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Abstract
The marketing activities of sports clubs, companies and organizations have
always been involved in effective internal and external forces. External
forces are important and necessary environmental factors that indirectly
affect the club or organization. These forces or factors include government
regulation, economic climate, technology, political forces, and demographic
characteristics related to customers and social trends. It is important for
sports organizations to look at the changes in each of these forces
(Asadollahi, 2018). It is this space: social networks play a very important and
undeniable role due to their unique capabilities and abilities such as
informing, informing, strengthening the expansion of communication
between people, mobilizing power in various social, cultural, political and
other fields. Play (kordlu, ali mohammadi, Moharram Zadeh & Azizian
Kohan, 2021). Research on sports consumer behavior is the testing of
theories in natural populations to better develop measures for sports
marketing and to increase and maintain consumer demand for sports products
and services (Tojari, Abu Darda, 2011). Considering the social, economic
and political benefits of sport, the problem for sports marketers is to
understand the complexity of human behavior in identifying key elements of
the decision-making process and shaping marketing practices to enhance the
sporting experience (Asadollahi et al. 2021). Segmentation is the focus of
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consumer familiarity because it identifies differences in consumer behavior
that will directly lead to awareness of marketing strategies. Identify the
benefits and then determine which factors to extend, so the sports marketer
can group consumers according to personality type, how they use the product
and service, and finally their expectations of the product, although there are
many ways to segment. But there are pervasive variables that are an effective
starting point for the segmentation strategy, one of which is the demographic
characteristics of consumers, generally consumers based on population
characteristics Cognition, Psychology, and Product Behavior was Divided
(Asadollahi & et al, 2020). Therefore, considering the use of TV, mobile and
social media media and magazines and newspapers by Shahr Khodro
Football Club to communicate with its fans, the present study examines the
differences in the impact of these media on demographic variables such as
age and income level, Education level and marital status. Also, considering
the importance of choosing the type of media and communication and
advertising tools and its effect on sports fans, as well as considering the
different characteristics of sports fans and in order to create a proper division
of Shahr Khodro club fans and to prevent cost wastage by the club in The
researcher seeks to examine the differences between the effectiveness of
different types of communication media based on the demographic
characteristics of sports fans of Premier League football teams.
Methodology: The present research is applied in terms of nature and purpose and
descriptive-comparative in terms of method and in terms of the type of data
search, it is a small amount that is done in a field method and the required
data is collected through a questionnaire. The statistical population of the
study includes all fans of Shahr Khodro Football Club in Khorasan Razavi
Province, Mashhad (with a high level of participation). According to the
statistics of the club's fan committee, there are more than 50,000 people, of
which 500 as a sample Simple random sampling was selected. Data were
collected using a demographic characteristics questionnaire (age, level of
education, income level and marital status) and a researcher-made
questionnaire on the effectiveness of communication media on fans
consisting of 15 items and 3 media (5-item TV effect, effectiveness Mobile
phones and social networks (5 items and the effectiveness of magazines and
newspapers with 5 items), was done on a 5 Likert scale (from strongly
disagree score 1 to strongly agree score 5). Determining the validity of the
questionnaire after preparing it was seen and approved by expert professors
(face validity). Also, to check the construct validity of research tools,
confirmatory factor analysis test was used. Descriptive statistics and
inferential statistics were used to analyze the data and SPSS software version
26 was used to perform data calculation and processing.
Findings: The findings showed that regarding the age characteristics of the fans,
the findings showed that the TV media had the greatest impact on the age

63  1400  پاییز،  شماره سوم،دوره دوم

فصلنامه علمی مطالعات بازاریابی ورزشی

groups of 36 to 45 years, 46 to 55 years and over 55 years. In addition,
mobile media and social networks have had the greatest impact on the age
groups of less than 25 years and 26 to 35 years. The media of magazines and
newspapers also had the greatest impact on the age groups of 46 to 55 years
and over 55 years. Regarding the level of education of the fans, the findings
showed that the television media had an impact on all educational groups. In
addition, mobile media and social networks have had the greatest impact on
the educational groups less than diploma, diploma, post-diploma and
bachelor. Also, the media of magazines and newspapers have had the greatest
impact on the undergraduate and doctoral study groups. Regarding the
characteristic of the income level of the fans, the findings showed that the TV
media had the greatest impact on groups with no income level and income
groups less than 500 thousand Tomans. In addition, mobile media and social
networks have affected all of these income groups. Also, the media of
magazines and newspapers have had the greatest impact on groups with
incomes of 1 to 2 million Tomans and more than 2 million Tomans. Findings
showed that there is no significant difference between the views of single and
married people about the effectiveness of communication media.
Discussion and Conclusion: As a general conclusion, it can be said that the study
of behavior and demographic characteristics of fans in order to get
acquainted with the taste and reactions and adopt a communication approach,
raises many issues for marketers. One of the important principles of
psychology is that each person is different from the other and therefore each
person has a unique personality, different perceptions, life experiences,
abilities and interests and most importantly attitudes, beliefs and It has
different values. In addition, sports consumption has sociological principles
that research in this field helps the sports club to determine how a sports
product or service can provide an opportunity to achieve the desired results
and create effective communication and marketing strategies. Finally, it can
be concluded that Shahr-e-Khodro Club, if it wants to effectively
communicate with its fans based on different age, education and income
sectors, and on them in order to encourage them to use the club's services or
participate in The activities of the club can use the best and most effective
media for its communication or advertising purposes.
Keywords: Communication Media, Demographic Characteristics, Fans, Shahr
Khodro Club, Premier Football League.
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چکیده
هدف این تحقیق بررسی تفاوت اثرگذاری انواع رسانههای ارتباطی بر روی هواداران تیمهای لیگ برتر
فوتبال ایران بر اساس ویژگیهای دموگرافیک بود .تحقیق حاضر به لحاظ ماهیت و هدف ،کاربردی و
از حیث روش توصیفی مقایسهای و به لحاظ نوع جستجوی دادهها ،کمی است که به شیوه میدانی انجام
شد .تعداد  500نفر بهعنوان نمونه به پرسشنامه ویژگیهای دموگرافیک و پرسشنامه محقق ساخته 15
عبارتی اثرگذاری رسانههای ارتباطی بر هواداران بهطور کامالً داوطلبانه و تصادفی پاسخ دادند .بهمنظور
تجزیهوتحلیل دادهها از روشهای آمار توصیفی و آمار استنباطی و بسته نرمافزاری  SPSSنسخه 26
استفاده شد .یافتههای پژوهش نشان داد که بین اثرگذاری انواع رسانههای ارتباطی بر اساس ویژگیهای
دموگرافیک هواداران ورزشی لیگ برتر فوتبال تفاوت معنیداری وجود دارد .با توجه به نتایج پژوهش
میتوان گفت که باشگاه فوتبال شهر خودرو بااطالع از میزان اثرگذاری هر یک از رسانههای ارتباطی
بر ویژگیهای دموگرافیک هواداران ،میتوانند بهصورت اثربخش با هواداران خود ارتباط برقرار کند.
کلیدواژهها :رسانههای ارتباطی ،ویژگیهای دموگرافیک ،هواداران ،باشگاه شهر خودرو ،لیگ برتر
فوتبال
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مقدمه
فعالیتهای بازاریابی باشگاههای ورزشی ،شرکتها و سازمانها همواره درگیر نیروهای مؤثر
داخلی و خارجی بوده است .نیروهای خارجی ،عوامل محیطی مهم و الزمی هستند که بهطور
غیرمستقیم بر باشگاه یا سازمان اثر میگذارند .این نیروها یا عوامل شامل مقررات دولتی ،جو
اقتصادی ،تكنولوژی ،نیروهای سیاسی و ویژگیهای جمعیتشناختی مربوط به مشتریان و روندهای
اجتماعی میشوند .برای سازمان های ورزشی نكته مهم این است که تغییرات هر یک از این نیروها
را بررسی کنند ) .(Asadollahi , 2018گسترش ارتباطات رسانههای اجتماعی ،تعامل اجتماعی
افراد نیز به فضای مجازی کشیده شده است و ارتباطات مجازی بخش عمدهای از دالیل استفاده
کاربران از این فضاست .شبكههای اجتماعی با توجه به قابلیتها و تواناییهای منحصربهفرد خود
ازجمله اطالعرسانی ،آگاهسازی ،تقویت گسترش ارتباطات میان افراد ،قدرت بسیجکنندگی در
حوزههای مختلف اجتماعی ،فرهنگی ،سیاسی و غیره نقش بسیار مهم و غیرقابلانكاری را ایفا
میکنند .بر این اساس شبكههای اجتماعی به مجموعهای از افراد که بهصورت گروهی با یكدیگر
ارتباط داشته و مواردی مانند اطالعات ،نیازمندیها ،فعالیتها و افكار خود را به اشتراک
میگذارند ،اطالق میشود (kordlu, ali mohammadi, Moharram Zadeh & Azizian

