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 چکیده
) انجام نستاگرامی: امطالعه (مورد یاجتماع يهابا استفاده از ورزش در شبکه غاتیتبل یاثربخش نییحاضر با هدف تع قیتحق

 یصفحات ورزش یرانین ارا کاربرا قیتحق يآمار ۀمنظور، جامع نیاست. به ا یهمبستگ -یفیاز نوع توص قیتحق نیگرفت. ا
و دانشکدة  تیفسیبنسیسا س،ی، چه جذاب، اخبار پرسپول2و  1فوتبال  وستردادند و کاربران صفحات پ لیتشک نستاگرامیا

 منظوربه. گرفترسشنامه انجام پ 260براساس  يآمار لیوتحلهیدر دسترس انتخاب شدند. تجز ۀعنوان نمونبه یعلوم ورزش
 ندیفرا یمذکور پس از ط ۀمسشنا) استفاده شد. پر2011و استروتون ( نیلو لور،یت ۀها از پرسشنامداده يآورجمع

 لیلش تحاز رو نیهمچن قرار گرفت. يو صور ییمحتوا دأیینظران مورد تترجمه توسط هشت نفر از صاحب يامرحلهسه
کرونباخ  يه با استفاده از روش آلفاپرسشنام ییایاستفاده شد. پا يریگابزار اندازه ةاعتبار ساز نییمنظور تعبه يدییتأ یعامل

منظور . بهشد لیوتحلهی.ال.اس تجزیافزار اسمارت پنرم قیها از طردست آمد. دادهدر حد مطلوب به یبیترک ییایپا بیو ضر
اند مستقل است که عبارت ۀشت مؤلفشامل ه قیتحق نیاستفاده شد. ا یو استنباط یفیها از آمار توصداده لیوتحلهیتجز

. افتهیو زمان سازمان یندگز تیفیک ،یتیامن یانطباق برند با خود، تهاجم، نگران ان،یهمتا ریتأث ،یرساناطالع ،یسرگرم :از
 -یاجتماع ۀشبک غاتیه تبلنگرش نسبت ب -وابسته ۀمؤلف روي اول مورد جپنها مؤلفه نیا نیآزمون نشان داد که از ب جینتا

ده از ورزش داشت. باور با استفا غاتیرا بر نگرش نسبت به تبل ریتأث نیشتری) ب350/0انطباق برند با خود ( ۀاثرگذارند. مؤلف
 .رده استا به خود جلب کمختلف ر يوکارهاکسب توجه رگذاریتأث ۀعنوان رساناست که ورزش همچنان به نیبر ا

 
 يدیکل يهاواژه

 .نگرش ی،اجتماع يهاشبکهاینستاگرام، تبلیغات، 
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 مقدمه
ي مجازي در حال ظهور هارسانهي جدیدي از هانسلي کارامد در عصر حاضر است، ارسانهاگرچه اینترنت 

سهمی از مصرف  اندتوانستهی خوببهي اجتماعی هارسانهاینترنت است.  آنهاو گسترش هستند که مبناي 

تبلیغات  عرصۀي قدرتمند پا به ارسانه عنوانبهاینترنتی کاربران فضاي مجازي را از آن خود کنند و 

میلیارد دالر در  9/2ی از اجتماع يهارسانه غاتی)، درآمد تبل2017( 1آي اي بی یبراساس گزارشبگذارند. 

 )1( دهدیمرسیده است که رشدي چشمگیري را نشان  2017سال میلیارد دالر در  2/22به  2012سال 

 . ي پیش روستهاسالي اجتماعی براي هارسانهپیوند تبلیغات و  عرصۀو گویاي اتفاقاتی مهم در 

بر رو به بستري نیاز است که عالوهي اجتماعی نیز محل انبوهی از تبلیغات شده است. ازاینهارسانهاما 

ا با خود همراه کند ي اجتماعی، توانایی آن را داشته باشد که مخاطب را جذب و او رهارسانهي هاتیجذاب

ي ارسانهدر هر  تواندیمنسبت به رقبا متمایز شوند. ورزش بستري است که  وکارهاکسبتا از این طریق، 

 وکارهابکسی را براي توجهمخاطب خود را داشته باشد و با درگیر کردن طرفداران خود، درآمد شایان 

رویج و تبلیغات بوده ي مختلف، عنصر توکارهاکسبمنابع سودآوري ورزش براي  نیترمهمفراهم آورد. از 

. بازاریابی 2، بازاریابی ورزشی شامل سه سطح است: . بازاریابی محصوالت ورزشی، گرید انیب بهاست. 

 حوزةدر  مؤثري هارسانه ازجملهی، لک طوربه). 2. استفاده از ورزش براي تبلیغ محصوالت (3ورزشی و 

دلیل گرایش رو به رشد مردم به ورزش و نیاز به صنعتی پردرآمد به عنوانبهتبلیغات، ورزش است. ورزش 

 ).3( کندیممصرف کاالها و خدمات ورزشی اهمیت بسیار زیادي دارد و سهم بسزایی در اقتصاد کشورها بازي 

ز طریق ادر تبلیغات با استفاده از ورزش دو مبحث اساسی مدنظر است: تبلیغات ورزشی و تبلیغات 

دهد که یک نهاد ورزشی تصمیم به معرفی محصوالت و خدمات ورزش. تبلیغات ورزشی هنگامی رخ می

 هايگیرد. از سوي دیگر، تبلیغات از طریق ورزش هنگامی است که سازمانخود از طریق ورزش می

دالیل متعددي گیرند. غیرورزشی تصمیم به استفاده از ورزش براي فروش محصوالت و خدمات خود می

ه کرد: ایجاد و به موارد زیر اشار توانیمبراي اهمیت تبلیغات از طریق ورزش بیان شده است که از جمله 

گسترده و متعدد، ي ارسانهی، پوشش دهامیپافزایش آگاهی مردم در خصوص نشان تجاري جدید، تعدد 

جتماعات وسیع از همه، حضور در ا ترمهمبه ذات ورزش) و  با توجهحرکت و پویایی در تبلیغات ورزشی (

 ).4( کندیمفراهم  هاشرکتیی را براي گرانبها) که موقعیت هاومیاستادمردمی (
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ین منظور، اد. به ي ورزش در صنعت تبلیغات باید اثربخشی آن ارزیابی شورگذاریتأثبراي اطمینان از 

بر  غاتیتبل ياثرگذار زانیم، اما ردیگیمارزیابی اثربخشی تبلیغات از طریق عناصر مختلفی صورت 

است که  نیباور بر ا رایز ،گرددیبازم غاتتبلی به نسبتکنندگان به نگرش مصرف يادیتا حد ز انیمشتر

 نیا غاتیاز تبل یی). هدف نها5( گذاردیم ریاشخاص تأث یبر رفتار مصرف غاتینسبت به تبل ينگرش قو

 غاتیتبل در زمینۀ یبلق. مطالعات میمتقاعد ساز شده،غیمحصول تبل دیبه خر راکنندگان است که مصرف

مراتب اثرات، سلسه قیاز طر دیبر نگرش نسبت به برند و قصد خر غاتیکه نگرش نسبت به تبل نشان دادند

