی  مطالعاتدر که نشان داد  پژوهش ۀبررسی پیشین .خواهد بود گذارتأثیر بعدی نیز احتماالً

 ،گریدعبارتبه ؛این گام دارای اثربخشی نبوده است نیز (1393) ( و طالبانی1391) گنجی (،1385)
( با 1385) هراتی .سویی داردهم ادشدهی یهاپژوهشنتایج آزمون این فرضیه در پژوهش حاضر با 

ارتباط تصویر و محصول  بایستمیکه  کرده استبیان  گام ایجاد آگاهی و عالقه بیان عدم اثربخشی
در بتواند تا  داد ی را ارائهبندی محتوایی صحیحطرح ،تبلیغ رایبهتری برقرار ساخت و ب شیوۀبهرا 

بسیار ضروری در  یو عامل آیدامخاطب ایجاد عالقه نماید. ایجاد عالقه در مخاطب از ارکان مهم مدل 
آمده از دستنتایج بهبراین، عالوه باشد.سمت ایجادشدن تمایل و اقدام به خرید میهدایت وی به

ای حرفه گیدر ل رانسلیورزش شرکت ا قیاز طر غاتیتبلکه  حاکی از آن بودسوم  ۀآزمون فرضی
بررسی راستا، دراین نبوده است. یکاف یاثربخش یدارا ایجاد تحریک و تمایل ۀدر مؤلف رانیفوتبال ا

در ( نیز 1393) ( و طالبانی1391) (، گنجی1385هراتی ) مطالعاتدر که نشان داد  پژوهش ۀپیشین
نتایج آزمون این فرضیه در  ،گریدعبارتبه ؛دارای اثربخشی نبوده است ایجاد تحریک و تمایلگام 

برای که  بر این باور است (1385هراتی ) .باشدمیهمخوان  ادشدهی یهاپژوهشپژوهش حاضر با 
محصوالتی که قصد  معناکه؟ بدینکندچگونه فكر می که ویباید فهمید  ساختن نیاز مشتریبرآورده

متناسب با  ،مخاطب را متقاعد سازد که این محصوالت و خدمات بایستمی ها وجود داردمعرفی آن
از پذیر )توجیه، اقتصادی و النیکننده به این نتیجه برسد که این خرید عقو مصرف باشدمی نیاز او

(، 1388) حسینی و همكاران هاییافتهبا  پژوهشنتایج این ذکر است که شایان است. (نظر خودش
 ، صداقت(1393موحدی )(، 1393بندان )(، عالقه1392زاده و نوریان )(، حمیدی1388) چیفطوره

همچنین، ، ناهمخوان است. اندکرده( که در این گام اثربخش عمل 1393و شوکتی صیاد )( 1393)
کافی در مخاطبان نسبت  ۀانداز بهتبلیغات شرکت ایرانسل نتواسته  که دادنشان  پژوهشی هاافتهی

گستردگی خدمات و  ناشی ازبه خدمات و محصوالت ایجاد تمایل نماید. این امر ممكن است در ابتدا 
مورد خدمات و محصوالت شرکت آوردن آگاهی دردستهب زیرا، ؛محصوالت شرکت ایرانسل باشد

این امر و  ایرانسل دارد ایرانسل نیاز به توضیحات دقیق و مفصل و پیگیری از طریق سایت اختصاصی
تبلیغات فراوان هنوز هم  وجود باگذاشته باشد.  تأثیربودن افراد عالقهاطالعی و بیدر بیممكن است 

مطلع  هاآنافراد از وجود  از محصوالت و خدماتی از شرکت ایرانسل وجود دارد که بسیاری
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گیری از این از ایجاد عالقه و تمایل برای بهره شودسبب ممكن است همین عدم آگاهی  باشند ومین
تبلیغات  همینبودن مخاطبان دلیل دیگر خاص دیگر،سوی. ازگرددمحصوالت و خدمات جلوگیری 

و ممكن است دالیلی همچون  رندیگیممعرض تبلیغ قرار ای درتماشاگران در فضای ویژه ؛ زیرا،است
 تأثیر هاآن به خرید تمایل ،اد آگاهی و عالقه و سپسایج ،توجهجلبشرایط حاکم بر مسابقه بر 

شرایط حساس بازی یا اهمیت مسابقه ممكن است تمرکز مخاطب را محدود همچنین، . بگذارد
فرصت کمی جهت بروز تمایل به نوع خاصی از خدمات و محصوالت در که  و سبب شود مودهن

