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چکیده
ورزش بهدلیل عمومیت داشتن ،عرصۀ مناسبی برای ایجاد ارتباط با فعالیتهای اجتماعی شرکتهای تجاری از طریق
بازاریابی سببی است .هدف پژوهش حاضر بررسی نقش هویت تیم و سازمان در موفقیت برنامههای بازاریابی سببی است.
روش تحقیق از نوع توصیفی -همبستگی و از دیدِ هدف تحقیق ،کاربردی -توسعهای است که براساس معادالت ساختاری
و به شکل میدانی انجام گرفته است .جامعۀ آماری پژوهش حاضر مشتریان شرکت میزو است که براساس روش نمونهگیریِ
تصادفیِ طبقهای 393 ،پرسشنامه بهصورت حضوری و اینترنتی میان آنها توزیع شد .پایایی از طریق آلفای کرونباخ و پایایی
ترکیبی ( ،)CRروایی همگرا از طریق شاخص ( )AVEو روایی واگرا از ماتریس فورنل و الرکر بهدست آمد .تجزیهوتحلیل
دادهها نیز با استفاده از دو نرمافزار  SPSS24و  WarpPLSانجام گرفت .نتایج نشان داد که هویت تیمی و هویت
سازمانی بر نگرش مصرفکننده ،و نگرش مصرفکننده بر قصد خرید تأثیر مثبت و معنادار دارد .بر مبنای نتایج توصیه
میشود که شرکت «میزو» متناسب با نشان تجاری خود ،اولویت همکاری را در اجرای برنامههای بازاریابی سببی با تیمهای
ورزشی بزرگ و پرسابقه قرار بدهد.

واژههای کلیدی
بازاریابی سببی ورزشی ،شرکت میزو ،نگرش مصرفکننده ،هویت تیم ورزشی ،هویت سازمانی.

نويسندة مسئول  :تلفن 09372895043 :

Email: Shahrokh422@gmail.com
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مقدمه
صنعت ورزش عرصۀ ایدهآلی برای گسترش ابتکار عمل در زمینۀ مسئولیت اجتماعیِ کسبوکارهای تجاری
بهشمار میرود؛ که ناشی از ویژگیهای منحصربهفرد زیادی مانند پوشش رسانهای وسیع ،تأثیر مثبت بر
سالمتی جامعه و گرایش جوانان به ورزش است ( .)1بسیاری از لیگها و رویدادهای عظیم ورزشی بهطور
جدی بهدنبال انجام فعالیتهای مرتبط با مسائل انساندوستانه و اجتماعیاند ( .)2برای مثال میتوان به
کمپینهای مردمی لیگ ملی بسکتبال آمریکا1اشاره کرد که با عناوینی مانند «بسکتبال بدون هیچ مرزی»
شهرت پیدا کرده است ( .)3با اجرای چنین کمپینهایی ،اتحادیۀ بسکتبال آمریکا بهدنبال آن است که
توجه عامۀ مردم را برای همراهی آنان در جهت مسائل اجتماعی در سطح ملی و حتی جهانی جلب کند
( .)1در حال حاضر مسئولیت اجتماعی اغلب در مورد شرکتهای تجاری مطرح میشود .با بیشتر شدن
تمایالت به فعالیتهای مربوط به مسائل اجتماعی ،پژوهشگران بر این روند متمرکز شدهاند (.)4
ورزش بهدلیل عمومیت داشتن ،عرصۀ مناسبی برای ایجاد ارتباط با فعالیتهای اجتماعی شرکتهای
تجاری از طریق بازاریابی سببی2است و میتواند منافع سهگانۀ عامۀ مردم ،شرکتهای تجاری و تیمها و
رویدادهای ورزشی را تأمین کند ( .)5بیشتر برنامههای مربوط به مسئولیت اجتماعی شرکتهای تجاری
در قالب حمایت مالی از دیدارهای خیریه بین تیمهای ورزشی صورت میگیرد که در آن ستارگان ورزشی
برای جمعآوری کمک مالی برای مؤسسات خیریه گرد هم میآیند و با کمکهای مالی خود و همچنین
جذب تماشاگر ،اثربخشی برنامههای خیریۀ ورزشی را ارتقا میدهند (.)6
افزایش رقابت در بازارهای تجاری ،دشوار شدن افزایش فروش و جذب مشتری ،همینطور انتظارات
مشتریان از شرکتها برای انجام فعالیتهای مرتبط با مسئولیت اجتماعی ،ایجاب میکند که شرکتهای
تجاری با استفاده از ابزاری همانند بازاریابی سببی در حوزههایی مانند ورزش که طرفداران فراوانی دارد و
بهطور مداوم پیگیری میشود ،حضور یابند تا با بهبود تصویر برند خود ،به فروش محصوالت شرکت نیز
بهطور غیرمستقیم کمک کنند (.)7
در داخل کشور طی چند سال اخیر حمایت از برنامههای خیریه و مرتبط با مسئولیت اجتماعی
شرکتها رواج یافته است .براساس تعاریف مختلف مطرحشده میتوان بازاریابی سببی را نوعی از بازاریابی
اجتماعی نامید که مشتریان را محور قرار داده و برای گروههای مختلف آنان ارزش قائل است و شامل
1. Popular Campaign for America's National Basketball League
)2. Cause-related marketing(CRM
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فعالیتهای انساندوستانۀ مرتبط ،برای ایجاد تصویر مثبت از نشان تجاری میشود ( .)8الزم است
ضعفهای برنامههای مربوط به بازاریابی سببی ورزشی1شرکتهای تجاری در داخل کشور بررسی شود؛
بیشتر این فعالیتها دچار بیبرنامگی در نحوه و شکل برگزاری است ،بهطوریکه در نهایت شرکتها بهطور
کامل به اهدافشان دست نمییابند یا استقبال زیادی از این برنامهها نمیشود .عدم پوشش رسانهای و
اطالعرسانیِ ضعیف نیز مزید بر علت میشود تا برنامههایی مانند رویدادهای ورزشی خیریه کمتر مورد
توجه قرار گیرند و موجب میشود که منافع طرفینِ برگزاری تحقق پیدا نکند .از مهمترین نقایص مربوط
به برنامههای بازاریابی سببی ورزشی ،عدم تناسب بین برندهای تجاری و تیمهای ورزشی است که حتی
در مواردی نتایج عکس برای برندهای تجاری بهصورت کاهش خرید محصوالتشان و ذهنیت نامناسب
مشتریان از برند را بههمراه دارد (.)9
با وجود تشابه و همپوشانی باال ،مرز بسیار باریکی بین مسئولیت اجتماعی و بازاریابی سببی وجود
دارد ( .)10مسئولیت اجتماعی2سازمانی مربوط به زمانی است که شرکت سعی در باز پس دادن چیزی
به جامعه دارد که از آن گرفته و به نفع خود بهره برده است ( ،)8درحالیکه بازاریابی سببی مربوط به
زمانی است که شرکت نقدینگی و زمان را بهمنظور یک هدف یا رویداد خاص در جامعه صرف میکند
( .)11در حوزۀ مسئولیت اجتماعی سازمانی پژوهشهای زیادی با وجود تازگی این مبحث انجام گرفته
است ،ولی با مرور و بازبینی پژوهشهای انجامگرفته ،در حوزۀ بازرگانی و بازاریابی ورزشی ،پژوهشی صورت
نگرفته است که به بررسی برنامههای بازاریابی سببی ورزشی و تناسب آن با هویت تیمهای ورزشی و
سازمانی بپردازد .این مسئله ضرورت انجام پژوهش حاضر را افزایش میدهد.
از طرف دیگر ،ضرورت دارد تا اثربخشی برنامههای بازاریابی سببی ورزشی بنگاههای تجاری بررسی
شود و تأثیرات آن بر قصد خرید و نگرش مشتریان در مورد شرکت حامیِ رویدادهای ورزشی مرتبط با
بازاریابی سببی و همینطور در مورد محتوا ،تناسب این برنامهها مشخص شود.
شرکت «میزو»3با برگزاری و حمایت از دیدارهای خیریۀ ورزشی ،فعالیت چشمگیری در زمینۀ اجرای
برنامههای بازاریابی سببی دارد .این شرکت عواید مربوط به برنامهها و دیدارهای ورزشی خیریه را برای
کودکان تحت حمایت سازمان بهزیستی صرف میکند .شرکت میزو از ستارگان ورزشی تیمهای پرطرفدار