) .Kohan, 2021اینترنت ،ایمیل و گوشیهای همراه شیوههای برقراری ارتباط باشگاههای ورزشی
یا سازمانها با اعضا ،بازیكنان ،مربیان و مقامات رسمی را تغییر دادهاند .بعالوه تكنولوژی منبع
اطالعاتی مهمی برای هواداران به حساب میآید & Shadberry, Westerbick, Quick, Funk

).)Daniel, 2009
مطالعه در زمینه رفتار مصرفکننده ورزش از رشتههای علمی مختلفی شكلگرفته است که
هرکدام به شكلی خاص بر آشنایی با فعالیتهای مصرف ورزش متمرکز هستند .طی دهه گذشته،
رفتارشناسان در زمینه مصرفکنندگان ورزشی (متخصصان رفتار) با بهرهگیری از نظریههای
بازاریابی ،روانشناسی ،جامعهشناسی و ارتباطات به بررسی مصرف ورزش در اشكال و زمینههای
مختلف زیادی پرداختهاند .این بررسی شامل آزمایش نظریهها در جمعیتهای طبیعی جهت توسعه
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بهتر اقدامات برای بازاریابی ورزشی و افزایش و حفظ تقاضای مصرفکننده برای محصوالت و
خدمات ورزشی است ) .(Asadollahi , Tojari & Zarei, 2017پژوهش در رابطه با رفتار
مصرفکننده ورزش عبارت است از آزمایش تئوریها در جمعیتهای طبیعی جهت توسعه بهتر
اقدامات برای بازاریابی ورزشی و افزایش و حفظ تقاضای مصرفکننده برای محصوالت و
خدمات ورزشی ) .(Tojari, Abu Darda, 2011با در نظر گرفتن فواید اجتماعی ،اقتصادی و
سیاسی ورزش ،مشكل بازاریابان ورزش درک پیچیدگی رفتار انسان در شناسایی عناصر اصلی
فرآیند تصمیمگیری و شكلدهی اقدامات بازاریابی جهت ارتقای تجربه مصرف ورزش است
) .(Asadollahi& et al, 2018رفتار مصرفکنندهای که در بستر ورزش شامل ترکیبی از
نگرشهای مصرفکننده ،انگیزهها و اعتقادات مربوط به محصوالت و خدمات ورزشی است که
هر یک به نوبه خود با مفاهیم همچون هیجان و تجارب هیجانی مصرفکننده در ارتباط است
) .(elahi & Moradi, 2021مطالعه رفتار انسان بهمنظور آشنایی با مصرفکنندگان ورزش و اتخاذ
رویكردی چندرشتهای ،مسائل زیادی را در اختیار بازاریابان میگذارد .یكی از اصول مهم
روانشناسی این است که هر فرد با فرد دیگر فرق میکند و بنابراین هر فرد شخصیتی منحصربهفرد،
ادراکاتی متفاوت ،تجارب زندگی ،قابلیتها و عالئق و مهمتر از همه نگرشها ،باورها و ارزشهای
متفاوتی دارد ).(Abbasi, 2016
بهعالوه مصرف ورزش اصول جامعهشناختی دارد که هم بهصورت فردی و همگروهی انجام
میشود .شرکت در ورزشهایی از قبیل دوومیدانی و گلف مستلزم فعالیت فرد است که ممكن
است در حضور دیگران بهصورت تفریح غیررسمی و رویدادهای سازمانیافته صورت گیرد
) .(Abbasi, 2011لیگهای ورزشهای تفریحی متكی بر گروهی از افراد هستند تا در برابر تیم
دیگر رقابت کنند .حضور رقابتهای حرفهای ورزشی در قالب جمعیتهای بزرگ است و
تعامالت بین تماشاچیان بخش عمدهای از تجربه ورزش به حساب میآید .جامعهشناسان ورزشی
عالقهمند به تعیین چگونگی شكلگیری این تعامالت گروهی به تجربه ورزش چه از طریق شرکت
فیزیكی (حضور فعال) و چه بهعنوان تماشاچی هستند ).(Tojari, Abu & Darda, 2011
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در اظهارت ( Stanton & et al )1995تقسیمبندی بازار عبارت است از فرآیند تقسیم کردن کل
بازار ناهمگون یک محصول یا خدمات به چندین قسمت که تمام قسمتها در جنبههای مشابه
همگون هستند .تقسیمبندی باعث ایجاد گروه کوچکتری از مصرفکنندگان از کل مبنای
مشتریان یک سازمان ورزشی میشود که عالقهای مشترک دارند .بهعبارتدیگر گروههای خاص
مصرفکنندگان دالیل فردی ،روانی و محیطی مشابهی برای شرکت کردن خود دارند .در تالش
جهت ترغیب این گروهها به آغاز یا حفظ مشارکت خود در ورزش یا فعالیت باید راهكارهای
بازاریابی مختلفی ایجاد شوند که هدف آن بهطور خاص این گروهها یا بخشهای بازار باشند.
تقسیم بازار ،فلسفهای مصرفکننده گرا است و تالشی در جهت برآورده کردن تا حد امكان نیازها
و خواستههای بازار .بهعالوه سازمان میتواند با تقسیمبندی بازار سنجیدهتر منابع بازار را تشخیص
دهد و توزیع کند و این امر منجر به کسب سود بیشتر از سرمایهگذاری میشود (Peetts & et al,

).2015
( )2000, Mollin et allاظهارکردهاند که تقسیمبندی ،محوریت آشنایی با مصرفکننده
است؛ زیرا تفاوت رفتار مصرفکنندگان شناسایی میشود که مستقیماً باعث آگاهی از راهكارهای
بازاریابی خواهد شد .در نتیجه وظیفه بازاریابان ورزش این است که ابتدا نحوه استفاده مصرفکننده
از محصوالت یا خدمات ورزشی را جهت برآورده کردن نیازهای فردی و فراهم کردن فواید
مشخص کنند و سپس تعیین کنند کدام عوامل را گسترش دهند .پس بازاریاب ورزش میتواند
مصرفکنندگان را طبق نوع شخصیت ،نحوه استفاده آنها از محصول و خدمات و در آخر
انتظارات آنها از محصول گروهبندی کند .اگرچه راههای فراوانی برای تقسیمبندی وجود دارد ،اما
متغیرهایی فراگیر وجود دارند که نقطه شروع مؤثری برای راهكار تقسیمبندی به شمار میآیند که
یكی از آنها ویژگیهای جمعیتشناختی مصرفکنندگان میباشد.
عموم ًا مصرفکنندگان بر مبنای ویژگیهای جمعیت شناختی ،روانشناختی و رفتار نسبت به
محصول تقسیمبندی میشوند ) .(Asadollahi & et al, 2020تقسیمبندی به لحاظ
جمعیتشناختی متداولترین شكل تقسیمبندی است که دارای عوامل تعیینکننده مهم
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جمعیتشناختی همچون جنسیت ،سن ،مذهب ،درآمد ،شغل ،میزان تحصیالت ،وضعیت تأهل،
جغرافیا و مرحله چرخه زندگی میباشد .تمام متغیرهای جمعیت بالقوه مهم هستند ،بهخصوص وقتی
چرخه زندگی فرد را در نظر بگیریم .مراحل قدیمی چرخه زندگی عبارتنداز مجردهای جوان ،افراد
متأهل دارای فرزند و بدون فرزند و افراد مسن مجرد ) .(Peetts & et al, 2015اما والدین مجرد،
زوج های پیر بدون فرزند ،افراد مجرد مسن و افراد مطلقه دارای مراحل دیگری از چرخه زندگی
هستند .مرحله چرخه زندگی یک فرد اثر قابلتوجهی بر میزان زمان و منابع مالی که به ورزش
اختصاص میدهد ،دارد .مراحل در چرخه زندگی بر رفتار مصرفکننده اثر مستقیم دارند و برای
بازاریابان ورزش الزم است سازوکارهایی را فراهم کنند که مشتریان ترغیب شوند از دوران
کودکی تا دوران سالخوردگی وفادار به ورزش بمانند ).(Asadollahi& et al, 2020
مطالعات پیشینه تحقیقات نشان داد که تحقیقات محدودی به بررسی و گزارش یافتههای
دموگرافیک مرتبط با تحقیقشان پرداختهاند ولی اثرگذاری متغیرهای مختلف ازجمله تبلیغات را با
توجه به ویژگیهای جمعیتشناختی مصرفکنندگان تائید نمودهاند.
در این راستا ) ،Alamdarloo (2000تحقیقی با عنوان بررسی تبلیغات بازرگانی بر رفتار
مصرفکنندگان در صنعت مواد غذایی ایران انجام داد .هدف اصلی این تحقیق سنجش میزان
اثرگذاری تبلیغات بازرگانی بر رفتار خرید اقشار مختلف مصرفکنندگان میباشد .نتایج تحقیق
نشان داد که بین جنسیت مصرفکنندگان و تأثیر تبلیغات بازرگانی بر رفتار آنها رابطه معنیداری
وجود دارد .آزمون آماری این دو نشان داده که میزان تأثیر تبلیغات بازرگانی بر رفتار
مصرفکنندگان با تحصیالت پایینتر (کمتر از دیپلم ،دیپلم و فوقدیپلم) زیاد میباشد.
در پژوهشی ) Casper (2007با عنوان تعهد ورزشی ،تعداد مشارکت و تمایل به خرید بر
اساس مؤلفههای سن ،جنسیت ،میزان درآمد و سطح مهارت به این نتیجه رسید که بین ویژگیهای
دموگرافیک ،تعهد ورزشی و خرید کاالهای ورزشی رابطه معنیداری وجود دارد.