با  بودن برابربرای اثربخش شدهمشاهده احتمالمقدار  نیز در بحث آماری ،اختیار مخاطب باشد. البته
و اختالفی که  باشدمی که با احتمال آزمون برابربود ( 5/0با ) عدم اثربخشی برابرمقدار و ( 5/0)

از ممكن است با اصالح برخی  نبوده وی توجهقابلدارای میزان  ،سبب عدم اثربخشی شده است
سمت اثربخشی تغییر های آن، ایجاد تمایل در افراد بهاجرا و شیوه ۀدر نوع، نحو ها در تبلیغکاستی

 ،ایدر آزمون دوجمله شدهگرفتهنظردر ۀدر دامنکه جهت دهد. ذکر این نكته ضروری است 
گرفتند و  قرار اثربخش گروه در هفتتا  پنج یهاپاسخو اثربخش ریغ گروه در چهارتا  یک یهاپاسخ

 گذاشته باشد. تأثیر اثربخشریغافزایش درصد آماری در گروه  رب هاخپاسممكن است حد متوسط 
ورزش  قیاز طر غاتیتبل که حاکی از آن بودچهارم  ۀآمده از آزمون فرضیدستنتایج بهبراین، عالوه

وده نب یکاف یاثربخش یدارا اقدام به خرید ۀدر مؤلف رانیای فوتبال احرفه گیدر ل رانسلیشرکت ا
و  زادهیدی(، حم1388) چی(، فطوره1388) و همكاران ینیحس هاییافتهبا  که این نتایج است

( 1393) ادیص یو شوکت( 1393) ، صداقت(1393) ی(، موحد1393بندان )(، عالقه1392) انینور
 یهابودن گامناثربخشذکر است که شایان. باشدمیهمخوان نا ،اندگام اثربخش عمل کرده نیدر اکه 
بررسی راستا، دراین مخاطبان باشد. دیاقدام به خردر  یاثربخش ی عدمبرا یلیدل تواندیم یقبل

( 1393) ( و طالبانی1391) گنجی (،1385ی هراتی )هاپژوهشدر  که نشان داد پژوهش ۀپیشین
 ادشدهی مطالعاتنتایج آزمون این فرضیه در پژوهش حاضر با ) این گام دارای اثربخشی نبوده است

 بایستمی اول ۀدر وهل و کننده داشته باشدبتواند اثر مثبتی بر مصرف دبای تبلیغات .ی دارد(همخوان
 کنندهمصرف ،این تبلیغات از وجود کاال یا خدمات آگاه گردد. در مراحل بعد ۀواسطبهده کننمصرف

در درادامه و سازد. کدام نیاز او را برآورده می ،گرددباید درک نماید کاال یا خدمتی که تبلیغ می
به مشتریان انتقال داد که جایگاه این محصول در زندگی این مفهوم را باید  اقدام به خرید ۀمرحل

فراوان و بررسی  دقتبهها هنگام معرفی محصول نیاز در کنار این وظیفه، انتخاب واژه ؟چیست هاآن
کردن خدمات و مزایای محصول ملموس و محسوس بر و الزم است شتهمی مراحل دابازخورد در تما
دلسردی و تردید احتمالی در فرد  کهیطوربه ؛خاطر داده شوداطمینانو به مشتری تأکید گشته 

تبلیغات که دست آمد این است هکلی که از این بخش از پژوهش بۀ وجود نیاید. نتیجپس از خرید به
در این  آیداهای مدل تنها در گام اول اثربخشی داشته و سایر گاماز طریق ورزش شرکت ایرانسل 
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های تبلیغاتی را مخاطب و پیام هستند که شیوهاین  دیگر،سویازتبلیغات خوب پیموده نشده است. 
های مختلف برای ها باید به تناسب مخاطب و پیام خود سعی کنند از شیوهکنند. سازمانتعیین می

 ؛شودگذاری هرچه بیشتر پیام بر وی میتأثیرمخاطب سبب شناخت  ،زیرا ؛یندتبلیغات استفاده نما
های تبلیغاتی که این صالحیت و تبحر کانون ،انتخاب کانال مناسب، ابزار ویژه و همچنین ،روایناز

اگر . دیگر بحث تبلیغات و نیاز مخاطب است ۀلأگیرند، بسیار اهمیت دارد. مسعهده میوظیفه را بر
را صورت ممكن است او غیراین در گردد ومی ویتبلیغات همسو با نیاز مخاطب باشد موجب جذب 

نظرسنجی در  و های الكترونیكینامهسنجی از مشتریان از طریق پرسشنیاز ،بنابراین ؛دفع نماید
ر شناسایی تواند شرکت را دهای مستقر در اماکن عمومی برای چند نوبت در سال میها و باجهسایت
با احترام به و  ارچوب قوانین و مقرراتهاگر تبلیغات در چ ،براینعالوه. رساندمشتریان یاری نیاز 