)1. Cause-related sport marketing(CRSM
2. Social responsibility
3. Meizu
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و باسابقه مانند تیمهای پرسپولیس و استقالل برای برگزاری دیدارهای ورزشی خیریه استفاده میکند.
حوزۀ فعالیت شرکت میزو تولید گوشیهای هوشمند ارزانقیمت است و چندین نمایندگی در داخل کشور
دارد.
تناسب ورزش/برندِ1حامی بازاریابی سببی ،هماهنگی بین برند و محتوای برنامۀ بازاریابی سببی ورزشی
تعریف میشود ( .)12از دیدگاه مشتریان ارتباط ادراکشدۀ بین محصوالت شرکت ،خط تولید ،تصویر برند
و اهداف بازاریابی سببی است.
هویت سازمانی2تعاریف متعددی دارد؛ اما بهطور کل در دو قالب میتواند مطرح شود .1 :درک مشترک
افراد سازمان در خصوص ماهیت سازمانی که به آن تعلق دارند ،که ناشی از آگاهی آنان در مورد سازمانشان
است؛  .2درک کارکنان از سازمانشان در مقایسه با سازمانهای دیگر ،بهگونهای که سازمان خود را از دیگر
سازمانها متمایز بدانند .براساس پژوهشهای مرتبطِ صورتگرفته هویت تیم ورزشی3بهصورت پاسخهای
عاطفی ،روانی و رفتاری طرفداران مطرح میشود .در حقیقت هویت تیم ورزشی نشاندهندۀ واکنشهای
احساسیِ مثبت طرفداران به تیم ورزشی مورد عالقهشان است .هویت تیمهای ورزشی را میتوان
مجموعهای از تداعیاتی دانست که هواداران از تیم مورد عالقۀ خود در ذهن دارند.
بازاریابی سببی به شکل حرفهای از پدیدههای نوظهور در عرصۀ بازاریابی است .بازاریابی سببی به
مجموعۀ گستردهای از فعالیتهای تبلیغاتی گفته میشود که نشاندهندۀ وفاداری و احترام یک شرکت
به فعالیتهای ارزشمند یک گروه است ( .)13نتیجۀ این کار توسعۀ تجارت شرکت و همچنین ایجاد حس
و نظر مثبت اجتماعی نسبت به آن است .بازاریابی سببی سبب میشود که مردم بهخوبی سازمان و
هدفهایش را درک کنند ،ولی عمالً نباید انتظار سودآوری مستقیم از آن داشت .بهطور مثال شرکت
فدکس4از تورهای جمعآوری اعانه برای کودکان سرطانی حمایت میکند (.)14
بازاریابی سببی ورزشی ،شامل حمایت و برگزاری رویدادهای ورزشی خیرخواهانه با حضور تیمهای
ورزشی ،برای ایجاد احساس مثبت اجتماعی در میان مصرف کنندگان است ( .)6نگرش مصرفکنندگان
نسبت به بازاریابی سببی ورزشی 5،به ادراک آنان از محتوای فعالیتهای منسوب به بازاریابی سببی در

