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بررسي تأثير ايجاد کنجکاوي ناشي از تبليغات بر رفتار مصرف کننده ورزشي
مصطفي حيدري هراتمه
تاريخ دريافت1399/7/12 :
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تاريخ پذيرش1399/9/28 :

چكيده
صنعت ورزش تاثير قابل توجهي بر جامعه هر کشوري دارد به گونه ايي که اندازه ان بيش از صنعت اتومبيل
و فيلم سازي در بسياري از کشورهاي پيشرفته ميرسد ،عالوه بر اين ،فعاليتهاي ورزشي گوناگون ،مانند
مشارکت ورزشي ،حضور در ورزش و نگاه کردن يا گوش دادن به ورزش از طريق رسانههاي جمعي،
محبوب ترين فعاليتهاي تقريبي در زندگي روزانه افراد ديده شده اند .بنابراين به واسطه اهميت موضوع
هدف اين تحقيق بررسي تاثير ايجاد کنجکاوي ناشي از تبليغات بر رفتار مصرف کننده ورزشي بر اساس
مدل ( Menon and Soman )2002ادر نظر گرفته شد .با استفاده از تبليغات شبيه سازي و انجام دو مطالعه
جداگانه 150 ،نفر از مصرف کنندگان ورزشي به عنوان نمونه تحقيق از جامعه مصرف کنندگان ورزشي در
استان اصفهان منظور گرديد جهت تجزيه و تحليل داده ها از يک  ANOVAيک طرفه ،رگرسيونهاي
چندگانه و مدلسازي معادالت ساختاري استفاده گرديد .نتايح نشان داد :الف) شکاف دانش به صورت مثبتي
بر کنجکاوي ايجاد شده تاثير دارد عالوه بر اين ،کنجکاوي ايجاد شده بر قصد رفتاري تاثير مثبتي دارد ب) با
توجه به نقش ميانجي کنجکاوي ايجاد شده ،شکاف دانش به صورت قابل توجهي بر کنجکاوي ايجاد شده
تاثير داشته که به نوبه خود بر قصد رفتاري تاثير معني داري خواهد داشت .ج) برانگيختن کنجکاوي به طور
کامل تاثير شکاف دانش بر قصد رفتاري را نشان ميدهد ..بنابراين هر سه فرضيه تاييد و حمايت گرديد.بر
اساس يافتههاي نحقيق نياز به استراتژيهاي بازاريابي جديد الزم است چرا که بازاريابان ورزشي ممکن
است نيازمند ارائه اطالعات يا تبليغاتي باشند که يک شکاف دانش متوسط را براي افرادي که در حال حاضر
مصرف کننده ورزش نيستند ارائه دهند .اگر يک سطح متوسط از شکاف دانش ارائه شود ،افراد بيشتر احتمال
دارد که به دنبال اطالعاتي براي پر کردن شکاف بين آنچه ميدانند و آنچه ميخواهند بدانند باشد .اين
پژوهش براي دانش افزايي ميتواند در افزايش حضور در رخدادهاي ورزشي و مخاطبين ورزشي بزرگتر
نتيجه دهد.
کليد واژهها :شکاف دانش ،کنجکاوي در ورزش ،تبليغات ورزشي ،رفتار مصرف کننده ورزش
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مقده