. در حالت کند ینیبشیرا پ غاتیتبل یاثربخش تواندیمهم است که م ینگرش عامل نی. بنابراگذاردیم ریتأث

کنند و نسبت به آن واکنش اند که توسط آن، افراد محیط خود را درك میي ذهنیهاحالت هانگرشکلی، 

 ). 6( دهندیمنشان 

 نستاگرامیاز ا قیتحق نیدر ا ران،یدر ا ترییو تو بوكسیبه تلگرام، ف یدسترس تیمحدود لیدلبه

توجه  مورد اریبس ی،جهان يکه با توجه به جامعۀ کاربر شداستفاده  انیرانیمحبوب نزد ا شنیکیعنوان اپلبه

 تیآمار از سا نیاست. براساس آخر هگرفت قرار غاتیو تبل یابیبازار نظرمختلف از  يوکارهاکسب

بر اینکه اینستاگرام عالوه ).7است ( دهینفر رس ونیلیم 24به  رانیدر ا نستاگرامیتعداد کاربران ا ،1ستایاستات

دست آورده است. اینستاگرام در سال ی است، جایگاه خوبی را در میان ایرانیان بهپرمخاطبشبکۀ اجتماعی 

است و بیشتر  افتهی شیافزامیلیون  25در این شبکۀ اجتماعی به  وکارکسباعالم کرد که جامعۀ  2017

. استي کوچک وکارهاکسبي براي رشد انهیزمرو جامعۀ اینستاگرام ند. ازایناي کوچکوکارهاکسب آنها

ي خود، سفر و غذاهاي مد روز، سرگرمی و هر چیز هايمندعالقهتا  ندیآیمهمچنین، مردم به اینستاگرام 

به  آنهاي مندعالقهعوامل موجب افزایش  نیاترتیب ست، دنبال کنند. بدیننهایادیگري را که مرتبط به 

ي امروزي هستند. وکارهاکسبدرصد کاربران اینستاگرام پیگیر  80 کهيطوربه، شودیمي تجاري هانام

، گذرانندیمدقیقه روزانه در اینستاگرام وقت  32سال بیش از  25افراد زیر میانگین،  طوربههمچنین 

پیون ). 8( کنندیمرام وقت صرف دقیقه در اینستاگ 24ساله و باالتر، روزانه بیش از  25افراد  کهیدرحال

دهندگی بیشتر، وجهۀ اجتماعی ) نشان دادند که تبلیغ از طریق ورزش خاصیت اطالعات2009( 2و جیمز

ی و جذابیت بیشتر، مزاحمت کمتر دارد و نگرش افراد نسبت به این تبلیغات کنندگسرگرمبهتر، خاصیت 

کردلو و ). 10( کنندیمي به این تبلیغات پیدا ترمثبتقرار خواهد داد و مشتریان دید  ریتأثرا تحت 
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بودن، اطالعات  ندیبودن، خوشا ياقتصادي مستقل شامل هامؤلفه) نشان دادند که تمامی 1394همکاران (

یی بر نگرش به تبلیغات از طریق گرايمادو  آزاردهنده بودن، نامفهوم بودن ،یاجتماع شمحصول، نق

نگرش مثبتی به تبلیغات از طریق ورزش  دهندگانپاسخورزش اثرگذارند. همچنین، برخالف تبلیغات کلی، 

با  یی(آشنای اجتماع يهاشبکه يهامؤلفه نینشان داد که ب )1395کمانگر ( ۀمطالع جینتا ).4دارند (

کاربران  ییآشنا ،یاجتماع يهاشبکه یخدمات ورزش و تمحصوال غاتیتبل تیجذاب ،یاجتماع يهاشبکه

محصوالت و  یابی) با بازارگرانیبه د یمحصوالت و خدمات ورزش یمعرف ،یبا محصوالت و خدمات ورزش

 .)9( وجود دارد يمعنادار ۀخدمات رابط

 غاتیو تبل ینترنتیا غاتیبر نگرش و رفتار نسبت به تبل هازهیچطور انگ نکهیا یابیبه ارز )2015( 1یسلب

ها و لذت بردن از به گروه یکه به وابستگ ينشان داد افراد جی، پرداخت. نتاگذاردیم ریتأث بوكسیف

 یهاي اجتماعشبکه يهاتیسا غاتیو تبل ینترنتیا غاتیبه تبل یدارند، نگرش مثبت ازیاحساس جامعه ن

 تواندینمنگرانی امنیتی  مؤلفۀداد که ) نشان 2017و همکاران ( 2). همچنین، نتایج مطالعۀ ویزا13( دارند

همتایان و نگرش به تبلیغات  ریتأثي هامؤلفهدر ارزیابی موضوع تحقیق باشد. اما  مؤثرعاملی  عنوانبه

که  دادندنشان ) 2018و همکاران ( 3). در همین زمینه، ابوقوش21( اندشدهشناخته  مؤثرعوامل  عنوانبه

 غاتیبر نگرش نسبت به تبل یمیمستق ریتأث یتیامن یاعتبار و نگران امل،تع ،یرساناطالع ،یسرگرم

 ).20( دارد بوكسیف

نشان  جنتایپرداختند.  بوكسیف یاجتماع ۀدر شبک غاتیتبل یاثربخش ی) به بررس2016( 4یبنگ و ل

جورکش  ،ی. از طرف)11کم است ( اریبس یاجتماع يهادر شبکه غاتیکنندگان به تبلکه توجه مصرفداد 

وجود  يکاالها، رابطۀ معنادار دیو خر بوكسیف یاجتماع ۀدر شبک غاتیتبل نی) نشان داد که ب1395(

استفاده  و غاتیشعارها در تبل تیجذاب غات،ی) در تبلی(رنگ و طراح ریتصو يهاتیجذاب نیب روازایندارد. 

 افتندیدر قیتحق جیبا توجه به نتا نیابراوجود دارد. بن يرابطۀ معنادار بوكسیف غاتیاز افراد مشهور در تبل

). 12( کرده است جادیا ینترنتیا یابیوکار و بازارکسب ۀرا در عرص یمیتحول عظ یاجتماع يهاکه رسانه

 شتریب قیدهندة لزوم تحقگرفته نشانصورت قاتیتحق جینتا نیموجود ب يهاتفاوت خالصه، طوربه

 است. یاجتماع يهادر شبکه غاتیتبل یمشخص شدن ابعاد متفاوت اثربخش منظوربه
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 نیآنال انیمشتر يهااثر بالقوة آن بر واکنش لیدلبه ینترنتیا غاتیتبل نۀیزم در ر،یاخ يهاسال در

 کردیوبا ر یقاتیتحق نیکه چن شودیکمتر مشاهده م کهیصورت گرفته است، درصورت ياریبس قاتیتحق

 یاثربخش یابیزهدف از ار نکهیصورت گرفته باشند. با توجه به ا یاجتماع يهادر شبکه یورزش یابیبازار

وابسته به  يوکارهاکسب شتریب چههر يدر جهت سودمندساز یابیبازار يهاتیفعال يسازنهیبه غاتیتبل