فصلنامه علمی مطالعات بازاریابی ورزشی

دوره دوم ،شماره سوم  ،پاییز 69  1400

در پژوهش ( Sajadi )2007با عنوان رابطه بین استفاده از تصاویر ورزشی در تبلیغات و رفتار
مصرفی تماشاچیان مسابقات ورزشی دریافت که استفاده از تصاویر ورزشی با رفتار مصرفی افراد با
تحصیالت باال و پردرآمد ارتباط معنیداری دارد.
) ،Abbasi (2016در مطالعهای با عنوان بررسی و مقایسه تأثیر آگهیهای تلویزیونی و تبلیغات
محیطی کنار زمین میادین ورزشی بر مخاطبان تلویزیونی ،دریافت که هر چه سن و تحصیالت کمتر
باشد ،اثرپذیری تبلیغات بیشتر است.
) ، Abbasi (2011در تحقیقی با عنوان نقش تبلیغات محیطی (تبلیغات بدنه اتوبوسهای
درونشهری) بر ترغیب مخاطب به خرید کاال دریافت بین تحصیالت مخاطب و جنسیت و خرید
کاال تحت تأثیر تبلیغات اتوبوس رابطه معناداری وجود ندارد.
)،Nesbitt, Jane McKay, Manchanda, Malcolm Smith & Bruce Hufman (2011
در تحقیقی با عنوان اثر سن ،نیاز به شناخت و شدت عاطفی در اثربخشی تبلیغات دریافتند که
جوانان و بزرگساالن به پیامهای عاطفی بهویژه آنهایی که منفی هستند بهتر از آنهایی که منطقی
هستند واکنش نشان میدهند و افراد مسن ترجیح میدهند پیامها منطقی و مثبت باشند)2015( .
 ، Cowley & et alدر تحقیقی با عنوان اثر تبلیغات و آگهی فریبنده در مصرف ،ضمن تائید اثر
تبلیغات بر مصرف دریافتند که قرار گرفتن در معرض تبلیغات فریبنده با احتمال پایینتر مصرف
توسط زنان همراه است؛ همچنین قرار گرفتن در معرض آگهی با مصرف برای زنان نسبت به مردان
بیشتر است.
( ،Akyngbud & Mosunmola )2016در تحقیقی با عنوان تأثیر بازاریابی تلفن همراه بر
رفتار خرید مصرفکنندگان دریافت که اثر مثبت و معنادار پیامهای بازاریابی موبایل روی رفتار
خرید وجود دارد و مدیران بازاریابی تلفن همراه باید مشتریان هدف را تعیین و ویژگیهای جمعیت
شناختی آنها را بهمنظور توسعه موفق برنامههای بازاریابی تلفن همراه را درک کنند.
رسانهها و ابزارهای ترویجی نقش با اهمیتی در برقراری و حفظ ارتباط با هواداران و
مصرفکنندگان ورزشی دارند .همچنین در پژوهشی نتایج نشان داد که بین کلیه پنج مؤلفه نگرش
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به تبلیغات صحهگذار و باورپذیری افراد ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد (Asadollahi & et

) .al, 2017همچنین نگرش افراد نسبت به حضور ورزشكاران صحهگذار در تبلیغات بر باورپذیری
این تبلیغات تأثیر مستقیم و معناداری دارد .با توجه به اهمیت باورپذیری تبلیغات در رفتارهای
مصرفی ،شرکتهای تجاری میتوانند از استراتژی صحهگذاری ورزشكاران مشهور استفاده و از
این طریق با انتقال بهتر مفاهیم موجود در پیامهای تبلیغاتی ،در جذب مشتریان موفقتر عمل
کنند ).)Biglari & Bagheri, 2020
تماشای رویدادهای ورزشی از شیوههای مفید در گذراندن اوقات فراغت در جامعه امروزی
است .تعداد زیادی از مردم به رویدادهای ورزشی توجه میکنند و خودشان را هوادار رشته یا تیم
ورزشی خاص میدانند .عالقه مداوم و پیوسته در هواداری مسابقات ورزشی عامل رشد لیگهای
ورزشی دنیا شده است ) .(Heydari et al, 2021عالقهمندی به پیگیری و تماشای مسابقههای
فوتبال به اندازهای است که گمان نمیرود هیچ واقعه علمی ،سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی
باشد که جامعه ای با این وسعت ،بخواهد با این شتاب جریان وقوع آن را دنبال کند و باید گفت از
عوامل مهم و تأثیرگذار در صنعت فوتبال ،جذب و افزایش هواداران است که یكی از فواید آن
درآمدزایی حاصل از حضور آنها میباشد که باشگاه فوتبال شهر خودرو نیز این مهم را درک
نموده و با بهکارگیری رسانههای مختلف سعی بر جذب و حفظ هواداران خود از طریق برقراری
ارتباط سودمند با آنها دارد ) .(Pourkiani et al, 2020باشگاه فوتبال شهر خودرو در سال 2013
با خرید امتیاز باشگاه فوتبال مس سرچشمه با نام «پدیده مشهد» تأسیس و در مسابقات لیگ
آزادگان شرکت کرد و با قهرمانی در گروه الف لیگ آزادگان فصل  2014-2013به لیگ برتر
ایران صعود کرد .بیشتر هواداران این تیم را مردم محلی و استان خراسان تشكیل میدهند .این
باشگاه در ابتدای تشكیل ،هواداران بسیاری را جذب خود کرد بهطوریکه مانند ابومسلم خراسان از
پرهوادارترین باشگاههای لیگ آزادگان بود .پس از صعود به لیگ برتر نیز در بین چهار تیم
پرهوادار ایران از نظر تعداد هوادار قرار گرفت اما به مرور زمان و پس از مشكالت مالی باشگاه و
کسب نتایج ضعیف بهتدریج از تعداد هواداران کاسته شد .با این وجود پس از افتتاح ورزشگاه امام
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رضا در سال  2017و سقوط باشگاه مشكیپوشان و تکقطبی شدن فوتبال خراسان در سال  2017و
همچنین رقابت در کورس قهرمانی بهتدریج جایگاه خود را دوباره پیدا کرده بهطوریکه اکنون در
کنار باشگاههای پرسپولیس ،تراکتورسازی ،استقالل و سپاهان جزو پنج تیم پر هوادار لیگ قرار
گرفتهاست .باشگاههای ورزشی ،سازمانها و شرکتها برای دستیابی به اهداف ارتباطی و
تبلیغاتی خود در جهت برقراری ارتباط اثربخش با هواداران یا مشتریان و کسب بازارهای بیشتر
نسبت به رقبا معموالً از رسانههای ترویجی متعددی نظیر تبلیغات تلویزیونی ،صحهگذاریها،
یادبودها ،نشریات ،وبسایتها ،شبكههای اجتماعی ،مجالت ،پوسترها و غیره استفاده
میکنندAsadollahi) (Tojari & Zarei, 2017؛ لذا با عنایت به بهکارگیری رسانههای تلویزیون،
تلفن همراه و شبكههای اجتماعی و مجالت و روزنامهها توسط باشگاه فوتبال شهر خودرو جهت
ارتباط با هوادارن خود ،تحقیق حاضر به بررسی تفاوت اثرگذاری این رسانهها بر متغیرهای جمعیت
شناختی نظیر سن ،سطح درآمد ،سطح تحصیالت و وضعیت تأهل شده است .همچنین با توجه به
اهمیت انتخاب نوع رسانه و ابزار ارتباطی و تبلیغاتی و اثر آن بر هواداران ورزشی و نیز با توجه به
ویژگیهای متفاوت هواداران ورزشی و در جهت ایجاد بخشبندی مناسب هواداران باشگاه شهر
خودرو و در جهت جلوگیری از اتالف هزینه از طرف باشگاه در راستای ارتباطات کم بازده و
بیهوده محقق به دنبال بررسی تفاوت بین اثرگذاری انواع رسانههای ارتباطی بر اساس ویژگیهای
دموگرافیک هواداران ورزشی تیمهای لیگ برتر فوتبال میباشد.
روش پژوهش
پژوهش حاضر به لحاظ ماهیت و هدف ،کاربردی و از حیث روش ،توصیفی مقایسهای و به
لحاظ نوع جستجوی دادهها ،کمی است که به شیوه میدانی انجام و دادههای مورد نیاز از طریق
پرسشنامه جمعآوری میشود .جامعه آماری تحقیق ،شامل کلیه هواداران باشگاه فوتبال شهر خودرو
استان خراسان رضوی ،شهر مشهد (با سطح باالی مشارکت) میباشد که طبق آمار کمیته هواداران
باشگاه بیش از  50هزار نفر هستند .با توجه به اینكه جامعه آماری تحقیق از نظر ویژگیهای
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دموگرافیک ،نوع نگرش ،نوع توجه به تبلیغات و انگیزههای متفاوت هواداری ،ناهمگون (دارای
واریانس بزرگتر) بود لذا به جهت دستیابی حداکثری به ویژگیها و نظرات جامعه مورد مطالعه و
کاهش خطا ،تعداد  500نفر بهعنوان نمونه و به روش نمونهگیری تصادفی ساده انتخاب شدند ،که
این میزان نمونه میتواند در جهت انجام تحلیلهای آماری با توجه به اهداف پژوهش در جامعه
نامحدود و ناهمگون و همچنین در جهت کاهش خطای تحلیل آماری کافی باشد (Asadollahi