1. Sport/cause fit
2. Organizational identification
3. Sport team identification
4. Fedex
5. Consumer attitude toward CRSM
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حیطۀ ورزش و تناسب آن با شناخت ذهنیشان از برند حامی اینگونه برنامهها ،در محدودۀ محصوالت
تولیدی و عملکرد گذشته ،مربوط میشود ( .)15در تعریفی دیگر ،بازاریابی سببی ورزشی شامل برنامههای
استراتژیک بازاریابی با اهداف اجتماعی برای دستیابی سود متقابل بین سازمانها و تیمهای ورزشی یا
ورزشکاران ،شرکتهای تجاری حامی مالی ،و سازمانها و نهادهای مردمی برگزارکنندۀ رویدادهای ورزشی
خیریه است (.)16
منظور از قصد خرید 1،نیتِ استفاده و خرید مصرفکننده از برندی خاص است که با ارزشگذاری
محصوالت این برند خاص در مقایسه با برندهای رقیب توسط مصرفکننده و ارزش ادراکشدۀ باالتر
محصوالت برند مربوطه در ذهن مشتری ،مرتبط است ( .)17قصد یا نیت خرید متأثر از عوامل متعددی
مانند کیفیت ،شهرت ،اعتقاد مشتری و همینطور تصویر برند است که میتواند به تصمیمگیری
مصرفکننده جهت دهد (.)18
همترازی برند تجاری و یک رشتۀ ورزشی خاص از لحاظ اعتبار و شهرت سبب ارتقای برند تیم ورزشی
و برند تجاری در ذهن مصرفکنندگان میشود؛ که این امر باورها و نگرشهای مثبت مصرفکنندگان را
در خصوص برنامههای بازاریابی سببی و برنامههای خیریه ایجاد میکند ( .)19از سوی دیگر ،عدم تناسب
بین تیم یا رویداد ورزشی و برند حامیِ برنامههای خیریۀ مرتبط با بازاریابی سببی سطح توجه کمتری را
در مصرفکنندگان برمیانگیزاند و در یادآوری برند تجاری تأثیر منفی میگذارد که این موضوع در
شکلگیری نگرشهای منفیِ مصرفکنندگان نقش بسزایی ایفا میکند (.)2
تناسب بیشتر یک برند حامی رویدادهای خیریه که در مورد یک ورزش خاص به اجرا گذاشته میشود،
با آن ورزش ،سبب میشود برند حامی نزد مخاطبان مقبولیت بیشتری کسب کند و در سطوح بعدی
میتوان حتی مشارکت مردمی را در برگزاری اینگونه برنامهها ارتقا داد ( .)20باید خاطرنشان کرد که
تناسب بیشتر یک برند و ورزش مورد حمایت در رویدادهای خیریه موجب ایجاد ارتباط قوی با
مصرفکنندگان میشود و آگاهی از برند را افزایش میدهد (.)21
هویت تیمهای ورزشی بهطور خاص در مواردی همچون سابقه ،محبوبیت و سطح افتخارات میتواند
معنا پیدا کند .مشخصۀ اصلیای که میتواند تمام عوامل مذکور را تحت تأثیر قرار دهد ،ارتباط و تطابق