مطالعه در  نیا روزاینااست،  نستاگرامیا يطور موردو به یاجتماع يهاشبکه یدر صفحات ورزش غاتیتبل

(مورد  یاجتماع يهااز ورزش در شبکه تفادهبا اس غاتیتبل یکه اثربخش است پرسش نیبه ا گوییپاسخ یپ

 ) چگونه است؟نستاگرامیمطالعه: ا

ي مختلف زندگی جوامع هاعرصهي اجتماعی در هارسانهدر حال حاضر با توجه به حضور چشمگیر 

 موردي اجتماعی هارسانهي مختلف، موضوع نگرش به تبلیغات وکارهاکسبتبلیغات  طۀیحدر  خصوصبه

ي تحقیقاتی که در پی ارزیابی هامدلدر میان بسیاري از  کهيطوربهبسیاري از محققان بوده است،  توجه

اند، مدل تیلور، ي نگرش به تبلیغات شبکۀ اجتماعیریگشکلتوضیح  ترمهماثربخشی تبلیغات و از همه 

چارچوب مدل عبارت است.  گرفته قرارمحققان پس از آن  تیعنا مورد) بسیار 2011( 1لوین و استروتون

و زمان  یزندگ تیفی(ک ي)، کاربرد ساختاریرسانو اطالع ی(سرگرم غاتیتبل ياست از: محتوا

(تهاجم و  غاتیتبل رشی) و موانع پذانیهمتا ری(انطباق برند با خود و تأث ی)، عوامل معاشرتافتهیسازمان

 درنظر گرفته یاجتماع ۀشبک غاتیتبلعنوان هشت عامل اثرگذار بر نگرش نسبت به ) که بهیتیامن ینگران

 شده است.

 نترنتیدر ا يوگذار و بازدر لذت بردن و آرامش در گشت یاساس سرگرمدر بعد محتواي تبلیغات، 

 گر،ید عبارتکننده. بهاستفاده يبرا تیو مشغول یسرگرم جادیا تیعبارت است از قابل ی). سرگرم13است (

همچنین  .اطبخم یاحساس يازهایو برآورده کردن ن نیتأم ییعبارت است از توانا یکنندگعامل سرگرم

ارائۀ  يبرا غاتیتبل تیقابل خصوصنظر در کننده، اتفاقمصرف دگاهیاز دی به معناي آن است که رساناطالع

ممکن را  يمندتیرضا نیترسودآور، بزرگ دیمحصول تا خر يهایژگیو ازکنندگان اطالعات به مصرف

 ).14کند ( جادیا تواندیم

دفعات بهکنندگان مصرف به معناي آن است کهبرند با خود  انطباق مؤلفۀدر بعد کاربرد ساختاري، 

ۀ مؤلفهمچنین  .کنندیم سهیکه دربارة خودشان دارند، مقا یرا با تصورات ينام تجار کیتصورات مرتبط با 

                                                           
1. Taylor, Lewin and Strutton 
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ممکن است به  ،شودیکه مبادله م یاجتماع کۀشب غاتیاطالعات تبل اشاره دارد به اینکه انیهمتا ریتأث

ردوبدل شود.  یادماندنیارتباطات به گرید عبارتبه تبدیل شود، زیموضوع مکالمه، مشورت، مطالب طنزآم

 دافرا نیصورت چند به چند ببه تیرنهاد ایبه چند  کی ک،یبهکیصورت ممکن است به یمبادالت نیچن

ممکن  يندیو در فرا) 15(شده  گریکدیشدن افراد به  ترکیارتباطات موجب نزد نیا جی. نتاردیصورت گ

 تیتقو)، 16( ادیاحساسات مشترك ز يگذاراشتراكبه یۀبر پا تیهو يریگشکل ،ياست موجب خشنود

 ).15(شود  یشبکه اجتماع غاتینگرش به تبل تیو تقو یگروه یوابستگ

خارج از هرگونه ارزش برگرفته از  اشاره دارد به اینکه یزندگ تیفیک مؤلفۀدر بعد عوامل معاشرتی، 

بردن استرس  نیاز ب يکنندگان ممکن است برااز مصرف ياریبس ،یارتباط يهاتیفعال ای یواقع يمحتوا

 زندگی ةویش یاز طرف). 15( خود را بهبود بخشند یزندگ تیفیبپردازند تا ک يآرامش به وبگرد شیافزا ای

در  ).17( دهدیرا شکل م شانیهاانتخاب ،شانيو رفتار یزندگ یوةمشابه با ش یافراد و تعامل با مردم

 کنندةلیتسه تواندیامر م نای. کند پرت راحواس آنها  تممکن اس یاجتماع ۀشبک غاتیتبل ،یطیشرا نیچن

 این است که افتهیسازمان زمان مؤلفۀهمچنین منظور از  باشد. یاجتماع ۀشبک غاتینگرش مثبت به تبل

توسط  یاجتماع ۀشبک غاتیشدن تبل دهیممکن است احتمال مطلوب د یاجتماع ۀاستفادة مستمر از شبک

 یاجتماع يهااز برنامۀ روزانه و تعامالت آنها با شبکه یامر بخش نیا زیرا ،دهد شیکنندگان را افزامصرف

از  یطور ضمنممکن است به یاجتماع ۀشبک غیهر تبل رضقرار گرفتن در مع ،یطیشرا نیچن دراست. 

و حواس  شده يکه زمان سپر کندیرا فراهم م یطیشرا کهيطوربه ،دیآ نظرهکاربران سودمند ب دگاهید

 ).15آنها پرت شود (

عنوان متجاوز ممکن است به غیتبل کی کهاشاره دارد به این تهاجم مؤلفۀدر بعد موانع پذیرش تبلیغات، 

 شدةتیهدا يدخالت کردن با رفتارها قیاز طر ای کندیحواس را پرت م ،کندیکه نفوذ میزمان ،درك شود

 یخصوص میاز دست دادن حر سببکاربران به یاحساس نگرانهمچنین  .شودیکننده مخود مزاحم مصرف

 یعنوان نگرانبه ،یاجتماعۀ شبک کنندگانغیتبل ایدهندگان اطالعات توسط ارائه يآوراز جمع یخود ناش

 ).15( شودیم فیتعر یتیامن
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)2011 و همکاران، تیلورمدل نگرش به تبلیغات شبکۀ اجتماعی (منبع: . 1 شکل  

 

 ی تحقیقشناسروش

 قیتحق يآمار ۀجامعتحقیق حاضر توصیفی از نوع همبستگی است که به روش میدانی انجام گرفته است. 