کنندگان نياز دارند که در مورد مزايا و صفات

صنعت ورزش تاثير قابل توجهي بر جامعه هر

محصوالت يا خدمات جديد قبل از اينکه به آن

( ;Park, Mahony, & Greenwell, 2010

عالقمند شوند چيزهايي ياد بگيرند .در نتيجه ،انگيزش

 .)Wann,Melnick, Russell, & Pease, 2001تخمين

مصرف کنندگان به سمت يادگيري مزايا و صفات

زده شده است که اندازه صنعت ورزشي به دو برابر

کليدي ورزشهاي جديد در طول راه اندازي محصول

صنعت اتومبيل امريکا و هفت برابر صنعت فيلم سازي

يا خدمات ،هدف مهمي است

(Menon&Soman,

امريکا برسد ،و در حال حاضر  470ميليارد دالر

) .2002اگر چه مطالعات بيشماري انواع فاکتورهاي

(Plunkett Research, Ltd.,

تاثير گذار بر حضور مصرف کنندگان ورزشي و

) .2013عالوه بر اين ،فعاليتهاي ورزشي گوناگون،

تماشاگري را بررسي کردند ،تعداد کمي از آنها

مانند مشارکت ورزشي ،حضور در ورزش و نگاه کردن

بررسي کردند که چگونه مصرف کنندگان به ورزش

يا گوش دادن به ورزش از طريق رسانههاي جمعي،

عالقمند ميشوند و به سمت ورزشهاي جديد جلب

محبوب ترين فعاليتهاي تقريبي در زندگي روزانه ما

ميشوند .عالوه بر اين ،مطالعات بعدي بر روي

ديده شده اند ).(Bodet&Bernache-Assollant, 2011

رفتارهاي مصرف کننده ورزش با روابط بين سطح

بنابراين ،معني ورزش ،فعاليتهاي مربوط به ورزش ،و

تحريک شناختي (دانش و اطالعات) با توجه به

صنعت آن در جامعه ما مهم هستند .با توسعه بيشتر و

مصرف کنندگان و اينکه چگونه رفتارهاي مصرف

(Mahony& Howard,

کننده تحت تاثير تحريک شناختي قرار ميگيرد

) ،2001; Wann et al., 2001بازاريابان ورزش تالش

ميپردازند .در حالي که فاکتورهاي بسياري ممکن

خود را براي تبديل کردن مصرف کنندگان سببي به

است شخص را به سمت عالقمند شدن و جذب به

مصرف کنندگان وفداري به منظور حداکثر سازي سود؛

ورزش تحريک کنند ،يکي از احتماالتي که رفتارهاي

افزايش دادند .در اين محيط بازاري رقابتي ،تغيير

مصرف کننده ورزش را توضيح ميدهد اين است که

وفاداري مصرف کننده براي بازاريابان ورزشي با توجه

يادگيري در مورد ورزشهاي جديد ممکن است

به بهره قوي موجود در ورزشهاي مشهور سنتي کار

کند (Park et al.,

کشوري دارد

تخمين زده شده است
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رقابتي تر شدن صنعت ورزشي

شکافي بين دانش و کنجکاوي ايجاد

(Park,

) .2008براي مثال Menon ،و  )2002( Somanاثر

).2008بنابراين ،توسعه مصرف کنندگان جديد کليدي

کنجکاوي بر اثربخشي تبليغات اينترنتي را با استفاده از

براي اين است که ورزشهاي مشهور و جديد موفق

سه سطح شکاف دانش – سطح باال ،ميانه ،پايين-

(Park et al.,

بررسي ميکند .يافتههاي آنها نشان ميدهند که

) .2010به طور ويژه ،بازاريابان ورزشي نياز دارند که

کنجکاوي بيشتر ميتواند در زماني که شکاف دانش در

بر توليد مصرف کنندگان بيشتر براي ورزشهاي

مقايسه با زماني که باال يا پايين ،در سطح وسط ،براي

جديدکه مفاهيم و قواعد جديدي دارند بيشتر تالش

تبليغات اينترنتي بوجود آيد .آنها دريافتند که

کنند ،و ممکن است در جلب توجه مصرف کنندگان

کنجکاوي ايجاد شده در تعدادي رفتار مثبت نتيجه

مشکالتي داشته باشند ).(Mahony& Howard, 2001

ميدهد که به محصول تبليغ شده مربوط است (براي

تسهيل يادگيري مصرف کنندگان در مورد اطالعات و

مثال جستجوي بيشتر اطالعات ،عالقه به محصول).

صفات ورزشي جديد اولين مرحله در فرآيند ايجاد

بنابراين ،يافتههاي آنها مرحله مهمي به سمت راستاي

مصرف کنندگان ورزشي است ،چرا که مصرف

پژوهشي و مبناهاي نظري نهفته براي بررسي بيشتر

آساني نيست

&Mahony,

Andrew,

باقي بمانند و در بازار رقابتي دوام آورند
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کنندگان و تاثير آنها بر رفتارهاي مصرف کنننده