) .& et al, 2017جمعآوری دادهها با استفاده از پرسشنامه ویژگیهای دموگرافیک (سن ،سطح
تحصیالت ،سطح درآمد و وضعیت تأهل) و پرسشنامه محقق ساخته اثرگذاری رسانههای ارتباطی
بر هواداران مشتمل بر  15گویه و  3رسانه (اثرگذاری تلویزیون  5گویه ،اثرگذاری تلفن همراه و
شبكههای اجتماعی  5گویه و اثرگذاری مجالت و روزنامهها نیز با  5گویه) ،در مقیاس  5گزینهای
لیكرت (از کامالً مخالفم نمره  1تا کامالً موافقم نمره  )5صورت گرفت .تعیین روایی ،پرسشنامه
پس از تهیه به رؤیت و تائید اساتید متخصص رسید (روایی صوری) ،همچنین جهت بررسی روایی
سازه ابزارهای پژوهش ،از آزمون تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد که نتایج نشان داد همه
نشانگرهای سازهی مورد مطالعه به دلیل بیشتر بودن مقدار آماره  tاز  1/96و نیز بیشتر بودن مقادیر
بارهای عاملی از  ،0/4از اهمیت الزم برای اندازهگیری سازهی خود برخوردار هستند و به درستی
شناسایی شدهاند .همچنین جهت بررسی روایی سازه ابزارهای پژوهش ،از آزمون تحلیل عاملی
اکتشافی استفاده شد .نتایج آزمون بارتلت و  KMOنیز کفایت نمونهها برای تحلیل عاملی را تائید
نمود .همچنین نتایج آزمون تحلیل عاملی اکتشافی نیز مؤید تائید سازه ابزار پژوهش بود (جدول :)1
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جدول  .۱نتایج تحلیل عاملی اکتشافی ابزار اندازهگیری
بعد

اثرگذاری
تلویزیون

اثرگذاری
تلفن همراه و
شبكههای

عامل/مؤلفه

KMO

سطح معنیداری

ضرایب تعیین

میزان تبیین

آزمون بارتلت

سؤاالت

واریانس

1

0/673

2

0/678

3

0/924

0/001

0/692

4

0/713

5

0/655

1

0/713

2

0/697

3

0/918

0/001

0/684

4

0/698

5

0/714

1

0/682

اثرگذاری

2

0/714

مجالت و

3

روزنامهها

4

0/686

5

0/698

اجتماعی

0/932

0/001

0/678

68/436

71/143

69/657

نتایج تحلیل عاملی اکتشافی برای متغیرهای تحقیق نشان میدهد که میزان شاخص KMO

باالتر از  0/6بوده و به این ترتیب کفایت نمونهگیری برای انجام تحلیل عاملی اکتشافی وجود دارد،
همچنین میزان سطح معنیداری آماره بارتلت کمتر از پنجصدم میباشد که بیانگر مناسب بودن
ساختار داده ها برای انجام تحلیل عاملی اکتشافی است ،به این معنا که وجود ارتباط مناسب بین
ساختار دادهها تائید میشود .همچنین نتایج نشان داد که میزان اشتراکات سؤاالت (ضرایب تعیین
سؤاالت) باالتر از  0/5است و نیازی به حذف سؤاالت از ابزار تحقیق نمیباشد .میزان تبیین
واریانس متغیر عوامل اثرگذاری تلویزیون برابر  68درصد ،متغیر عوامل اثرگذاری تلفن همراه و
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شبكههای اجتماعی  71درصد ،متغیر عوامل اثرگذاری مجالت و روزنامهها برابر  69درصد به
دست آمد .برای محاسبه پایایی ابزارهای اندازهگیری از روش ضریب آلفای کرونباخ ،ضریب
گاتمن و اسپیرمن براون استفاده گردیده است .این روشها برای محاسبه هماهنگی درونی ابزار
اندازهگیری ازجمله پرسشنامهها یا آزمونهایی که خصیصههای مختلف را اندازهگیری میکند،
بكار میروند:
جدول  .2آزمون پایایی ابزارهای پژوهش
ابزارها

2

اثرگذاری رسانههای ارتباطی

تعداد

آلفای

ضریب

گویه

کرونباخ

گاتمن

15

0/92

0/81

با توجه به جدول شماره  ،2پایایی ابزار با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ ( )0/92و ضریب
گاتمن ( )0/81به دست آمد (باالتر از  )0/7که نشان از تائید پایایی ابزار اندازهگیری است.
بعد از اخذ مجوزهای الزم از باشگاه فوتبال شهر خودرو به دو صورت ،پرسشنامهها تحویل و
جمعآوری گردید :در روش اول با استفاده از دسترسی به شمارههای ثبت شده تلفن همراه
هواداران ،ابزار تحقیق بر روی شبكه اجتماعی برای آنها ارسال گردید و بعد از پیگیریهای متعدد
جمعآوری گردید و در روش دوم محقق با مراجعه به استادیومهای ورزشی (محل مراجعه مصرف-
کنندگان ورزشی در سال  )1399بعد از ارائه توضیحات الزم ،پرسشنامهها را برای پاسخگویی به
نمونهها تحویل و سپس از آنها جمعآوری نمود .جهت تجزیهوتحلیل دادهها از روشهای آمار
توصیفی (جداول فراوانی و درصدها ،میانگینها و انحراف معیارها) و آمار استنباطی (آزمون
کولوموگروف ـ اسمیرنوف برای تعیین نرمال بودن متغیرها و آزمون کروسكال والیس و یومان
ویتنی جهت بررسی تفاوت بین متغیرهای پژوهش) و ضمناٌ برای انجام محاسبات و پردازش دادهها
از بسته نرمافزاری  SPSSنسخه  26استفاده شد.
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یافتهها
یافته های توصیفی پژوهش نشان داد بیشترین فراوانی مربوط به وضعیت سن در نمونه تحت بررسی
شامل 34درصد ( 170نفر) بین  26تا  35سال و کمترین فراوانی  4درصد ( 20نفر) باالی  56سال
بوده است .وضعیت تأهل در نمونه تحت بررسی شامل  32/8درصد ( 180نفر) مجرد و  64درصد
( 320نفر) متأهل بوده است .بیشترین فراوانی مربوط به وضعیت مدرک تحصیلی در نمونه تحت
بررسی شامل  33/2درصد ( 166نفر) لیسانس و کمترین فراوانی  5/4درصد ( 27نفر) دارای مدرک
دکتری بوده است .بیشترین فراوانی مربوط به میزان درآمد در نمونه تحت بررسی شامل 30/8
درصد ( 154نفر) بین یک تا دو میلیون تومان و کمترین فراوانی  4/6درصد ( 23نفر) فاقد درآمد
بودهاند .قبل از تعیین نوع آزمون مورد استفاده به خصوص در آزمونهای مقایسهای الزم است از
نرمال بودن متغیرها مطمئن شویم .برای تعیین نرمال بودن متغیرها از آزمون کولوموگروف ـ
اسمیرنوف استفاده شد (جدول :)3
جدول  .3نتایج آزمون کولوموگروف ـ اسمیرنوف برای متغیرهای تحقیق
ردیف