، چه جذاب، اخبار 2و  1بودند و کاربران صفحات پوستر فوتبال  نستاگرامیا یصفحات ورزش یرانیکاربران ا

 درکه ، در دسترس انتخاب شدند ۀعنوان نمونبه یو دانشکدة علوم ورزش تیف سیب نسیسا س،یپرسپول

ي معادالت مدلسازتحقیق حاضر از نوع  که آنجا از. شوندیمهزار کاربر را شامل  100بیش از  مجموع

نمونه براي تحلیل  200 حاًیترجنمونه و  100محققان حداقل  نظر ازساختاري است، میزان حجم نمونه 

پرسشنامه در  97 آذرماهتا اواسط  مهرماهی از ابتداي کل طوربه ).20ي معادالت ساختاري است (مدلساز

ي هادادهآوري شد. براي گردآوري پرسشنامه جمع 260 مجموع درشده قرار گرفت و بردهصفحات نام

به دو بخش تقسیم  ) استفاده شد که2011تحقیق از پرسشنامۀ نگرش به تبلیغات تیلور و همکاران (

پرسشنامه شامل  مؤلفۀي مربوط به نه هاهیگواختی و بخش دوم، شنجمعیت سؤاالت؛ بخش اول شودیم

گیري نگرش به تبلیغات شبکۀ اندازه بهارزشی لیکرت است. این پرسشنامه با مقیاس پنج سؤال 39



 1400، بهار 1، شمارة 13دیریت ورزشی، دورةم                                                                                               264

 

 

هاي اجتماعی هاي اجتماعی براي عموم شبکهي به تبلیغات در شبکههاهیگو. چون پردازدیماجتماعی 

) نیز 2015سلبی ( پرسشنامۀبا اینستاگرام از  مؤلفهرو براي انطباق بیشتر این بود، ازاین شده نیتدو

 مؤلفۀ) براي 2011تیلور و همکاران ( پرسشنامۀي هاهیگواستفاده شد و شش گویه از این پرسشنامه به 

منظور مجزا به ي در فایلیامرحلهنگرش به تبلیغات اضافه شد. پرسشنامه پس از رعایت مراحل ترجمۀ سه

تعیین روایی صوري و محتوایی براي هشت نفر از استادان و کارشناسان مدیریت ورزشی و تبلیغات ارسال 

ی که سؤالشناختی در موارد مختلف بررسی شد. در مورد اطالعات جمعیت آنهاشد و اصالحات پیشنهادي 

تغییر داده شد. از » رحسب هفتهب«به » برحسب ماه«، از پرداختیمبه مدت مشارکت در اینستاگرام 

نگرش به تبلیغات شبکۀ اجتماعی  مؤلفۀتهاجم دو گویه حذف شد؛ به  مؤلفۀسرگرمی یک گویه و از  مؤلفۀ

 با ساختار اینستاگرام اضافه شد.  مؤلفهشش گویه براي انطباق بیشتر این 

 دسترسی براي ذکر استشد. شایان  اقدام آن توزیع به در فرم نگار گوگل پرسشنامه، طراحی از پس

همراه یک طریق لینک پرسشنامه به این از تا گرفت صورت مکاتباتی موردنظربه کاربران صفحات ورزشی 

 پرسشنامه تا شود خواسته کاربران از یک پست یا استوري منتشر و قالب در یجالویدئوي تبلیغاتی از برند 

به  آذرماهتا اواسط  97ي پرسشنامه از ابتداي مهرماه هادادهي آورجمعبراي  مجموع در .تکمیل کنند را

، تینها دری قرار داده شد. جالهمراه ویدئوي تبلیغاتی از برند نوبت در این صفحات لینک پرسشنامه به

ي هادادهي کردن و توصیف بندطبقهسازمان دادن، خالصه کردن،  منظوربهاز آمار توصیفی 

که در  شد استفاده هادادهي براي تحلیل ادومرحلهن تحقیق از روش در ایشناختی استفاده شد. جمعیت

و در گام دوم از تحلیل مسیر براي تحلیل  هاسازهي براي تعیین روایی دییتأگام اول از تحلیل عاملی 

ي معادالت مدلسازمدل از روش  دأییتو  هاداده لیوتحلهیتجز. بنابراین براي بردیمبهره  هاسازهروابط بین 

ي هامؤلفهنتایج تحلیل مسیر، ارتباط میان  براساسو  شد استفادهاسمارت پی.ال.اس  افزارنرمساختاري و 

 ي تحقیق گزارش شده است.هاافتهی و نتایج آن در بخش یبررسمدل 

 

 ي تحقیقهاافتهی

 5/63ي تحقیق زن (هایآزمودني تحقیق حاکی از آن بود که بیشترین درصد هادادهتحلیل توصیفی 

ي تحقیق داراي تحصیالت هایآزمودندرصد) بودند. در خصوص میزان تحصیالت، نتایج نشان داد که بیشتر 

 29تا  23سنی  ردةدر  هایآزمودندرصد  8/68درصد) بودند. همچنین  2/66( و باالترکارشناسی ارشد 
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ردند. همچنین بیشتر کیمتاگرام استفاده ساعت از اینس 4تا  2روزانه بین  آنهادرصد  6/44سال بودند و 

 ماه است که در اینستاگرام عضو هستند. 36تا  25درصد) بین  6/24( هایآزمودن

 ییایاپی و بیترک ییایپا، کرونباخ يآلفا بیضراست؛  شده شنهادیپبراي بررسی پایایی سه مالك 

رونباخ و ضریب پایایی . در خصوص ضریب آلفاي کشدهمشاهده يرهایمتغ ای) هاهیها (گواز معرف کیهر

از طریق این دو آزمون  هامؤلفهنتیجه گرفت که پایایی  توانیمباشد،  7/0بیشتر از  آنهاترکیبی، اگر مقدار 

 دادة 30. از طریق دانندیم قبول قابلرا پذیرفته و  6/0). البته برخی دیگر حداقل 16تأیید شده است (

). 1 هستند (جدول قبول قابلب آزمون شدند و نتایج نشان داد که این دو ضریب اولیه این دو ضری

روند، باید حداقل کار میبه هاهیگونظر محققان بارهاي عاملی که براي سنجش پایایی  براساسهمچنین 

. نتایج نشان داد که بار اندداده، دارند 4/0ی کمتر از بار عاملیی را که هاهیگوباشد و پیشنهاد حذف 4/0

 قبول قابلکه کمتر از میزان  افتهیسازمانۀ زمان مؤلفگویه از  2 جزبهبود،  4/0باالتر از  هاهیگو همۀعاملی 

 حذف شدند.  هادادهرو از فرایند تحلیل بودند، ازاین

یی همگرا به این روا. شودیمسنجش روایی از دو شاخص روایی همگرا و روایی واگرا استفاده  منظوربه

. محققان استفاده از متوسط واریانس کنندیم، سۀ اصلی را تبیین هامعناست که مجموعۀ گویه

بیانگر  5/0معادل  AVE. حداقل کنندیممعیاري براي روایی همگرا پیشنهاد  عنوانبهرا  1شدهاستخراج

میانگین بیش از نیمی از  طوربه تواندیمروایی همگرایی کافی است. به این معنا که یک متغیر مکنون 

و نیز  شدهاستخراجشاخص متوسط واریانس  هاعامل همۀ). در 16را تبیین کند ( شیهامعرفپراکندگی 

 شد. دأییتروایی همگرا 

که یک  کندیم. این معیار ادعا کندیمرکر روایی را در سطح عامل (سازه) ارزیابی ال -آزمون فورنل

ي خودش هایهي سایر متغیرهاي مکنون، پراکندگی بیشتري را در بین گوهاگویه متغیر باید در مقایسه با

ن متغیر با سایر آآماري، هر متغیر مکنون باید بیشتر از باالترین توان دوم همبستگی  نظر ازداشته باشد. 