آگاهی و اطالعات  افزایش تواند بهمی ،ای صورت بگیردکنندگان و رعایت اخالق حرفهحقوق مصرف
یک کاال و میزان اگرچه ممكن است بین تبلیغات در این ارتباط، کنندگان کمک نماید. مصرف

اما برای حفظ این رابطه در درازمدت،  ؛مدت ارتباط مستقیمی وجود داشته باشدفروش آن در کوتاه
 ،بنابراین ،سسات استؤها و مترین اقدامات شرکتکننده از ضروریصداقت و رعایت حقوق مصرف

گذار بر فروش و تأثیرلی عام ،خرید کاالها و خدماتبه ها نسبت گذاری بر مخاطبان و اقناع آنتأثیر
در گام ایجاد تمایل و تحریک باید به آن بیشتر توجه  باشد کهمیکسب سود بیشتر در بازاریابی 

یعنی  ؛هنمونافراد از درصد  7/27نشان داد که  پژوهش ۀبررسی اطالعات کلی مربوط به نمون ود.نم
گفت که توان می ،اساسایناند؛ برهزار تومان در ماه داشته 500 ی کمتر ازسوم آن، درآمدحدود یک

در این گام اثربخشی الزم گزارش )اند قصد خرید نداشته ،این جمعیت با این سطح از درآمد احتماالً
نمونه دارای تحصیالت دیپلم و از افراد درصد  3/24که  حاکی از آن بودنتایج  ،چنین. همشده استن

بودن سن و رسد پاییننظر میبه ،اند، بنابراینن داشتهسال س 25 کمتر ازدرصد  38و بوده  ترپایین
که تبلیغات شرکت  که افراد سطح اثربخشی واقعیبرای اینسطح تحصیالت دلیل دیگری باشد 

تحلیل مورد را ایرانسل در ایجاد آگاهی و عالقه، ایجاد تمایل و تحریک و اقدام به خرید داشته است
اند که عنوان کردهافراد نمونه درصد از  9/45برمبنای نتایج  دیگر،سویباشند. ازدقیق قرار نداده 

این  که رسدنظر میبه ،بنابراین؛ اندبه ورزشگاه آمده در لیگ حاضربرای مشاهدۀ کمتر از سه مسابقه 
این تبلیغات  احتماالً و نبودهکافی  مورد اثربخشی تبلیغات شرکت ایرانسلزمان جهت قضاوت در

نتایج براین، عالوه .اند، اثرگذاری الزم را بر مخاطبان نداشتهافراد با آنکمتر  هۀدلیل مواجبه
 قیاز طر غاتیبه تبل نسبت نگرش تماشاگرانکه  دادپنجم نشان  ۀآمده از آزمون فرضیدستبه

ی رضو و (1394کردلو ) (،2011)پیون و جیمز های یافتهبا که این نتایج  بوده است مثبت ورزش
برتر فوتبال  گیباورها و نگرش تماشاگران ل (1394)پژوهش کردلو در  .ی داردهمخوان( 1391)

علت این  بررسی دنبالبه خودپژوهش وی در . گردیدتعیین ورزش  قیاز طر غاتینسبت به تبل
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با نگرش نسبت به  سهیمقاورزش در قیاز طر غاتیچرا نگرش افراد نسبت به تبل موضوع بود که
 /ندیخوشا"و  "بودنخوب"پژوهش در این  ؟متفاوت است یغاتیتبل یهارسانه ریسا ای یسنت غاتیتبل

از  غاتیا بر نگرش تماشاگران نسبت به تبلر تأثیر نیشتریبودند که ب هاییمؤلفه "بودنبخشلذت
دهندگان نگرش پاسخ ،یکل غاتیبرخالف تبل که نشان داد هاافتهیهمچنین،  ورزش داشتند. قیطر

ورزش  فردمنحصربه یهایژگیاست که و نیورزش دارند. باور بر ا قیاز طر غاتیبه تبل یمثبت
 رسدیمنظر به .ورزش نقش دارد قیاز طر غاتیدر نگرش مثبت به تبل یغاتیتبل ۀرسان کی عنوانبه

نگرش افراد را نسبت به  طورکلی ورزش،افراد به ورزشكاران و مسابقات ورزشی و به ۀعالقکه 
بیانگر ششم  ۀآمده از آزمون فرضیدستنتایج بهبراین، عالوه دهد.میمثبت قرار  تأثیرتبلیغات تحت