1. Purchase intention
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فرهنگی بین تماشاچیان و تیمهای ورزشی است؛ بهطوریکه تیم ورزشی جزئی از فرهنگ گروهی از مردم
شود (.)12
تطاب ق فرهنگی موجب ایجاد باورهای همسو با تیم ورزشی میشود و میتواند پایهگذار نگرشهای
مثبت و بادوام در خصوص برنامههای خیریۀ حامیان تیم ورزشی شود .رویدادهای ورزشی با اهداف
بشردوستانه در شکلگیری تصویر ذهنی مثبت طرفداران ورزش که از محصوالت نشان تجاری خاص
استفاده میکنند ،نقش دارد ( .)9تیمهای ورزشی پرطرفدار در موفقیت برنامههای بازاریابی سببی و ایجاد
نگرش مثبت در مصرفکنندگان تأثیر فراوانی دارند .استفاده از نشان تیمهای ورزشی باسابقه در رویدادهای
اجتماعی ،ادراکات و احساسات مثبت طرفداران آن تیم را به نشان تجاری منتقل میکند و در موفقیت
این رویدادها تأثیرگذار است (.)22
بهطور کلی نشانهای تجاری به دنبال استفاده از برند تیمهای ورزشی پرطرفدار در اجرای برنامههای
بازاریابی سببی و فعالیتهای خیریه هستند تا بهواسطۀ جذب مخاطبان بیشتر تأثیرگذاری بیشتری در
نگاه مشتریان نسبت به فعالیتهای بازاریابی سببی خود داشته باشند ( .)7تیمهای ورزشی باسابقه و
محبوب میزان بیشتری از احساسات و توجه مصرفکنندگان طرفدار اینگونه تیمها را برمیانگیزانند ،در
نتیجه استفاده از این تیمها و ستارگان آنها در برنامههای بازاریابی سببی میتواند تماشاچیان زیادی را به
خود جلب کند و میزان موفقیت این برنامهها را تضمین و در نهایت تصورات مثبتی را در مصرف کنندگان
ایجاد کند ( .)15مفهوم هویت تیم ورزشی میتواند رابطۀ عاطفی نیرومندی میان نام تجاری و تلقیات
مصرفکنندگان از فعالیتهای اجتماعی نام تجاری در راستای برنامههای بازاریابی سببی ایجاد کند.
احساسات مبالغهآمیز طرفداری از یک تیم ورزشی محبوب بر پیریزی شخصیت نام تجاری حامی
فعالیتهای خیرخواهانۀ ورزشی بهمنظور ایجاد رابطۀ متقابل با افکار مصرفکنندگان کامالً مؤثر است
(.)17
هویت سازمانی با بسیاری از رفتارها ،نگرشها و متغیرهای زمینهای و کاری در ارتباط است و نقش
محوری در شکلگیری ذهنیت مصرفکنندگان محصوالت و خدمات شرکتهای تجاری دارد .ذهنیت
مثبت مصرفکنندگان در پاسخ و حمایت آنان از برنامههای خیریه که در حیطۀ بازاریابی سببی ورزشی
انجام میگیرد ،تأثیر مثبتی دارد ( .)13خوشنامی نشان تجاری میزان ریسک برنامههای مرتبط با مسئولیت
اجتماعی را بهطور چشمگیری کاهش میدهد .حضور مداوم در صحنۀ ورزش و رویدادهای پرتماشاگر
ورزشی موجب پذیرش و باورپذیری بیشتر برنامههای خیریۀ برگزارشده توسط شرکتهای تجاری میشود
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و نگرش عمومی مثبتی را نسبت به فعالیتهای بازاریابی سببی ورزشی ایجاد میکند ( .)3ارزشها و
باورهای مشترک میان افراد سازمان و مصرفکنندگان ،که از آن میتوان بهعنوان هویت سازمانی
پیوندخورده با مشتری یاد کرد ،بر افکار مصرفکنندگان غالب میشود و برداشتها و نگرشهای آنها را در
خصوص برنامههای بازاریابی نام تجاری اعم از برنامههای بازاریابی سببیِ ورزشی تحت تأثیر قرار داده و به
آن جهت میدهد (.)23
ادراک مشتری از تعلق به یک سازمان یا برند تجاری ،بیانگر هویت باالی سازمانی است و عالقهمندی
مثبت به یک سازمان را بههمراه دارد و موفقیت برنامههای بازاریابی سببی ورزشی متناسب با هویت
سازمان را تضمین کرده و نگرشهای مثبت مصرفکننده را تثبیت میکند ( .)12مصرفکنندگانی که
احساس هویت یکسانی با یک سازمان یا شرکت تجاری میکنند ،تفکرات مثبتی در خصوص فعالیتهای
مرتبط با بازاریابی سببی ورزشی آن سازمان یا شرکت دارند .همچنین تناسب داشتن و هماهنگی بین
یک برند و تیم ورزشی سبب تشدید افکار مثبت مصرفکنندگان در مورد برنامههای خیریۀ ورزشی میشود
( .)14هویت سازمانی مرتبط میتواند پیامدهای رفتاری و عاطفی مثبتی در زمینۀ برنامههای خیریۀ
ورزشی متناسب با برندهای تجاری و شکلگیری افکار مثبت مصرفکنندگان نسبت به خیریههای ورزشی
داشته باشد .تاریخچۀ غنی و معتبر یک سازمان یا شرکت از جنبههای مختلف اعم از عملکرد ،فرهنگ
مشتریمداری و کیفیت محصوالت ،بر شکلگیری ارتباط قوی بین تلقیات و برداشت مصرفکنندگان از
فعالیتهای مردمی در ورزشی خاص اثرگذار است و این ارتباط درصورتیکه بین یک نشان تجاری و رشتۀ
ورزشی شباهت و هماهنگی باشد ،بیشتر میشود (.)9
نگرش مثبت مصرفکنندگان به کمپینهای مرتبط با بازاریابی سببی ورزشی شرکتهای تجاری
براساس چارچوب شناختی-روانی به افزایش قصد خرید منجر میشود .میزان فروش واقعی برندهای تجاری
با اجرای برنامههای بازاریابی سببی افزایش مییابد ( .)15اگر مصرفکنندگان نسبت به یک کمپین
بازار یابی سببی ورزشی واکنش منفی داشته باشند ،آثار منفی رفتاری آن در عدم خرید از محصوالت
شرکت مربوطه ظاهر میشود و در طوالنی مدت آثار مخربی بر جایگاه آن برند تجاری دارد .استفاده از
ستارگان ورزشی در راهاندازی کمپینهای خیریۀ مربوط به بازاریابی سببی میزان فروش محصوالت جدید
تولیدشدۀ حامیان این فعالیتها را افزایش میدهد (.)24
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همچنین اعتماد و تصورات مثبت مصرفکنندگان به برنامههای بازاریابی سببی ورزشی میزان مقبولیت
برندهای تجاری برگزارکننده را افزایش می دهد و فرایند خرید محصوالت و خدمات این نشان تجاری