لی براي هر )، مقدار اعداد روي قطر اص2که مشخص است (جدول طورهمان). 16متغیرهاي مکنون باشد (

ی واگراي مدل گفت روای توانیمست. بنابراین هاسازهسازه بیشتر از مقدار همبستگی آن سازه با سایر 

 .شودیم دأییتي ریگاندازه

 

                                                           
1.AVE 
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 ي تحقیقهامؤلفهي بررسی پایایی هاشاخص. 1جدول 

هامؤلفه ابعاد تعداد  
 سؤاالت

آلفاي ضریب 
 کرونباخ

پایایی 
 ترکیبی

AVE 

محتواي 
شدهارائه  

845/0 3 سرگرمی  907/0  707/0  
یرساناطالع  3 879/0  925/0  711/0  

 ساختار
761/0 3 کیفیت زندگی  865/0  672/0  

افتهیسازمانزمان   3 807/0  882/0  574/0  
عوامل 

 معاشرتی
948/0 4 انطباق برند با خود  962/0  660/0  

اطرافیان ریتأث  6 883/0  912/0  613/0  

 موانع
848/0 3 تهاجم  819/0  683/0  

810/0 3 نگرانی امنیتی  889/0  709/0  
960/0 12 نگرش    965/0  612/0  

860/0 کل  902/0   
 

 الرکر -. آزمون فورنل 2جدول 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
یرساناطالع  انطباق  

برند با 
 خود

 ریتأث
 همتایان

زمان  تهاجم
افتهیسازمان  

نگرانی  سرگرمی
 امنیتی

کیفیت  نگرش
 زندگی

1 84/0          
2 48/0  81/0         
3 38/0  49/0  78/0        
4 24/0-  12/0-  14/0-  82/0       
5 15/0  39/0  37/0  06/0  75/0      
6 63/0  38/0  35/0  34/0-  10/0  84/0     
7 13/0  35/0  31/0  02/0-  21/0  16/0  84/0    
8 52/0  61/0  46/0  33/0-  23/0  52/0  33/0  78/0   
9 37/0  33/0  56/0  02/0-  38/0  29/0  26/0  27/0  82/0  
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 موردی خوببه هادادهکه مدل تحقیق از طریق  دهدیمهمچنین، ارزیابی برازش کلی مدل نشان 

 ).3قرار گرفته است (جدول  تیحما

 ي برازش مدلهاشاخص. 3جدول 
 مقدار نام شاخص برازش

 CV-Com 660/0شاخص اعتبار اشتراك 

 R2( 535/0ضریب تعیین (

 520/0 شدهلیتعدضریب تعیین 

 297/0 (Q2)  نیبشیارتباط پ اریمع

 SRMR 064/0شاخص 

 GOF 594/0نیکویی برازش 

 
، اکنون به بررسی فرضیۀ هاو گویه هامؤلفهبراي روایی و پایایی  هگرفتانجامبا توجه به محاسبات 

. در این فرضیه، رابطۀ شودیماسمارت پی.ال.اس پرداخته  افزارنرمتحقیق با روش معادالت ساختاري با 

ضرایب ). 5شود (جدول ي اثربخشی تبلیغات بر نگرش به تبلیغات در اینستاگرام بررسی میهامؤلفهبین 

ي تحقیق معنادارند یا خیر. اگر ضریب هاهیفرضآیا  که دهدیممعناداري مسیرهاي مدل یا آمارة تی نشان 

در سطح  مؤلفهآن دو  ریتأثبیشتر باشد، حاکی از معنادار بودن  96/1از  مؤلفهمعناداري مسیر میان دو 

سطح معناداري باید عدد  دأییت. از طرفی براي شودیمآن فرضیه  دأییتدرصد است و موجب  95اطمینان 

 شود. تأیید نمی مؤلفهبین دو  رابطۀشد، در غیر این صورت کمتر با 05/0از  موردنظر
 

 نتایج حاصل از ارزیابی مدل ساختاري. 5جدول 

ضریب مسیر  مسیر رابطه
(β) 

 Tآمارة 
سطح 

 معناداري
نتیجۀ 
 فرضیه

160/0 نگرش← یرساناطالع  594/2  010/0  تأیید 
350/0 نگرش ←خود  ایانطباق برند   869/5  000/0  تأیید 

138/0 نگرش ← انیهمتا ریتأث  023/2  043/0  تأیید 
-168/0 نگرش ←تهاجم   479/3  001/0  تأیید 
008/0 نگرش ← افتهیزمان سازمان  132/0  895/0 تأییدعدم    

179/0 نگرش ← یسرگرم  150/3  0020/0  تأیید 
131/0 نگرش ← یتیامن ینگران  926/1  054/0 تأییدعدم    

-072/0 نگرش ←یزندگ تیفیک  261/0  208/0 تأییدعدم    
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 . ضرایب مسیر مدل مفهومی تحقیق2شکل 

 يریگجهینتبحث و 

 شیگرا یاجتماع يهارسانهۀ روز با توسعدارد که روزبه تیاهم ثیح نیاز ا هانوع مصرف رسانه یبررس

). هدف تحقیق حاضر تعیین اثربخشی تبلیغات با استفاده 22( شودیم شیاز پ شیبها و نظر دیعقا انیبه ب

 انجاممطالعۀ موردي روي شبکه اجتماعی اینستاگرام  صورتبهي اجتماعی بودکه هاشبکهاز ورزش در 

 ریتأث، انطباق برند با خود، افتهیسازمانی، کیفیت زندگی، زمان رساناطالعگرفت. در این تحقیق سرگرمی، 

متغیر مالك درنظر  عنوانبهو نگرش به تبلیغات  نیبشیپمتغیر  عنوانبهم و نگرانی امنیتی همتایان، تهاج

 .شد گرفته

 غاتیبه نگرش مثبت به تبل یاز آن است که سرگرم یحاک قیتحق يهاافتهی یدر مورد مؤلفۀ سرگرم

که در صفحات  یغیکه اگر تبل گفت توانیم نیبنابرا. شودیمنجر م نستاگرامیبا استفاده از ورزش در ا

خواهند داشت.  آنبه  یکننده باشد، کاربران نگرش مثبتجالب و سرگرم شودیمنتشر م نستاگرامیا یورزش

 )2011( و همکاران لوریت، )2018ابوقوش و همکاران ( )،1996( یدوکافمطالعات  جی، نتازمینه نیدر هم

 جیکنار نتا دردارد.  بوكسیف غاتیبا نگرش به تبل یرابطۀ مثبت یکه سرگرمداد ) نشان 2015( یسلب و

 تواندیم یکرد که سرگرم انیب دیبا غات،یتبل یدر اثربخش یسرگرمۀمشاهده در خصوص نقش مؤلف قابل
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 یکمک کند. اگر سرگرم غاتیبودن تبل یحیو تفر تیجذاب شیبکاهد و به افزا غاتیاز جنبۀ صرفاً فروش تبل