متغیرهای تحقیق

آماره  Zکولموگروف ـ اسمیرنوف

سطح معنیداری

نتیجه

1

اثرگذاری رسانههای ارتباطی

147/2

0/003

غیرنرمال

برای تعیین نرمال بودن متغیرها بایستی سطح معنیداری بررسی شود .درصورتیکه سطح
معنیداری از عدد  0/05کمتر باشد متغیر غیر نرمال و درصورتیکه بیشتر از  0/05باشد متغیر نرمال
است .با توجه به نتایج جدول 3و سطح معنیداری ،همه متغیرها غیر نرمال هستند .درصورتیکه
متغیرها نرمال باشند ،استفاده از آزمونهای پارامتری توصیه میشود و در غیر این صورت استفاده از
آزمونهای معادل غیرپارامتری مدنظر قرار خواهد گرفت.
جهت بررسی تفاوت بین گروههای سنی مختلف هواداران در مورد اثرگذاری رسانههای
ارتباطی از آزمون کروسكال والیس استفاده شد .آزمون کروسكال والیس یک آزمون ناپارامتری
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است که برای مقایسه سه یا بیش از سه گروه مستقل که در سطح رتبهای اندازهگیری میشوند،
مورد استفاده قرار میگیرد (جدول :)4
جدول .4نتایج آزمون کروسکال والیس ،مقایسه دیدگاه افراد در گروههای سنی مختلف
کمتر از 25

بین  26تا 35

بین  36تا 45

بین  46تا 55

باالی 56

سال

سال

سال

سال

سال

میانگین

2/98

3/01

3/51

3/53

3/62

آماره

انحراف معیار

0/65

0/58

0/61

0/58

0/75

توصیفی

میانگین رتبه

205/25

224/91

231/3

248/13

294/27

آزمون

آماره کی دو

8/007

8/015

8/103

8/145

8/213

کروسكال

درجه آزادی

4

4

4

4

4

والیس

Sig.

0/052

0/088

0/023

0/011

0/002

میانگین

4/42

4/36

2/98

2/33

2/11

انحراف معیار

0/74

0/61

0/62

0/46

0/75

میانگین رتبه

261/17

238/39

224/96

201/02

197/43

آزمون

آماره کی دو

1/107

1/098

2/313

2/356

2/241

کروسكال

درجه آزادی

4

4

4

4

4

والیس

Sig.

0/001

0/003

0/327

0/678

0/415

میانگین

2/82

2/88

3/07

4/08

4/13

انحراف معیار

0/59

0/69

0/64

0/57

0/58

میانگین رتبه

214/37

219/98

220/86

245/19

267/78

روزنامه-

آزمون

آماره کی دو

4/566

4/219

3/891

1/455

1/389

ها

کروسكال

درجه آزادی

4

4

4

4

4

والیس

Sig.

0/756

0/756

0/756

0/015

0/002

متغیر

تلویزیون

تلفن

آماره

همراه و

توصیفی

شبكه-
های
اجتماعی

مجالت
و

آماره
توصیفی

همانطور که از نتایج جدول  4مالحظه میگردد با توجه به مقادیر آماره خیدوی (کای) ،مقدار
درجه آزادی و سطح معنیداری در آزمون کروسكال والیس میتوان گفت که تفاوت معنیداری
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بین میزان اثرگذاری رسانه تلویزیون در گروههای سنی  36تا  45سال (با میانگین  46 ،)3/51تا 55
سال (با میانگین  )3/53و باالی  55سال (با میانگین  )3/62وجود دارد یعنی رسانه تلویزیون بر این
گروههای سنی بیشترین اثرگذاری را داشته است .در ادامه تفاوت معنیداری بین اثرگذاری رسانه
تلفن همراه و شبكههای اجتماعی در گروههای سنی کمتر از  25سال (با میانگین  )4/42و  26تا 35
سال (با میانگین  )4/36وجود دارد ،یعنی رسانه تلفن همراه و شبكههای اجتماعی بر این گروه سنی
بیشترین اثرگذاری را داشته است .همچنین تفاوت معنیداری بین اثرگذاری رسانه مجالت و
روزنامهها در گروههای سنی  46تا  55سال (با میانگین  )4/08و باالی  55سال (با میانگین )4/13
وجود دارد؛ یعنی رسانه مجالت و روزنامهها بر این گروه سنی بیشترین اثرگذاری را داشته است.
جهت بررسی تفاوت بین سطوح تحصیالت مختلف هواداران در مورد اثرگذاری رسانههای
ارتباطی از آزمون کروسكال والیس استفاده شد (جدول :)5
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جدول  .5نتایج آزمون کروسکال والیس ،مقایسه دیدگاه افراد در سطوح تحصیالت مختلف
کمتر از

دیپلم

فوقدیپلم

لیسانس

فوقلیسانس

دکتری

متغیر

3/53

3/54

3/56

3/53

3/53

3/51

0/77

0/62

0/57

0/54

0/74

0/61

میانگین رتبه

241/2

247/13

249/05

242/94

242/77

242/58

آزمون

آماره خی دو

1/39

1/27

1/46

1/24

1/19

1/31

کروسكال

درجه آزادی

4

4

4

4

4

4

والیس

Sig.

0/021

0/013

0/003

0/032

0/041

0/018

میانگین

3/77

3/74

3/67

3/52

3/49

3/27

0/91

0/68

0/53

0/58

0/64

0/51

میانگین رتبه

287/47

252/92

249/18

238/86

231/86

210/91

آزمون

آماره خی دو

2/579

2/944

2/891

2/678

5/342

5/944

کروسكال

درجه آزادی

4

4

4

4

4

4

والیس

Sig.

0/004

0/013

0/023

0/037

0/148

0/111

میانگین

3/11

3/02

3/14

4/11

4/37

4/22

0/55

0/59

0/70

0/67

0/61

0/47

میانگین رتبه

210/43

196/72

233/34

276/52

297/05

282/14

آماره کی دو

6/792

6/872

4/815

2/578

3/453

2/236

درجه آزادی

4

4

4

4

4

4

دیپلم
میانگین
آماره
توصیفی

تلویزیون

تلفن

آماره

همراه و

توصیفی

شبكههای
اجتماعی

انحراف
معیار

انحراف
معیار

انحراف
آماره
توصیفی
مجالت و
روزنامهها
آزمون
کروسكال

معیار

والیس
Sig.