کردلو  هاییافتهنتایج با  که این بوده است عمومی مثبت غاتینگرش تماشاگران به تبلکه آن بود 
، باشدیو مطلوب م دیمف (یطورکلبه)نظر تماشاگران  از یعموم غاتیتبل دادنشان  که( 1394)

 دهندگان مخالفدرصد از پاسخ 7/6از  شیکه ب حاکی از آن بودآمده دستبه جی. نتاهمخوانی داشت
دهندگان با درصد از پاسخ 4/49 ،مقابلدر و باشدیمطلوب نم یعموم غاتیموضوع بودند که تبل نیا
چنین استنباط کرد که با استفاده از  توانیمی این پژوهش هاافتهی از ن موضوع موافق بودند.یا

تبلیغات عمومی را  بهنگرش منفی افراد نسبت  توانمی تبلیغاتی ۀیک صحن عنوانبهورزش 
این نتیجه حاصل شد که نگرش منفی  نیزدر پژوهش کردلو مثبت نمود. نگرش ی تبدیل به ااندازهتا

خدمات و  ،باید هنگام تبلیغ محصوالت ،الحنیابا ؛باشدمیحال گسترش ه تبلیغات درنسبت ب
ید بر باورهای منفی دوری کرد. ممكن از تأکحدبیشتر بر باورهای مثبت تأکید داشت و تا ،کاالها

 ،از جوایز و هدایای جانبی که حاوی نام تجاری هستند توانمی برای ایجاد نگرش مطلوب ،چنینهم
آگاهی و  ،بعد ۀمرحلدر  و شودافراد به یک تبلیغ جلب می توجهابتدا  ،کلیطوربه بهره برد.

دست به از این امر ای که. نتیجهگیردصورت میخرید  ،درنهایتو ایجاد شده تمایل  و مندیعالقه
آن آگاهی و عالقه به پیام  تبعبهمیزان توجه افراد به تبلیغ و  ،اول ۀدر مرحلکه این است  دیآیم

 ؛کنندیمبعد خودداری  ۀمرحلبخشی از افراد از رفتن به  این مرحله،در که  شودیممشخص 
. دهندینمی به آن نشان اعالقهاما هیچ  ؛نمایندیمبه تبلیغات توجه  صرفاًی اعده ،گریدانیببه

بخش  ؛ اماشودیمبه خرید ایجاد تمایل  هاآنمند شده و در افراد به تبلیغ عالقهاین  بیشتردرادامه، 
ی اهنساژآبازاریابان و  ،رونیازا ؛شوندخرید وارد نمی ۀمرحلمایلی از خود نشان نداده و به دیگر ت

 ۀعالقو  لیقهطریق ایجاد تبلیغات منطبق بر س به این نكته توجه نمایند که از بایستمیتبلیغاتی 
هر تبلیغ با هدفی خاص طراحی  ،واقع. درطبان در هر مرحله جلوگیری نمایندافراد، از ریزش مخا

که تبلیغات از طریق ورزش با توجه به این گردد.میاساس همان هدف نیز ارزیابی شود و برمی
توان پیشنهاد داد های مدل آیدا دارای اثربخشی بوده است، میشرکت ایرانسل تنها در یكی از گام

بر عالوههای تبلیغات این شرکت سنجیده شود تا بتوان ویژگی ،دیگر پژوهشیک  که طی
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تبلیغات برای این  ۀریزی و ارائجهت تهیه، برنامهرا الگویی ، نقاط قوت و ضعفنمودن مشخص
های ایجاد تبلیغات شرکت ایرانسل در گامکه ها نشان داد یافتهبراین، عالوه. آوردفراهم شرکت 

نیازمند بازنگری و تأکید و  ،دادن افراد به خریددر مخاطبین و سوق آگاهی و عالقه، ایجاد تمایل
شود برای شناسایی نیازهای مخاطبان، ایجاد آگاهی در پیشنهاد می ،بنابراین ؛توجه بیشتر است

عمل ، از مشتریان نظرسنجی بههاآهای متقاعدسازی و ایجاد تمایل و تحریک در ها و یافتن راهآن
 ،هایافته برمبنایکه با توجه به این د.وسمت خرید هدایت نمبتوان مخاطب را بهنهایت در تا آید

 10از طریق تلویزیون بوده و کمتر از  غاتیتبل، بر افراد رانسلیشرکت ا غاتینوع تبل نیگذارترتأثیر
اثرگذارتر ها ند که تبلیغات از طریق ورزش شرکت ایرانسل بر آناهدرصد از افراد نمونه عنوان کرد