خاص را تسهیل میکند و میزان خرید را افزایش میدهد (.)18

هويت

تیم
ورزشی

قصد

نگرش

خريد

مصرف

تناسب
ورزش-
برند

کننده

هويت
سازمانی

شکل  .1مدل مفهومی پژوهش

روششناسی پژوهش
پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی است و از نتایج آن میتوان در حوزۀ مربوطه استفاده کرد .پژوهش
از حیث جمعآوری دادهها توصیفی است .از آنجا که هدف این پژوهش بررسی روابط علی و همبستگی
میان سازههای پژوهش بوده ،این تحقیق برحسب روششناسی از نوع توصیفی-همبستگی است .جامعۀ
آماری پژوهش مشتریان شرکت میزو بودند و براساس فرمول کوکران حجم نمونه محاسبه شد .تعداد نمونه
براساس فرمول کوکران با در نظر گرفتن سطح اطمینان  ،%95انحراف استاندارد 0/5و حاشیۀ خطای ،%5
با توجه به نامحدود بودن جامعه 384 ،برآورد شده است .بنابراین با در نظر گرفتن عدم بازگشت
پرسشنامهها  400پرسشنامه بهصورت تصادفی ساده میان مشتریان شرکت میزو پخش شد که با بازگشت
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 393پرسشنامه ،فرایند تجزیه وتحلیل ادامه یافت .برای سنجش متغیر قصد خرید از پرسشنامۀ کاون1و
همکاران ( )1با  3گویه ،برای سنجش هویت تیم ورزشی از پرسشنامۀ ون2و همکاران ( )24با  6گویه،
برای سنجش هویت سازمانی از پرسشنامۀ باتاچارایا 3و همکاران ( )25با  5گویه ،برای سنجش نگرش
مصرفکننده به بازاریابی سببی ورزشی مرتبط از پرسشنامۀ لیختنشتاین4و همکاران ( )17با  5گویه ،و
برای سنجش تناسب ورزش/برند حامی بازاریابی سببی از پرسشنامۀ کلر )10(5با  4گویه استفاده شد.
مقدار پایایی پرسشنامه براساس معیار آلفای کرونباخ برای متغیر هویت سازمانی به میزان  ،0/87تناسب
ورزش برند  ،0/77قصد خرید  ،0/83هویت تیمی  0/85و نگرش مصرفکننده  0/86و براساس پایایی
ترکیبی ) (CRبرای متغیرهای هویت سازمانی به میزان  ،0/9تناسب ورزش برند  ،0/85قصد خرید ،0/89
هویت تیمی 0/9و نگرش مصرفکننده  0/9بهدست آمد .همچنین مقدار آلفای کرونباخ برای پایایی
پرسشنامهها توسط محققان خارجی مقادیر باالیی را نشان میدهد .کاون و همکاران ( )17میزان آلفای
کرونباخ برای متغیر قصد خرید را به مقدار  ،0/86ون و همکاران ( )24میزان آلفای کرونباخ برای متغیر
هویت تیم ورزشی را به مقدار  ،0/91باتاچارایا و همکاران ( )25میزان آلفای کرونباخ برای متغیر هویت
سازمانی را به مقدار  ،0/85لیختنشتاین و همکاران ( )17میزان آلفای کرونباخ برای متغیر نگرش
مصرفکننده را به مقدار  0/84و در نهایت کلر ( )10میزان آلفای کرونباخ برای متغیر تناسب ورزش/برند
حامی بازاریابی سببی را به مقدار  0/86گزارش دادهاند .به گفتۀ هالند ( )26میزان مطلوب برای معیار
آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی باید بیشتر از 0/7باشد ،و با توجه به مقادیر گزارششده ،پرسشنامهها از
پایایی مطلوبی برخوردارند .برای تعیین اعتبار صوری و محتوایی پرسشنامه ،نمونهای از آنها در اختیار
خبرگان در این زمینه قرار گرفت تا در زمینۀ شفافیت سؤاالت اظهارنظر کنند .همچنین در طراحی ظاهری
پرسشنامهها به لحاظ زیبایی و صفحهآرایی سعی شد بینقص باشند .تمامی گویههای پرسشنامه در طیف
 5گزینهای لیکرتی از کامالً مخالف تا کامالً موافق تنظیم شدهاند .پرسشنامهها بهصورت تصادفی در بین
نمونههای در دسترس توزیع شده و با استفاده از دو نرمافزار  SPSS24و  WarpPLSتجزیهوتحلیل شدند.

1. Kwon
2. Wann
3. Bhattacharya
4. Lichtenstein
5. Keller
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تجزيهوتحلیل يافتهها
پس از جمعآوری پرسشنامهها مشخص شد که  287مرد و  106زن به پرسشنامهها پاسخ دادهاند.
همچنین تجزیهوتحلیل مدارک پاسخگویان نشان داد که  68نفر دیپلم 134 ،نفر فوقدیپلم 186 ،نفر
لیسانس 62 ،فوقلیسانس و  5نفر دکتری داشتهاند .به لحاظ پراکندگی سنی پاسخگویان نیز  85نفر زیر
 25سال 115 ،نفر  25-30سال 53 ،نفر  30-35سال 50 ،نفر  57 ،35-40نفر  40-45سال و  33نفر
باال  45سال داشتهاند.
از آنجا که در بین متغیرهای پژوهش ،متغیر موقعیت خرید با نقش تعدیلکنندگی ظاهر شده است،
بنابراین از روش حداقل مربعات جزیی 1برای مدلسازی معادالت ساختاری 2بهرهگیری شد .داوری و
رضازاده ( )1392با توجه به بررسی مطالعات انجامگرفته در این نوع از مدلسازی معادالت ساختاری ،بهطور
کلی روش را به سه بخش بررسی مدلهای اندازهگیری ،مدل ساختاری و مدل کلی تقسیم کردهاند(.)126
جدول  1بهطور خالصه الگوریتم بررسی مدل مفهومی پژوهش را با توجه به روش حداقل مربعات جزیی
نشان میدهد.
جدول  .1راهنمای کلی بررسی به روش حداقل مربعات جزيی
نوع مدل