0/143

0/348

0/439

0/023

0/004

0/017
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همانطور که از نتایج جدول  5مالحظه میگردد با توجه به مقادیر آماره خیدوی ،مقدار درجه
آزادی و سطح معنیداری در آزمون کروسكال والیس میتوان گفت که تفاوت معنیداری بین
میزان اثرگذاری رسانه تلویزیون در همه گروههای تحصیلی ،کمتر از دیپلم (با میانگین ،)3/53
دیپلم (با میانگین  ،)3/54فوقدیپلم (با میانگین  ،)3/56لیسانس (با میانگین  ،)3/53فوقلیسانس (با
میانگین  )3/53و دکتری (با میانگین  )3/51وجود دارد یعنی رسانه تلویزیون بر همه گروههای
تحصیلی اثرگذاری داشته است .در ادامه تفاوت معنیداری بین اثرگذاری رسانه تلفن همراه و
شبكههای اجتماعی در گروههای تحصیلی کمتر از دیپلم (با میانگین  ،)3/77دیپلم (با میانگین
 ،)3/74فوقدیپلم (با میانگین  )3/67و لیسانس (با میانگین  )3/52وجود دارد ،یعنی رسانه تلفن
همراه و شبكههای اجتماعی بر این گروههای تحصیلی بیشترین اثرگذاری را داشته است .همچنین
تفاوت معنیداری بین اثرگذاری رسانه مجالت و روزنامهها در گروههای تحصیلی لیسانس (با
میانگین  )4/11فوقلیسانس (با میانگین  )4/37و دکتری (با میانگین  )4/22وجود دارد یعنی رسانه
مجالت و روزنامهها بر این گروههای تحصیلی بیشترین اثرگذاری را داشته است.
بین سطوح درآمد مختلف هواداران در مورد اثرگذاری رسانههای ارتباطی تفاوت معنیداری
وجود ندارد.
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جدول .۶نتایج آزمون کروسکال والیس ،مقایسه دیدگاه افراد در سطوح درآمد مختلف
کمتر از

بین 500

بین یک تا

باالی دو

 500هزار

هزار تا یک

دو میلیون

میلیون

تومان

میلیون

تومان

تومان

میانگین

3/71

3/66

3/41

3/38

3/22

انحراف معیار

0/56

0/42

0/42

0/63

0/70

میانگین رتبه

299/93

278/06

234/06

223/54

209/98

آزمون

آماره کی دو

1/125

1/109

6/225

5/435

5/122

کروسكال

درجه آزادی

4

4

4

4

4

والیس

Sig.

0/004

0/023

0/074

0/052

0/061

میانگین

4/71

4/44

4/21

4/28

4/24

انحراف معیار

0/68

0/82

0/52

0/62

0/63

میانگین رتبه

361/09

289/04

225/92

240/27

234/19

شبكههای

آزمون

آماره خی دو

3/375

3/521

3/435

3/146

3/241

اجتماعی

کروسكال

درجه آزادی

4

4

4

4

4

والیس

Sig.

0/001

0/002

0/001

0/011

0/001

میانگین

2/42

2/57

3/12

4/13

4/09

انحراف معیار

0/57

0/55

0/69

0/66

0/57

میانگین رتبه

151/02

165/18

189/25

226/33

213/77

آزمون

آماره کی دو

6/761

6/527

5/129

2/325

1/074

کروسكال

درجه آزادی

4

4

4

4

4

والیس

Sig.

0/341

0/064

0/897

0/003

0/023

فاقد

متغیر

درآمد

آماره
توصیفی
تلویزیون

تلفن همراه
و

آماره
توصیفی

آماره
مجالت و
روزنامهها

توصیفی

همانطور که از نتایج جدول  6مالحظه میگردد با توجه به مقادیر آماره خیدوی ،مقدار درجه
آزادی و سطح معنیداری در آزمون کروسكال والیس میتوان گفت که تفاوت معنیداری بین
میزان اثرگذاری رسانه تلویزیون در گروههای با سطح درآمدی فاقد درآمد (با میانگین  )3/71و
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گروه درآمدی کمتر از  500هزار تومان (با میانگین  )3/66وجود دارد؛ یعنی رسانه تلویزیون بر این
گروههای درآمدی بیشترین اثرگذاری را داشته است .در ادامه تفاوت معنیداری بین اثرگذاری
رسانه تلفن همراه و شبكههای اجتماعی در همه گروههای درآمدی ،فاقد درآمد (با میانگین ،)4/71
کمتر از  500هزار تومان (با میانگین  ،)4/44بین  500هزار تا  1میلیون تومان (با میانگین  ،)4/21بین
 1تا  2میلیون تومان (با میانگین  )4/28و باالتر از  2میلیون تومان (با میانگین  )4/24وجود دارد،
یعنی رسانه تلفن همراه و شبكههای اجتماعی بر همه این گروههای درآمدی اثرگذاری داشته است.
همچنین تفاوت معنیداری بین اثرگذاری رسانه مجالت و روزنامهها در گروههای با درآمد 1تا 2
میلیون تومان (با میانگین  )4/11و باالتر از  2میلیون تومان (با میانگین  )4/09وجود دارد یعنی رسانه
مجالت و روزنامهها بر این گروههای درآمدی بیشترین اثرگذاری را داشته است .جهت بررسی
تفاوت بین دیدگاه هواداران مجرد و متأهل در مورد اثرگذاری رسانههای ارتباطی از آزمون یومن
ویتنی استفاده شد .آزمون یو مان ویتنی یک آزمون ناپارامتری است که به بررسی تفاوت بین دو
گروه مستقل در خصوص یک متغیر دارای دادههای رتبهای یا ترتیبی میپردازد (جدول :)7
جدول .7نتایج آزمون یومن ویتنی ،مقایسه دیدگاه افراد مجرد و متأهل
آزمون مان ویتنی

آماره توصیفی
انحراف

میانگین

معیار

رتبه

مجرد

3/47

0/65

227/65

متأهل

3/42

0/61

234/61

مجرد

3/35

0/71

255/79

متأهل

3/28

0/59

235/69

مجالت و

مجرد

3/14

0/61

218/45

روزنامهها

متأهل

3/11

0/65

214/67

میانگین

تلویزیون
تلفن همراه و
شبكههای
اجتماعی

آماره u

آماره z

Sig.

24233/6

-1/379

0/168

24060/5

20702/5

-1/497

-0/303

134/0

0/762
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همانطور که از نتایج جدول  7مالحظه میگردد با توجه به مقادیر آماره  ،uمقدار آماره  zو سطح
معنیداری در آزمون یومن ویتنی فرض صفر را رد نمیکنیم و آن را میپذیریم ،یعنی بین دیدگاه
افراد مجرد و متأهل در مورد اثرگذاری رسانههای ارتباطی تفاوت معنیداری وجود ندارد.
بحث و نتیجهگیری
باشگاههای ورزشی ،سازمانها و شرکتها برای دستیابی به اهداف ارتباطی و تبلیغاتی خود
در جهت برقراری ارتباط اثربخش با هواداران یا مشتریان و کسب بازارهای بیشتر نسبت به رقبا
معموالً از رسانههای ترویجی متعددی نظیر تبلیغات تلویزیونی ،صحهگذاریها ،یادبودها ،نشریات،
وبسایتها ،شبكههای اجتماعی ،مجالت ،پوسترها و غیره استفاده میکنند (Asadollahi & et

) .al, 2017لذا هدف این تحقیق بررسی تفاوت اثرگذاری انواع رسانههای ارتباطی بر روی
هواداران تیمهای لیگ برتر فوتبال ایران بر اساس ویژگیهای دموگرافیک بود .یافتههای پژوهش
نشان داد که بین اثرگذاری انواع رسانههای ارتباطی بر اساس ویژگیهای دموگرافیک هواداران
ورزشی لیگ برتر فوتبال تفاوت معنیداری وجود دارد.
در مورد ویژگی سن هواداران یافتهها نشان داد رسانه تلویزیون بر گروههای سنی  36تا  45سال،
 46تا  55سال و باالی  55سال بیشترین اثرگذاری را داشته است .در ادامه رسانه تلفن همراه و
شبكههای اجتماعی بر گروههای سنی کمتر از  25سال و  26تا  35سال بیشترین اثرگذاری را داشته
است .همچنین رسانه مجالت و روزنامهها بر گروههای سنی  46تا  55سال و باالی  55سال سنی
بیشترین اثرگذاری را داشته است .این یافته با یافتههای()2016( ،fallah )2003(، Casper )2007
 Tadi &Abbasiو( Nesbit & et al )2011همسو و با نتایج تحقیق(Mir Ahmadi )2009