در نظر مخاطب  دیداشت و شا نخواهد یچندان تیجذاب یغاتیتبل یآگه ،وجود نداشته باشد غاتیدر تبل

و حقه به  رنگیو نامرغوب را با ن يآن است که محصوالت و خدمات بدون مشتر يبرا یراه غیتبل شینما

 ریکه تحت تأث یحاکم بر آنها و کاربران يبا توجه به فضا نستاگرامیا یبفروشند. صفحات ورزش داریخر

است که تنها با درنظر گرفتن چند مؤلفه  یمحصوالت غیتبل يجذاب برا یطیند، محاآن جاناتیورزش و ه

 طور. بهشوندیمنتشرشده منجر م غیو نگرش مثبت به تبل حیبه تفر غیکننده بودن تبلجمله سرگرم از

آنها به ارمغان  ياست که ورزش برا یسرگرم یمهم ورزشکاران و هواداران ورزش يهازهیاز انگ یکی ،یکل

 قیتحق نیکه طبق اطالعات ا نستاگرامیا یکاربران صفحات ورزش یاصل يهااز خواسته یکیو  آوردیم

منتشرشده در آن  يهاکننده بودن پستسرگرمشک بیسال هستند،  29تا  23 یآنها در ردة سن شتریب

از  ریناپذییجدا یجزئ یسرگرم ۀمؤلف دیبا ،باشند ادافر دست نیا از غاتیاست. حال اگر مخاطب تبل

 باشد. غاتیساختار تبل

با  غاتیبه نگرش مثبت به تبل یرسانکه اطالع نشان داد قیتحق يهاافتهی یرساناطالعۀ مؤلفدر مورد 

 یکه در صفحات ورزش یغیاگر تبل  توان گفتمی نیبنابرا. شودیمنجر م نستاگرامیاستفاده از ورزش در ا

 يریگلکاربران قرار دهد، موجب شک اریرا در اخت یو مناسب یاطالعات کاف شودیمنتشر م نستاگرامیا

)، ابوقوش و همکاران 2015( یسلب )،2009( مزیو ج ونیپ ن،یا بر. عالوهشودیم غینگرش مثبت به آن تبل

 غاتیو نگرش به تبل یرساناطالع يهامؤلفه نیثابت کردند که ب )2011( و همکاران لوری)، ت2018(

که مؤلفۀ  دیرس جهینت نیخود به ا قی) در تحق2015( یوجود دارد. اما ل یرابطۀ مثبت یاجتماع يهاشبکه

که  لیدل نیندارد. احتماالً به ا غاتیتبل یمکان تیبا نگرش نسبت به موقع يمعنادار ۀابطر یرساناطالع

 افتیرا از فروشنده و فروشگاه موردنظر در یافخدمت موردنظر اطالعات ک ایمحصول  دیهنگام خر يمشتر

 ربه نگرش مثبت منج تواندیدهندگان ارائۀ اطالعات دربارة محصول و خدمت نمنظر پاسخ و از کندیم

 ناپذیرانکار ییمحتوا تیاست و در کنار آن جذاب یپرمخاطب یاجتماع ۀشبک نستاگرامیالبته از آنجا ا شود.

 لیتبد یغاتیتبل يهاامیانتشار پ يدر دسترس برا یطیتوانسته آن را به مح نستاگرامیا یصفحات ورزش

 نیارائۀ اطالعات محصوالت و خدمات باشد و از ا يبرا یعنوان منبع باارزشبه دیوکارها باکسب يکند، برا

احتماالً  اشند،اطالعات ب در پی کسبچقدر  یزشکاربران صفحات ور نکهیدارند. اروز نگهکاربران را به قیطر

 یارزش نستاگرام،یدر ا شتریبه اطالعات ب یدارند، سهولت دسترس اریکه در اخت ياهیاطالعات اول زانیبه م

داراي تحصیالت دهندگان پاسخ درصد 2/66آنها ( التیتحص زانیند و ماقائل یاطالعات اضاف يکه آنها برا
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 ،کسب اطالعات باشد يجو براوجهت جست دگاهشانیمرتبط با د تواندی) که مدو باالترن کارشناسی ارشد

 .دارد یبستگ

با استفاده از ورزش  غاتیبه نگرش مثبت به تبل یزندگ تیفیاز آن است که ک یحاک قیتحق يهاافتهی 

 تیفیکه ک دندیرس جهینت نی) به ا2011و همکاران ( لوری، تزمینه نی. در همشودیمنجر نم نستاگرامیدر ا

. اما کندیتأیید م زیحاضر را ن قیتحق جۀیندارد که نت غاتیبا نگرش نسبت به تبل يمعنادار ۀرابط یزندگ

با  یمثبت ۀرابط یزندگ تیفی) نشان داد که ک2015( یسلب قیتحقنتایج  شده،انیب قاتیبرخالف تحق

 تیفیک اندتویاند که ورزش مگذشته نشان داده قاتیتحقی، کل طوردارد. به بوكسیف غاتینگرش به تبل

ممکن است  قیتحق نیا جیطبق نتا حال، نیا دوستان را بهبود ببخشد. باورزشکاران و ورزش یزندگ

 تیفیک ،همراه داردکاربران به يکه برا یفراوان يارائۀ خدمات در دسترس و با کاربردها سبببه نستاگرامیا

با نگرش نسبت  يرابطۀ معنادار یزندگ تیفیادعا کرد که مؤلفۀ ک توانیاما نم ،آنها را بهبود بخشد یزندگ

. کنندیو خدمات خود استفاده م تمحصوال یمعرف يبرا يعنوان بستردارد که از ورزش به یغاتیبه تبل

 نستاگرامیسال است که در ا دواز  شیر آنها ببیشتکه  یکه کاربران صفحات ورزش لیدل نیاحتماالً به ا

 نستاگرامیا یمنتشرشده در صفحات ورزش غاتیکه تبل انددهیرس جهینت نیبه ا ،حضور و مشارکت دارند

 يمحتواها گونهنینظر آنها ا آن است و از يشرکت و نام تجار شتریب یصرفاً در جهت فروش و معرف

روز  کیبعد از  سگذراندن و کاهش استرخوش يبرا یکاربران و راه یزندگ تیفیدر جهت ک نستاگرامیا

 . ستیسخت ن

 یکه مشارکت منظم و روزمرة کاربران صفحات ورزش گفت توانیم ،افتهیسازمان زمان مؤلفۀدر مورد 

 جی، نتازمینه نیشود. در همنمی نستاگرامیدر ا غاتینگرش مثبت به تبل يریگموجب شکل نستاگرامیا

 از آن است که استفادة روزمره و طبق عادت ی) حاک2011و همکاران ( لوریت قیقحاضر و تح قیتحق

نظر  از يمجاز يفضا نیدر ا غاتیشدن تبل دهیمطلوب دبه  چندانی کمک یاجتماع يهاکاربران از شبکه

جمله  از يگرید يمجاز يدر فضا قیتحق نیاگر ا دی. شانکرده است جادیا یرورزشیو غ یکاربران ورزش