معیار

مدل اندازهگیری

پایایی شاخص

مقدار مجاز

ضریب بارهای عاملی

>0/5

آلفای کرونباخ

>0/7

پایایی ترکیبی ()CR

>0/7

AVE4

>0/5

3

روایی همگرا
روایی واگرا

ساختاری

مدل

مدل کلی

روش فورنل و الرکر و یا ماتریس بارهای عاملی
متقابل
ضرایب معناداری t

>1/96

معیار R2

>0/19

معیار Q2

>0/10

معیار GOF

6

5

>0/25

1. Partial Least Squares
2. Structural Equation Modeling
3. Composite Reliability
4. Average Variance Extracted
 .5بزرگتر از  0/67عالی محسوب میشود
 .6بزرگتر از  0/36عالی محسوب میشود
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مدل اندازهگیری پژوهش
همانگونهکه جدول  2نشان میدهد ،در این قسمت از پژوهش ،سازهها از لحاظ روایی و پایایی ارزیابی
میشوند .هالند  )926(1سه معیار ضرایب بارهای عاملی ،آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی را برای ارزیابی
میزان پایایی شاخصها معرفی کرده است .برای بررسی روایی سازهها عالوهبر استفاده از روایی محتوا و
استفاده از نظر خبرگان برای طراحی پرسشنامه ،از دو شاخص  AVEبرای سنجش روایی همگرا و از روش
فورنل و الرکر برای ارزیابی روایی واگرا استفاده شد .به گفتۀ فورنل2و الرکر )27(3روایی همگرا میزان
همبستگی یک سازه با شاخصهایش را نشان میدهد و شاخص  AVEبرای سنجش این نوع روایی مناسب
است و مقادیر باالی 0/5برای آن مناسب تلقی میشود.
جدول  .2محاسبۀ روايی و پايايی سازههای پژوهش
هويت سازمانی OI
گويه

بار
عاملی

تناسب ورزش-برند SBF

معیار

مقدار

گويه

بار
عاملی

قصد خريد PI

معیار

مقدار

گويه

بار
عاملی

مقدا

معیار

ر

OI1

0/75

AVE

0/66

SBF1

0/78

AVE

0/59

PI1

0/85

AVE

0/74

OI2

0/83

CR

0/90

SBF2

0/83

CR

0/85

PI2

0/87

CR

0/89

OI3
OI4
OI5
OI6

0/74
0/81
0/81
0/44

α
VIF

0/87
1/54

SBF3
SBF4

0/73
0/73

α
VIF

0/77
1/40

PI3

0/86

α
VIF

0/83
1/40

نگرش مصرفکننده CA

هويت تیمی TI

بار

گويه

بار عاملی

معیار

مقدار

گويه

TI1

0/84

AVE

0/70

CA1

0/73

TI2

0/87

CR

0/90

CA2

0/83

CR

TI3

0/71

α

0/85

CA3

0/79

α

TI4

0/85

VIF

1/68

CA4

0/82

VIF

TI5

0/41

CA5

0/85

عاملی

معیار

مقدار

AVE

0/65
0/90
0/86
1/64

جدول  2سازهها و شاخصهای مربوط به این بخش را نشان میدهد .فورنل و الرکر ( )27مقدار

1. Holland
2. Fornell
3. Larcker
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مناسب برای شاخص  AVEرا  0/5گزارش دادهاند و با توجه به جدول  ،2مقدار بهدستآمده برای شاخص
 AVEبرای متغیر هویت سازمانی  ،0/66برای متغیر تناسب ورزش-برند  ،0/59برای متغیر قصد خرید
 ،0/74برای متغیر هویت تیمی  0/70و برای متغیر نگرش مصرفکننده  0/65بهدست آمده که با توجه به
حد مطلوب ارائهشده توسط فورنل و الرکر ( ،)271مقدار مجاز را بهدست آورده است.
جدول  2عالوهبر نشان دادن روایی و پایایی سازهها ،شاخص  VIFرا نیز در بردارد .این شاخص
نشاندهندۀ هم خطی چندگانه متغیرهای با یکدیگر است ،به گفتۀ داوری و رضازاده ( )26چنانچه مقادیر
آن نزدیک به عدد  1باشد ،عدم همخطی و چنانچه اعداد نزدیک به عدد  5باشد ،همخطی را نشان میدهد
( .)1مقدار  VIFبرای متغیر هویت سازمانی  ،1/54برای متغیر تناسب ورزش-برند  ،1/40برای متغیر قصد
خرید  ،1/40برای متغیر هویت تیمی  1/68و برای متغیر نگرش مصرفکننده  1/64بهدست آمده است
چنانکه مشخص است ،تمامی مقادیر برای سازهها نزدیک به یک هستند و با توجه به محدودۀ ارائهشده
توسط داوری و رضازاده ( ،)262همخطی میان سازهها وجود ندارد .اما همانگونهکه گفته شد ،در کنار
استفاده از شاخص  AVEبرای محاسبۀ روایی همگرا ،از روش فورنل و الرکر نیز برای محاسبۀ روایی
واگرای سازهها استفاده شده است .فورنل و الرکر ( )27از سنجش میزان همبستگی یک سازه با
شاخصهایش نسبت به همبستگی آن سازه با سایر سازهها برای سنجش روایی واگرا استفاده کردهاند؛
یعنی میزان جذر  AVEیک سازه بیشتر از واریانس اشتراکی یک سازه با سایر سازهها باشد ( .)1جدول 3
روایی واگرای سازههای را نشان میدهد.
جدول  .3روايی واگرا به روش فورنل و الرکر
سازه
 .1نگرش مصرفکننده0/65
 .2هویت سازمانی 0/65
0/74
 .3قصد خرید
 .4تناسب ورزش-برند 0/59
0/70
 .5هویت تیمی