ناهمسو بود .در تحقیق ( Casper )2007بین ویژگیهای دموگرافیک ،تعهد ورزشی و خرید
کاالهای ورزشی رابطه معنیداری وجود دارد که پژوهش حاضر نیز ارتباط از طریق رسانههای
مورد پژوهش را با متغیر سن مورد تائید قرار داد و حتی برخالف سایر پژوهشها بهصورت جزئی
نیز در گروههای سنی مختلف نشان از این داشت که هر گروههای سنی اثرپذیری بیشتری را در
مورد رسانه خاصی داشتهاند ، Abbasi Tadi )2016( .در مطالعهای با عنوان بررسی و مقایسه تأثیر
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آگهیهای تلویزیونی و تبلیغات محیطی کنار زمین میادین ورزشی بر مخاطبان تلویزیونی ،دریافت
که هر چه سن و تحصیالت کمتر باشد ،اثرپذیری تبلیغات بیشتر است که البته این یافته بهصورت
کلی با یافته پژوهش حاضر همسو بود ولی نوع رسانه مورد استفاده با تحقیق حاضر متفاوت بود.
( ، Nesbit & et al )2011در تحقیقی با عنوان اثر سن ،نیاز به شناخت و شدت عاطفی در اثر-
بخشی تبلیغات دریافتند که جوانان و بزرگساالن به پیامهای عاطفی بهویژه آنهایی که منفی
هستند بهتر از آنهایی که منطقی هستند ،واکنش نشان میدهند و افراد مسن ترجیح میدهند پیامها
منطقی و مثبت باشند که با توجه به نتایج پژوهش میتوان اذعان کرد که پیامهای ارسالی و خبرها
در تلویزیون ،مجالت و روزنامهها منطقیتر و با احتیاط بیشتری نسبت به تلفن همراه یا شبكههای
اجتماعی ارائه میگردند که در پژوهش حاضر نیز این موضوع تائید شد .همچنین(fallah )2003

در مطالعهای دریافت تبلیغات تلویزیونی بهصورت کلی بر جنسیت و سن اثربخشی داشته است که
با توجه به دسترسی ،هزینه پایین و گستردگی مصرف این رسانه در مورد تبلیغات محصوالت
مختلف میتوان این را مدنظر داشت که اثرگذار باشد و در پژوهش حاضر یافتهها نشان داد که
رسانه تلویزیون بر گروههای سنی  36سال به باال اثرگذاری داشته است و شاید به این دلیل باشد که
نسل جوانتر وقت خود را با تلویزیون نمیگذرانند ، Mir Ahmadi )2009( .در تحقیقی دریافت
تبلیغات تلویزیونی ایرانخودرو بر مخاطبین مختلف (خریداران) از نظر جنس و سن تأثیری ندارد
که این یافته با یافتههای پژوهش حاضر ناهمسو بود و این شاید بهدلیل نوع محصول مورد تبلیغ بوده
که اتومبیل و محصوالت ایرانخودرو با توجه به نیاز ایجاد شده در مصرفکننده و با توجه به
تحقیقات میدانی خریداران از کیفیت و قیمت خریداری میشده است و زیاد تحت تأثیر تبلیغات
نبوده است .با توجه به یافته پژوهش میتوان نتیجه گرفت که مسئولین روابط عمومی و حتی
بازاریابان باشگاه شهر خودرو با توجه به گروههای سنی هواداران خود و همچنین اثرپذیری هر
گروه از رسانه ارتباطی خاص خود ،میتوانند برنامههای ارتباطی و تبلیغاتی خود را طراحی ،تنظیم و
ارائه نماین د تا بیشترین اثربخشی را در جهت حفظ و یا جذب هواداران به مصرف خدمات باشگاه
داشته باشند .در مورد ویژگی سطح تحصیالت هواداران یافتهها نشان داد که رسانه تلویزیون بر همه
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گروههای تحصیلی اثرگذاری داشته است .در ادامه رسانه تلفن همراه و شبكههای اجتماعی بر
گروههای تحصیلی کمتر از دیپلم ،دیپلم ،فوقدیپلم و لیسانس بیشترین اثرگذاری را داشته است.
همچنین رسانه مجالت و روزنامهها بر گروههای تحصیلی لیسانس فوقلیسانس و دکتری بیشترین
اثرگذاری را داشته است .این یافته با یافتههای (Alamdarloo )2000( ، Asadollahi etal.)2020