ی را فراهم محل و روش تبلیغ، بسترنوع رسانه و شود شرکت با تغییراتی در پیشنهاد می ،بوده است
پیشنهاد همچنین، تر سازد. تبلیغات خود مناسب ۀکه تبلیغات از طریق ورزش را برای ارائ آورد
کیفیت و  یجهت ارتقاالزم اقدامات  ،بخشیدن به این نتایجراستای بهبودگردد شرکت ایرانسل درمی

 پژوهشدر این که براین، با توجه به اینعالوه دهد. انجامطور مداوم محتوای تبلیغات خود را به
تواند جهت حفظ نگرش نگرش افراد به تبلیغات از طریق ورزش مثبت بوده است، شرکت ایرانسل می

برای  را الت و تخفیفاتیتسهی ،خود ۀموجود، افزایش مشتریان و اقدام به خرید مشتریان بالقو
 گیرد.تماشاگران مسابقات ورزشی در نظر 

نمایانگر اهمیت بررسی اثربخشی تبلیغات و نقش  ،است دست آمدههمختلف ب مطالعاتآنچه از 
باشد. گرفتن بازخورد ها میهای تبلیغاتی و ترویجی شرکتیا اصالح برنامهو حیاتی آن در ادامه 

آگاهی از  ،. همچنینبهتر تبلیغات یاری نماید ۀها را در ارائتواند شرکتموقع میمناسب و اقدام به
ها را ، شرکتنمایدمیترغیب  نظرسوی کاال یا خدمت موردبهرا  هانظر مشتریان و آنچه که آن

توجه به نقش  سازد.رهنمون می ترو اثربخش ترایحرفه تر،روزهای تبلیغاتی بهبرنامهداشتن سوی به
مختلف عالوه بر  هایپژوهشدر  غات و به کارگیری مدل های سنجش اثربخشی تبلیغاتیتبل

های متفاوت با توجه به غات و تاثیرگذاری آن، نشان داده است که در پژوهشیدادن اهمیت تبلنشان
تواند مسیرهای گوناگونی طی نماید و نتایج متفاوتی های خاص صنعت مورد نظر میشرایط و ویژگی

شود در رسیدن به نتایج مورد انتظار تغییراتی ، که هرکدام از آنها سبب میباشددنبال داشته نیز به
 .مثبت یا غیرمثبت ایجاد شود 

ارزیابی اثربخشی  ۀزمین ای که درگسترده مطالعاتبا تكیه بر مبانی نظری موجود و  پژوهشاین 
های متفاوت و از طریق جدیدی در ارزیابی تبلیغات که به شیوه ۀبود، به حیطتبلیغات انجام شده

پتانسیل تبلیغات از طریق ورزش به علت اینكه،  است. وارد شده ،شوندهای مختلف انجام میکانال
 هایپژوهش، نیازمند توجه و ها و صنایع مختلف در خود داردشرکتبرای فراوانی جهت تبلیغ 

ای منعكس های ورزشی را تا اندازهشرایط ویژه تبلیغات در محیط شپژوهاین . باشدتر میگسترده
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است و نتایج آن نشان داد که افراد نگرش مثبتی نسبت به این نوع تبلیغات دارند، بنابراین نموده
ورزشی  جامعورزش و استقبال عمومی مردم از آن در متوانند با استفاده از فرصتی که ها میشرکت

 موثرتری ریزی و اقدامخود برنامهبازاریابی برای دستیابی به اهداف  د،دهقرار می هاآن در اختیار
 .انجام دهند برای جلب مخاطبان هرچه بیشتر برای خود،
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Abstract 
Advertising has been a component of potential revenue of sport events from a 

long time. Evaluating the effectiveness of advertising has helped Investors, 

sponsors and other companies that have advertised through sports for providing 

more effective advertising and this action was effective on increasing their sale 

share. Aim of this study was define effectiveness of through sport advertisement 

of MTN Company in professional football league of Iran. The instrument that 

used in this study was Effectiveness of through sport advertisement 

questionnaire. Content and construct validity of this scale was confirmed in 

separate research. Collected data by descriptive and inferential statistics, 

binomial test and structural equation modeling was analyzed in SPSS and PLS 

software. Analysis of results show that Irancell`s advertising through sport in 

Premier Football League has not been effective. About attitude toward 

advertising through sport had become clear that there is a positive attitude in 

spectator. According to the result we suggest Irancell company with by relying 

on positive attitude that is existing toward advertising trough sport, do some 

revision in executive methods of advertising and take better advantages of good 

condition in sports field to progress of their marketing goals. 
 

Keywords: Advertising Through Sports, Effectiveness of Advertising, AIDA 
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