AVE
0/80
-0/16
0/39
0/34
0/054

1

2
0/80
0/47
0/39
0/44

3

0/86
0/38
0/32

4

0/76
0/42

5

0/83

با توجه به جدول  ،3سازهها با شاخصهای خود همبستگی بیشتری دارند تا سایر سازهها؛ بنابراین به
گفتۀ فورنل و الرکر ( )27سازههای این پژوهش از روایی واگرای مناسبی برخوردارند .ازاینرو با اطمینان
کامل میتوان گفت که مدل اندازهگیری پژوهش از روایی و پایایی مناسبی برخوردار است.
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جدول  .4همبستگی بین سازهها
سازه

 .1تناسب ورزش-برند1
کننده0/
 .2نگرش مصرف 40
 .3هویت تیمی 0/41
 .4هویت سازمانی 0/40
0/37
 .5قصد خرید

1

2

1
0/56
0/40
0/34

3

1
0/50
0/37

4

1
0/46

5

1

جدول  4همبستگی اسپیرمن بین سازههای پژوهش را نشان میدهد ،همۀ همبستگیها در سطح
 0/01درصد خطا معنادارند.
مدل ساختاری پژوهش
مدل ساختاری برخالف مدل اندازهگ یری بر متغیرهای پنهان و روابط میان آنان اشاره دارد؛ هدف آن
ارزیابی شاخصهای مشاهدهپذیر پژوهش نیست .بررسی مدل ساختاری و معیارهای مربوط به آن در ادامه
آمده است.

شکل  .2مدل برازش شده پژوهش

همانگونهکه مشخص است مقدار R2برای متغیر درونزای نگرش مصرفکننده  ،0/38و برای متغیر
قصد خرید  0/15بهدست آمده است که این مقادیر میزان مطلوبی برای متغیرهای درونزا محسوب
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میشود .همچنین معیار  Q2که قدرت پیشبینی مدل را تعیین میکند ،برای سازۀ درونزای قصد
خرید ،0/14و برای نگرش مصرفکننده  0/38سنجیده شد و همۀ مقادیر بهدستآمده  R2و  Q2برازش
قوی مدل را نشان میدهد .در نهایت از معیار  GoFبرای برازش کلی مدل  0/39بهدست آمد .این مقدار
بنابر گفتۀ وتزلس و همکاران ( )2010برازش قوی مدل را نشان میدهد.
همانگونهکه مشخص شد ،مدل مفهومی تحقیق با توجه به تجزیهوتحلیل دادهها از برازش بسیار
مناسبی برخوردار است .ازاینرو در ادامه فرضیههای پژوهش بررسی شده است.
تناسب ورزش-برند توانسته است به اندازۀ  0/17بر نگرش مصرفکننده تأثیر بگذارد .با توجه به شکل
 2این مقدار در سطح خطای  0/01معنادار است .تجزیهوتحلیل معادالت ساختاری بنابر شکل  2نشان
میدهد که هویت تیمی  0/43و هویت سازمانی  0/11بر نگرش مصرفکننده تأثیرگذار بوده است.
همچنین این دو متغیر بهترتیب به میزان  -0/12و  0/16توانستهاند شدت تأثیر تناسب ورزش-برند را
تعدیل کنند .نگرش مصرفکننده نیز به مقدار  0/ 38توانسته است بر متغیر قصد خرید تأثیر بگذارد.
شایان ذکر است که این ضرایب مسیر با توجه به شکل  2همگی تأثیرات در سطح خطای  0/01معنادارند.