و ( Sajadi )2007همسو و با نتایج پژوهش( Abbasi )2011و (،Tadi &Abbasi )2016
ناهمسو میباشد ،Alamdarloo )2000( .در تحقیقی دریافت که میزان تأثیر تبلیغات بازرگانی بر
رفتار مصرفکنندگان با تحصیالت پایینتر (کمتر از دیپلم ،دیپلم و فوقدیپلم) زیاد میباشد که
البته در پژوهش حاضر رسانه تلفن و شبكههای اجتماعی توانسته با توجه به پیامهای باشگاه شهر
خودرو بر این گروه بیشترین اثرگذاری را داشته باشد و این میتواند به این دلیل باشد که گروههای
با تحصیالت پایینتر به ارتباطات مستقیم که بر روی رسانه شخصی خودشان ارسال میشود واکنش
نشان میدهند ، Sajadi )2007( .در تحقیقی دریافت که استفاده از تصاویر ورزشی با رفتار مصرفی
افراد با تحصیالت باال و پردرآمد ارتباط معنیداری دارد که در پژوهش حاضر افراد با سطح
تحصیالت باالتر از رسانه مجالت و روزنامهها اثرپذیری داشتهاند که این مهم میتواند به دلیل این
باشد که افراد با تحصیالت باالتر با توجه به اهمیت داشتن وقایع مختلف اقتصادی ،سیاسی و
فرهنگی روزمره و آگاهی از طریق مجالت و روزنامهها به بخش ورزشی و اخبار و اطالعیههای
باشگاه شهر خودرو واکنش نشان داده و این رسانه توانسته اثرگذاری خود را داشته باشد)2016( .
 Abbasi Tadiدر مطالعه با عنوان بررسی و مقایسه تأثیر آگهیهای تلویزیونی و تبلیغات محیطی
کنار زمین میادین ورزشی بر مخاطبان تلویزیونی ،دریافت که هر چه سن و تحصیالت کمتر باشد،
اثر پذیری تبلیغات بیشتر است که البته نتایج پژوهش حاضر نشان از اثرگذاری این رسانه برای همه
گروههای تحصیلی داشت که این اختالف شاید بهدلیل نوع تبلیغات غیرمستقیمی است که در کنار
پخش یک رویداد ورزشی در کنار زمین دیده میشود و یافته پژوهش حاضر بهدلیل مستقیم بودن
هدف آن در رسانه تلویزیون بهصورتی که فقط پیام یا اطالعیه مربوط به باشگاه شهر خودرو
پخششده است مبین این مطلب است که ارائه پیام و تبلیغات از طریق رسانه و در زمانهای مختلف
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میتواند توجه همه گروههای تحصیلی را برانگیزد .همچنین ( ،Abbasi )2011در تحقیقی دریافت
بین تحصیالت مخاطب و جنسیت و خرید کاال تحت تأثیر تبلیغات اتوبوس رابطه معناداری وجود
ندارد که از دالیل ناهمسویی با یافتههای پژوهش حاضر میتواند این باشد که نوع ابزار یا رسانه
تبلیغاتی که اتوبوس است ،با رسانههای مورد مطالعه در پژوهش حاضر متفاوت بوده است .بنابراین
با عنایت به یافته پژوهش حاضر میتوان نتیجه گرفت که مسئولین و برنامهریزان بازاریابی یا ارتباطی
باشگاه شهر خودرو میتوانند از رسانه تلویزیون برای برقراری با مخاطبین در همه نوع گروههای
تحصیلی استفاده نمایند و برای پیامهای هیجانیتر و به جهت ترغیب افراد با تحصیالت پایینتر به
مشارکت در فعالیتهای باشگاه از رسانه تلفن همراه و شبكههای اجتماعی بهره ببرند و همچنین
برای ترغیب افراد با تحصیالت باالتر از رسانه مجالت یا روزنامهها و با پیامها و تكنیکهای خاص
ادبی این گروه استفاده نمایند.
در مورد ویژگی سطح درآمدی هواداران یافتهها نشان داد که رسانه تلویزیون بر گروههای با
سطح درآمدی فاقد درآمد و گروه درآمدی کمتر از  500هزار تومان بیشترین اثرگذاری را داشته
است .در ادامه رسانه تلفن همراه و شبكههای اجتماعی بر همه این گروههای درآمدی اثرگذاری
داشته است .همچنین رسانه مجالت و روزنامهها بر گروههای با درآمد  1تا  2میلیون تومان و باالتر
از  2میلیون تومان بیشترین اثرگذاری را داشته است .این یافته با یافتههای تحقیق ()2021
 Casper )2007( ،Asadollahi etalو ( ، Sajadi)2007همسو میباشد ، Sajadi )2007( .در
تحقیقی دریافتند که استفاده از تصاویر ورزشی با رفتار مصرفی افراد با تحصیالت باال و پردرآمد
ارتباط معنیداری دارد ،همچنین ( Casper )2007در تحقیقی به این نتیجه رسید که بین ویژگی-
های دموگرافیک (سن ،جنسیت ،میزان درآمد و سطح مهارت) ،تعهد ورزشی و خرید کاالهای
ورزشی رابطه معنیداری وجود دارد که البته در پژوهش حاضر رسانه تلویزیون بر گروههای با
درآمد پایین اثر بیشتری نسبت به سایر گروهها داشته است که میتواند به دلیل در دسترس بودن این
رسانه برای این گروههای درآمدی بهدلیل اینكه فاقد شغل هستند و بیشتر اوقات در منزل و یا محیط
کاری خاص خود هستند ،باشد؛ همچنین رسانه تلفن همراه و شبكههای اجتماعی بر همه گروههای
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درآمدی تأثیر گذاشته که امروزه شاهد کنكاش و تحلیل مخاطبین مختلف با سطوح و اقشار
متفاوت در گروهها و کانالها و صفحات شبكههای اجتماعی منتسب به باشگاه شهر خودرو هستیم
که اخبار را بهصورت مستقیم رصد مینمایند و حتی اظهارنظر مینمایند و درنهایت رسانه مجالت و
روزنامهها بر گروههای درآمدی باالتر اثرگذار بوده است که این یافته شاید به دلیل این باشد که
افراد با درآمد باالتر عالوه بر رسانه تلویزیون و تلفن همراه و شبكههای اجتماعی برای خرید و
مطالعه روزنامه و مجالت و پیگیری تحلیلها و برنامههای باشگاه از این رسانه هم وقت میگذارند.
بنابراین با توجه به یافته پژوهش می توان نتیجه گرفت که مسئولین روابط عمومی و کمیته هواداران
باشگاه شهر خودرو میتوانند در جهت برقراری ارتباط مؤثر با هواداران خود با توجه به بخش
درآمدی آنها از رسانه تلفن همراه و شبكههای اجتماعی بهصورت کلی با آنها ارتباط سودبخش
و اثرگذار و یا حتی دوطرفه برقرار نماید و همچنین برای گروههای درآمدی پایینتر از رسانه
تلویزیون و برای گروههای با درآمدی باالتر از مجالت و روزنامهها نیز بهعنوان رسانههای مكمل
بهره ببرند تا بتوانند اخبار و پیامهای مربوط به باشگاه را بهموقع ،دقیق و کامل به هوادران خود منتقل
و آنها را به مصرف خدمات باشگاه و یا مشارکت در فعالیتهای باشگاه ترغیب نمایند.
یافتههای تحقیق نشان داد که بین دیدگاه افراد مجرد و متأهل در مورد اثرگذاری رسانههای
ارتباطی تفاوت معنیداری وجود ندارد .تحقیقات همسو و ناهمسو با یافته پژوهش حاضر یافت نشد.
این نشاندهنده این است که موضوع وضعیت تأهل در بین هواداران بهعنوان یكی از ویژگیهای
دموگرافیک آنها از رسانههای ارتباطی مختلف ،اثرپذیر نبوده است که شاید این نتیجه به دلیل این
است که افراد مجرد و متأهل به یک میزان به رسانههای ارتباطی توجه دارند و دلیل دیگر میتواند
این باشد که حضور خانوادهها و افراد به همراه همسران آنها در استادیومها دارای محدودیت است
و این موضوع توانسته به یک میزان بر مجردین و متأهلین اثر بگذارد که البته جای تحقیق و بحث
بیشتری دارد .با توجه به یافته پژوهش میتوان نتیجه گرفت که مسئولین و برنامهریزان ارتباطی و
تبلیغاتی باشگاه شهر خودرو نیازی به در نظر گرفتن وضعیت تأهل در بخشبندی هواداران خود و
ارزیابی رسانه اثرگذار بر آنها ندارند.
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بهعنوان نتیجهگیری کلی میتوان گفت که مطالعه رفتار و ویژگیهای جمعیت شناختی هواداران
بهمنظور آشنایی با ذائقه و واکنشها و اتخاذ رویكردی ارتباطی ،مسائل زیادی را در اختیار
بازاریابان میگذارد .یكی از اصول مهم روانشناسی این است که هر فرد با فرد دیگر فرق میکند و
بنابراین هر فرد ،شخصیتی منحصربهفرد ،ادراکاتی متفاوت ،تجارب زندگی ،قابلیتها و عالئق و
مهمتر از همه نگرشها ،باورها و ارزشهای متفاوتی دارد .بهعالوه مصرف ورزش اصول جامعه-
شناختی دارد که تحقیق در این زمینه به باشگاه ورزشی کمک میکند تا مشخص کنند یک
محصول یا خدمت ورزشی چگونه میتواند فرصتی را برای کسب نتایج مطلوب و ایجاد
راهكارهای مؤثر ارتباطی و بازاریابی فراهم کند .درنهایت میتوان نتیجه گرفت که باشگاه شهر
خودرو اگر بخواهد بهصورت اثربخش با هواداران خود بر اساس بخشهای مختلف سنی،
تحصیلی ،درآمدی ارتباط برقرار کند و بر روی آنها در جهت ترغیب به مصرف خدمات باشگاه
یا مشارکت در فعالیتهای باشگاه اقدام نماید ،میتواند با اهداف ارتباطی یا تبلیغاتی خود از بهترین
و اثرگذارترین رسانه استفاده نماید.
نتایج پژوهش حاضر محدود به باشگاه فوتبال شهر خودرو و ویژگیهای جمعیتشناختی (سن،
مدرک تحصیلی ،میزان درآمد و وضعیت تأهل) هواداران آن باشگاه میباشد ،بنابراین در تعمیم-
پذیری نتایج پژوهش حاضر باید احتیاط نمود .در پاسخگویی به سؤاالت ،احساسات مثبت و منفی
افراد در مورد ویژگیهای جمعیتشناختی خود ،ممكن است دخیل شده باشد .همچنین یافتههای
این پژوهش محدود به رسانههای تلویزیون ،تلفن همراه و مجالت و روزنامهها میباشد که عالوه بر
اینها ،رسانههای دیگری نیز هستند که شاید اثرات خاص خود را داشته باشند .یكی دیگر از
محدودیتهای این مطالعه مربوط به نمونه است .اگرچه دادهها بهطور کامل از هواداران جمعآوری
شد ،ولی به دالیل شرایط فرهنگی ،اجتماعی و مذهبی کشور در ورزشگاهها ،هواداران ورزشی
فقط آقایان بودند و از جامعه خانمها که دارای ویژگیهای جمعیت شناختی مؤثری نیز هستند،
امكان نمونهگیری نبود و از دالیل نپرداختن به متغیر جنسیت همین موضوع بود.
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با توجه به وجود تفاوت معنیدار بین اثرگذاری رسانههای ارتباطی و ویژگیهای جمعیت شناختی
در گروههای مختلف پیشنهاد میگردد مسئولین روابط عمومی و بازاریابان و یا کمیته هواداران
باشگاه شهر خودرو در جهت حفظ رابطه سودمند با هواداران خود ،برنامههای منظم و پیوستهای با
توجه به اثرگذاری رسانههای تلویزیون ،تلفن همراه و شبكههای اجتماعی و مجالت و روزنامهها را
تدوین و اجرایی نمایند .همچنین پیشنهاد میگردد مدیران و برنامهریزان باشگاه فوتبال شهر خودرو
در زمینه راههای اثرگذاری بیشتر از طریق این رسانه و تاکتیکهای مؤثرتر ارتباطی و تبلیغاتی در
رسانههای ارتباطی نظیر زمان ،نور ،تكرار ،صدا ،رنگ ،انیمیشن و غیره آگاهی کسب کرده و از این
تاکتیکها در پیامهای ارتباطی و تبلیغاتی خود بهره بگیرند تا میزان اثربخشی اهداف ارتباطی خود
را به حداکثر برسانند .درنهایت با توجه به حدود و محدودیتهای پژوهش حاضر پیشنهاد میشود
اثر سایر رسانههای ارتباطی جدید (مثال در تبلیغات محیطی) و رسانههای نوظهور اجتماعی را بر
هواداران ورزشی که پژوهش حاضر آنها را پوشش نداده است ،موردبررسی و ارزیابی قرار گیرد
تا بتوان اثرگذاری رسانههای گستردهتری بر هواداران را مورد شناسایی قرار داد و به بررسی آنها
پرداخت.
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