که زمان  دیرس جهینت نی) به ا2015( یبرعکس داشته باشد. اما سلب ياجهینت ،ردیگ ورتص نترنتیا

 جینتای، کل طوردارد. به بوكسیف غاتیبا نگرش و رفتار نسبت به تبل يمثبت و معنادار ۀرابط افتهیسازمان

 قیتحق نیا هايپرسشدهنده به که پاسخ نستاگرامیا یر کاربران صفحات ورزشبیشتکه  دهدینشان م

 نهایحضور و مشارکت دارند، که ا نستاگرامیسال در ا دواز  شیساعت و به مدت ب 4تا  2 نیبودند، روزانه ب

 ایبر نگرش مثبت  یلیمشارکت دل درتناوب  نیاست. اما ا نستاگرامیدهندة استفادة مستمر آنها از انشان
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طور مثال، ممکن است کاربران صفحات . بهنیستمنتشرشده در بستر ورزش  ینستاگرامیا غاتیبه تبل یمنف

حضور و  نیاما ا ،نندیصفحات بب نیرا در ا سیمثل پرسپول یرانیا یباشگاه ورزش کیمکرراً برند  یورزش

نسبت به برند و محصوالت و خدمات  یمنف اینگرش مثبت  يبرا یلیدل نستاگرامیمشارکت مداوم در ا

 . ستین سیباشگاه پرسپول

 نیشتریب از آن است که انطباق برند با خود یحاک قیتحق يهاافتهی ،برند با خود انطباق مؤلفۀدر مورد 

با استفاده از ورزش  غاتیبه نگرش مثبت به تبل ي مستقل دارد وهامؤلفهرا نسبت به سایر  ریمس بیضر

 نستاگرامیا یدر صفحات ورزش شدهغیتبل يکه برندها گفت توانیم نی. بنابراشودیمنجر م نستاگرامیدر ا

 )2011و همکاران ( لوری، تزمینه نید. در همنشویو برند م يمشتر نیب يقو یوجود آمدن تعاملموجب به

برند با خود و نگرش نسبت به  اقانطب نیب يمثبت و معنادار ۀ) نشان دادند که رابط2015( یسلبو 

به  ژهیهستند و توجه و تیو شخص تیهو يدارا برندهای، کل طوروجود دارد. به یاجتماع ۀشبک غاتیتبل

که  طلبدیرا م يتجار يهانام ژةیتوجه وانطباق برند با خود  ۀمهم است. مؤلف غاتیتبل یاثربخش يآنها برا

امر احتماالً به  نی. اکنندیمحصول خود استفاده م شتریو فروش ب یمعرف يبرا يعنوان بستراز ورزش به

سال  29تا  23 نیب یدر ردة سن یجوانان نستاگرامیا یصفحات ورزش اربرانر کبیشتاست که  لیدل نیا

 ةدکنندیتول يهاشرکت روازایناست.  تیحائز اهم اریانطباق برند با خود بس یمحدودة سن نیهستند و در ا

درك کرده  یخوبرا به یکاربران صفحات ورزش یتیشخص يهایژگیو و تیبتوانند هو دیبا غاتیتبل گونهنیا

 نیرا لحاظ کنند که در نظر مخاطب احساس تناسب ب هایژگیآن و ياگونهخود به غاتیتبل دیدر تول و

 اقیو اشت ندمخاطب را با خود همراه ک شدهغیبرند تبل تینها و در ودش جادیبرند و خود ا يهایژگیو

 رب زیادي ریامر آن است که مؤلفۀ انطباق برند با خود، از تأث نیادلیل . ردیداشتن آن برند در او شکل بگ

 سیپرسپول یطور مثال، باشگاه ورزشآن برند برخوردار است. به يدرآمد برا دیو تول شدهغیقدرت برند تبل

مخاطبان و طرفداران آن در  تیبا هو سیانطباق برند پرسپول قیخود را از طر یاز ارزش مال یزانیم

 دست آورده است. به نستاگرامیا

به نگرش مثبت  انیهمتا ریکه تأثاز آن است  یحاک قیتحق يهاافتهی ،انیهمتا ریتأث مؤلفۀدر مورد 

 یمطالعات سلب يهاافتهی زمینه نی. در همشودیمنجر م نستاگرامیبا استفاده از ورزش در ا غاتیبه تبل

 یعبارتبه ای انیهمتا رینشان داد که تأث )2011و همکاران ( لوریتو  )2018)، ابوقوش و همکاران (2015(

حاضر  قیتحق جیدارد که نتا يدارااثر مثبت و معن غاتینگرش به تبل زمینۀدر  انیو آشنا کانیدوستان، نزد

 گرید عبارتبه ای انیهمتا ریتأث نستاگرامیا ینظر کاربران صفحات ورزش از ی،کل طور. بهکنندیرا تأیید م
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 غاتیبر نگرش آنها به تبل تواندیم ،شودیردوبدل م یقیو حق يمجاز يکه در فضا ییگوها و نظرهاوگفت

 ییهاپست يدارا یصفحات ورزش که آنجا از یبگذارد. از طرف یمثبت ریتأث نستاگرامیبا استفاده از ورزش در ا

 گونهنیکه کاربران ا شودیموجب م کندیم جادیکه ورزش ا ییهاتیند و جذابایورزش یحواش يبا محتوا

ها صحبت نیا رو، ازاینبپردازند گووصفحات در مورد موضوعات مختلف آن صفحه اظهارنظر کنند و به گفت

 ریموجب تأث نستاگرامیا یورزش ۀموجود در صفح يمحتواها ریو چه سا غاتیها چه دربارة تبلو نظر دادن

کاربران نوجوان  احتماالً ن،یاست. همچن رگذاریآنها تأث یینها میو در تصم شودیمثبت بر نگرش کاربران م

 خانواده،همساالن،  ریتحت تأث شتریب ،باال هستند التیتحص ياراکه د نستاگرامیا یو جوان صفحات ورزش

کنندة مرتبط با ورزش در رفتار مصرف شتریشناخت ب يبرا ییمبنا نیو ا رندیگیقرار م انیدوستان و آشنا

 است.  نستاگرامیا

با  غاتیبه تبل یاز آن است که تهاجم به نگرش منف یحاک قیتحق يهاافتهی تهاجم مؤلفۀدر مورد 

 یسلب، )2011و همکاران ( لوری، تخصوص نیدر هم .شودیمنجر م نستاگرامیاستفاده از ورزش در ا

را  یاجتماع ۀشبک غاتیکنندگان تبلکه مصرفیکردند، زمان انی) ب2018ابوقوش و همکاران (و  )2015(

 قیتحق ۀجینترو ، ازاینشود جادیرسانه ا به یممکن است نگرش منف کنند،ی(فضوالنه) درك م انهینفوذگرا

 تینگرش به موقع اب يمعنادار ۀرابط کیتحر ۀ) اظهار داشت که مؤلف2015( ی. اما لکنندیحاضر را تأیید م

که آزاردهنده  اندکرده) تأیید 1394ندارد. کردلو و همکاران ( شرفتهیپ يهارسانامیدر پ غاتیتبل یمکان