بحث و نتیجهگیری
مطابق تحلیل یافتهها و مدل برازششدۀ پژوهش تمام فرضیهها تأیید میشوند .در این بخش فرضیات
پژوهش بررسی میشود:
 نتایج این پژوهش نشان میدهد که تناسب ورزش-برند بر نگرش مصرفکننده تأثیر مثبت ومعناداری دارد .برای تبیین این مسئله میتوان گفت حمایت از یک برنامۀ خیریۀ ورزشی مطابق با
فعالیتهای بازاریابی سببی که با برند تطابق دارد ،سبب میشود در ذهن مخاطب آسانتر پذیرفته شود و
نگرش مثبت ایجاد کند .مشاهدات این پژوهش حول این موضوع با تحقیقات پونته و ریچی (،)19
روبینسون و همکاران ( ،)2گرولئو و همکاران ( ،)20بالولی و هیر ( )21همراستاست.
 نتایج نشان داد که هویت تیم ورزشی بر نگرش مصرفکننده تأثیر مثبت و معناداری دارد ،چراکهتیمهای ورزشی باسابقه طرفداران بسیاری دارند که برنامههای خیریۀ ورزشی مرتبط با این تیمها توسط
طرفداران و مخاطبان دنبال میشود و نظر مثبت آنان را به خود جلب میکنند .نتایج پژوهش حاضر در
این خصوص با مشاهدات چن و هوانگ ( ،)12دجونگ و وندرمیر ( ،)9آلکانیز و همکاران ( )22همراستاست.
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 یافتهها بیان میدارند که هویت تیم ورزشی در اثر تناسب ورزش-برند بر نگرش مصرفکننده ،نقشتعدیلکننده دارد .برای تبیین این مسئله میتوان گفت که تیمهای پرآوازه و مردمی و باسابقه در همراه
کردن مخاطبان با برنامههای جانبی خود و القای نگرشهای مثبت به مخاطبان نسبت به تیمهای معمولی
موفقترند .مشاهدات این پژوهش نتایج پژوهشهای هه و همکاران ( ،)7کو و ریس ( ،)27موزیدر و مرونک
( )15را تأیید کرد.
 نتایج این پژوهش عنوان میکند هویت سازمانی بر نگرش مصرفکننده تأثیر مثبت و معناداریدارد .خوشنام بودن یک برند تجاری یا یک سازمان در میان مخاطبان و مشتریان و درک متقابل میان
مشتریان و کارکنان سازمان بر ذهنیت مثبت مخاطبان تأثیر مثبت دارد .مشاهدات این پژوهش با تحقیقات
گرائو و فولس ( ،)13آکوئوینو و همکاران ( )30و هو و همکاران ( )14مطابقت دارد.
 با توجه به یافتهها ،هویت سازمانی در اثر تناسب ورزش-برند بر نگرش مصرفکننده ،نقشتعدیلکننده دارد .تعلقخاطر و درک مشترک افراد سازمان و مخاطبان تأثیر برنامههای بازاریابی سببی
ورزشی بر ذهنیت مخاطبان را ارتقا میدهد و تسریع میکند و موجب موفقیت یک سازمان یا شرکت در
اجرای این برنامه میشود .یافتههای این پژوهش مشاهدات چن و هوانگ ( ،)12کریشنا و راجان ( )29و
کوان و همکاران ( )1را تأیید کرده است .بهطور حتم اگر افراد درون سازمان عالقۀ بیشتری به فعالیتهای
خیریۀ ورزشی شرکت داشته باشند و این همسانی را نسبت به هویت سازمانیشان درک کنند ،اثربخشی
بیشتری در تأثیرگذاری بر نگرش مصرفکنندگان در مورد این برنامهها خواهند داشت.
 نگرش مصرفکننده مطابق این پژوهش تأثیر مثبت و معناداری بر قصد خرید دارد .موفقیتآمیزبودن اجرای برنامهها ی بازاریابی سببی یک نشان تجاری در حوزۀ ورزش تصویر مثبتی از آن نشان تجاری
ایجاد میکند که در نتیجه نگرشهای مثبتی را در مصرفکننده ایجاد میکند و در نهایت احتمال خرید
مصرفکننده از آن نشان تجاری را افزایش میدهد .مشاهدات این پژوهش نتایج پژوهشهای موزیدر و
مرونک ( ،)15ون و همکاران ( )24و مولر و همکاران ( )18را تأیید کرد.
مطابق نتایج پیشنهاد میشود که شرکت میزو برای پیشبرد فعالیتهای بازاریابی سببی از رشتهها و
ستارههای ورزشی مورد عالقۀ مشتریان خود اطالعات جمعآوری کند تا تناسب ورزش و نشان تجاری
خود را افزایش دهد و نگرش مصرفکننده را با اینگونه فعالیتها همسو کند .همچنین شرکت میزو برای
انجام برنامههای ورزشی مرتبط با بازاریابی سببی قرارداد همکاری با تیمهای ورزشی پرطرفدار ،محبوب و
باسابقه انعقاد کند تا در جلبتوجه مصرفکنندگان احتمال موفقیت بیشتری داشته باشد.
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شرکت میزو میتواند اولویت همکاری را برای انجام فعالیتهای خیریه با تیمهای ورزشیای قرار دهد
که مقبولیت بیشتری برای مشتریان و مصرفکنندگان محصوالتش دارند و بهواسطۀ آن مشارکت و
همکاری و جلب نظر مثبت بیشتری را از طرف مصرفکنندگانش داشته باشد.
شرکت میزو همچنین میتواند برای انتخاب کارکنان درگیر در اجرای فعالیتهای بازاریابی سببی،
افراد خوشبرخورد و با مهارتهای ارتباطی بیشتر را انتخاب کند ،زیرا هویت سازمانی با رفتارها در ارتباط
است و نقش محوری در ایجاد نگرش مثبت مصرفکنندگان ایفا میکند .توصیه میشود شرکت میزو در
انتخاب تیم ورزشی برای اجرای فعالیتهای بازاریابی سببی به تمایالت افراد درون شرکت نیز توجه کند
و از کارکنان در این زمینه نظرخواهی کند.
همچنین پیشنهاد میشود شرکت میزو محصوالت شرکت را حین برگزاری دیدارهای خیریۀ ورزشی
معرفی کند و در معرض نمایش بگذارد و به مصرفکنندگان حاضر در این برنامهها هدایایی از محصوالت
شرکت از طریق قرعهکشی اعطا کند تا بهوسیلۀ آن بر شناخت مصرفکنندگان تأثیر بگذارد و به خرید
محصوالت شرکت توسط آنان منجر شود.
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Abstract
Due to the universality of sport, it is an appropriate asset to communicate
with social activities of the commercial companies through the cause-related
marketing. The aim of this study was to investigate the role of team and
organization identity in the success of cause-related marketing programs.
The research method was descriptive-correlation and applied-developmental
in terms of the research goals, which was conducted based on the Structural
Equation Modeling (SEM) and the field. The statistical population consisted
of the customers of the Meizu Company; 393 questionnaires were distributed
among them in two ways: in person and online based on stratified random
sampling method. Its reliability was calculated by Cronbach's alpha and
composite reliability (CR), the convergent validity was made through
Average Variance Extracted (AVE) and divergent validity was obtained
through the Fornell and Larcker matrix. The data were analyzed with the
SPSS24 and the WarpPLS. The results showed that team identification and
organizational identification had a positive and significant effect on the
consumer attitude and consumer attitude had a positive and significant effect
on purchase intention. According to these findings, it is recommended that
appropriate with its brand, the Meizu Company should prioritize its
cooperation with major and valuable sport teams in implementing causerelated marketing programs.
Keywords
Consumer attitude, Meizu Company, organizational identity, sport causerelated marketing, sport team identity.
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