محصول و  یبستر ورزش در معرف تیموفق لیدلن را بهو آ شودینم یموجب نگرش منف غاتیبودن تبل

اگر  یحت نستاگرامیا ینظر کاربران صفحات ورزش . اما ازاندمخاطب دانسته يخدمت بدون مزاحمت برا

همچنین،  موجب مزاحمت و رنجش کاربر شود. تواندیهم م باز ،در بستر ورزش به مخاطب ارائه شود غیتبل

مزاحم شناخته  یعنوان عاملبا استفاده از ورزش که به غاتیشده در بستر تبلشناخته يهااز عامل یکی

 يهاپست ای شوندیم دهیوفور دبه هاکه در قسمت نظر یغاتیتبل يهاامیپنهان است. پ یابیبازار ،شودیم

 نیداد که ا صیتشخ توانیم ادیز ینیباست و با نکته نیعج اریصفحه بس یاصل يکه با محتوا یغاتیتبل

کاربران  دیگاه در معرض دیگاه و بکه  غاتیتبلگونه نیا ست.ا زین یغاتیتبل امیحامل پ ياستور ایپست 

ر بیشت که آنجا ازرو ازاین. شودیآنها م یپرتو حواس یموجب آزردگ ،ردیگیقرار م یصفحات ورزش

 نیگرفت که ا جهینت توانیند، مبودر و باالت کارشناسی ارشد التیبا تحص يافراد قیدهندگان تحقپاسخ

در صفحات  غاتیتبل دنبو ینسبت به مزاحمت و تهاجم نستاگرامیا یدست از کاربران صفحات ورزش

از  یپنهان تنها نوع خاص یابیبازار کردیبا رو غاتیتبل حال، نبا ای. ندترو حساس ترآگاه نستاگرامیا یورزش
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در صفحات  نهیکه با پرداخت هز یغاتیتبل یو حت شودیم یپرتاست که موجب مزاحمت و حواس یغاتیتبل

 شناخته شوند. یتهاجم یعامل عنوانهب توانندیهم م شوندیمنتشر م نستاگرامیا یورزش

 يمعنادار ۀرابط یتیامن یاز آن است که نگران یحاک قیتحق يهاافتهی ی،تیامن ینگران مؤلفۀدر مورد 

 یلو  )2011و همکاران ( لوریندارد. در مقابل، ت نستاگرامیبا استفاده از ورزش در ا غاتیبا نگرش به تبل

 غاتیتبل ةرا با مشاهد یتیامن ینگران یاجتماع يهاکاربران شبکه کهیکردند، هنگام انی) ب2015(

آنها خواهند داشت. اما  غاتیتبل رشیبه پذ یاحتماالً نگرش منف دهند،یم وندیپ یاجتماع يهاشبکه

با نگرش نسبت به  يمثبت و معنادار ۀرابط یتیامن ی)، اظهار داشتند که نگران2018ابوقوش و همکاران (

احساس مثبت  یخصوص میحر در تیکرد که احساس امن انی) ب2015( یسلب ن،یهمچن. دارد بوكسیف

 یازنظر کاربران صفحات ورزشی، کل طورخواهد کرد. به جادیا بوكسیف غاتینگرش مثبت نسبت به تبل

با استفاده  غاتیبر نگرش نسبت به تبل يعامل مؤثر تواندینم یخصوص میاز نقض حر ینگران نستاگرامیا

 داتیتهد نیاز کاربران از ا ياریآن است که بس دلیلبه جهینت نیباشد. احتماالً ا نستاگرامیاز ورزش در ا

محافظت از  يبرا یکاف ةانداز ها اغلب بهشده توسط شبکهارائه یخصوص میحر ماتیو تنظ مانندیغافل م

 چیه ،کنندیبودنشان افشا منیدر مورد آنال گرانیو کاربران بر آنچه د ستین ریپذاطالعات کاربران انعطاف

 تواندیم غاتینوع تبل نی. ارندیگیمتعدد قرار م دهدفمن غاتیکاربران در معرض تبلرو ازاینندارند،  یکنترل

 ،گذارندیبه اشتراك م لشانیپروفا يکنندگان بر روکه مصرف ییکاربران و محتوا يبراساس عادات وبگرد

شده در داده شینما غاتیکه نسبت به تبل شودیکم کاربران موجب م یآگاه نیا جهینت و در ردیصورت گ

 نداشته باشند. ینگرش مشخص نستاگرامیا یصفحات ورزش

بهبود اثربخشی تبلیغات با استفاده از ورزش در اینستاگرام، پیشنهادهاي زیر مطرح  منظوربهدر پایان 

 :شودیم

ي کلیدي هامؤلفههمتایان و تهاجم جزء  ریتأثی، انطباق برند با خود، رساناطالعسرگرمی،  •

 .شودیمتبلیغاتی باشد که در بستر ورزش براي کاربران اینستاگرام ساخته یا منتشر 

را به مخاطب ارائه کند که  شدهغیتبلو خصوصیاتی از برند  هایژگیوپیام تبلیغاتی باید بتواند  •

 گره موردنظررا به برندهاي  شانیاجتماعي هویت فردي و اندهیفزا طوربهکاربران صفحات ورزشی بتوانند 

 بزنند. 

 .ستین غاتیلبر سر راه نگرش مثبت به تب یمانع مهم یخصوص میاز حر یتیامن ینگران •
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 یاجتماع ۀشبک نیدر استفاده از ا نستاگرامیا یعدم استمرار کاربران صفحات ورزش ایاستمرار  •

 .گیردقرار ن غیو انتشار تبل دیتول يبرا ییمبنا

 . شودو منتشر ن دیتول نستاگرامیا یکاربران صفحات ورزش یزندگ تیفیک يمبنا بر غاتیتبل •
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Abstract 
The aim of this study was to determine the effectiveness of advertising through 
sport in social networks (case study: Instagram). The present study was 
descriptive-correlation. The statistical population of the study included Iranian 
users of Instagram sport pages, and users of these pages: posterfootball, 
posterfutball, chejazab, akhbare_perspolis, science.base.fit and 
faculty.of.sport.sciences were selected as the sample by convenience sampling 
method. 260 questionnaires were used for statistical analysis. To collect the 
data, Taylor, Levin and Strutton (2011) questionnaire was used. The content 
and content validity of the questionnaire were approved by 8 experts after a 
three-step process of translation. Confirmatory factor analysis was used to 
determine the construct validity of this questionnaire. The reliability of the 
questionnaire was obtained using Cronbach's alpha and composite reliability 
coefficient was favorable. The data were analyzed using Smart PLS software. 
Descriptive and inferential statistics were used to analyze the data. This study 
included eight independent factors: entertainment, informativeness, peer 
influence, self-brand congruity, invasiveness, privacy concern, quality of life, 
structured time. The results of the test showed that among these factors, the 
first 5 ones influenced the dependent factor (attitude towards social network 
ads). The self-brand congruity factor (0.350) had the most effect on the 
attitude toward advertising through sport. It is believed that sport has 
continued to attract the attention of various businesses as an influential 
medium. 
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