يا خدمات ،هدف مهمي است

(Menon&Soman,

ورزش بود .صنعت ورزش تاثير قابل توجهي بر جامعه

) .2002اگر چه مطالعات بيشماري انواع فاکتورهاي

ما دارد .تخمين زده شده است که اندازه صنعت

تاثير گذار بر حضور مصرف کنندگان ورزشي و

ورزشي به دو برابر صنعت اتومبيل امريکا و هفت برابر

تماشاگري را بررسي کردند ،تعداد کمي از آنها

صنعت فيلمسازي امريکا برسد عالوه بر اين،

بررسي کردند که چگونه مصرف کنندگان به ورزش

فعاليتهاي ورزشي گوناگون ،مانند مشارکت ورزشي،

عالقمند ميشوند و به سمت ورزشهاي جديد جلب

حضور در ورزش و نگاه کردن يا گوش دادن به

ميشوند .عالوه بر اين ،مطالعات بعدي بر روي

ورزش از طريق رسانههاي جمعي ،محبوب ترين

رفتارهاي مصرف کننده ورزش با روابط بين سطح

فعاليتهاي تقريبي در زندگي روزانه ما ديده شده اند

تحريک شناختي (دانش و اطالعات) با توجه به

بنابراين ،معني ورزش ،فعاليتهاي مربوط به ورزش ،و

مصرف کنندگان و اينکه چگونه رفتارهاي مصرف

صنعت آن در جامعه ما مهم هستند .با توسعه بيشتر و

کننده تحت تاثير تحريک شناختي قرار ميگيرد

رقابتي تر شدن صنعت ورزشي بازاريابان ورزش تالش

ميپردازند .در حالي که فاکتورهاي بسياري ممکن

خود را براي تبديل کردن مصرف کنندگان سببي به

است شخص را به سمت عالقمند شدن و جذب به

مصرف کنندگان وفداري به منظور حداکثر سازي سود؛

ورزش تحريک کنند ،يکي از احتماالتي که رفتارهاي

افزايش دادند .در اين محيط بازاري رقابتي ،تغيير

مصرف کننده ورزش را توضيح ميدهد اين است که

وفاداري مصرف کننده براي بازاريابان ورزشي با توجه

يادگيري در مورد ورزشهاي جديد ممکن است

به بهره قوي موجود در ورزشهاي مشهور سنتي کار

شکافي بين دانش و کنجکاوي ايجاد

کند (Park et al.,

آساني نيست ).(Park, Andrew, &Mahony, 2008

) .2008براي مثال Menon ،و  )2002( Somanاثر

بنابراين ،توسعه مصرف کنندگان جديد کليدي براي

کنجکاوي بر اثربخشي تبليغات اينترنتي را با استفاده از

اين است که ورزشهاي مشهور و جديد موفق باقي

سه سطح شکاف دانش – سطح باال ،ميانه ،پايين-

بمانند و در بازار رقابتي دوام آورند

(Park et al.,

بررسي ميکند .يافتههاي آنها نشان ميدهند که

) .2010به طور ويژه ،بازاريابان ورزشي نياز دارند که

کنجکاوي بيشتر ميتواند در زماني که شکاف دانش در

بر توليد مصرف کنندگان بيشتر براي ورزشهاي

مقايسه با زماني که باال يا پايين ،در سطح وسط ،براي

جديدکه مفاهيم و قواعد جديدي دارند بيشتر تالش

تبليغات اينترنتي بوجود آيد .آنها دريافتند که

کنند ،و ممکن است در جلب توجه مصرف کنندگان

کنجکاوي ايجاد شده در تعدادي رفتار مثبت نتيجه

مشکالتي داشته باشند ).(Mahony & Howard, 2001

ميدهد که به محصول تبليغ شده مربوط است (براي

تسهيل يادگيري مصرف کنندگان در مورد اطالعات و

مثال جستجوي بيشتر اطالعات ،عالقه به محصول).

صفات ورزشي جديد اولين مرحله در فرآيند ايجاد

بنابراين ،يافتههاي آنها مرحله مهمي به سمت راستاي

مصرف کنندگان ورزشي است ،چرا که مصرف

پژوهشي و مبناهاي نظري نهفته براي بررسي بيشتر

کنندگان نياز دارند که در مورد مزايا و صفات

روابط بين سطح دانش و اطالعات با توجه به مصرف

محصوالت يا خدمات جديد قبل از اينکه به آن

کنندگان و تاثير آنها بر رفتارهاي مصرف کنننده

عالقمند شوند چيزهايي ياد بگيرند .در نتيجه ،انگيزش

ورزش بود .به هر حال ،اين تحقيق روابط بين سطح

مصرف کنندگان به سمت يادگيري مزايا و صفات

شکاف دانش،برانگيختن کنجکاوي ،رفتارهاي مصرف
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روابط بين سطح دانش و اطالعات با توجه به مصرف
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کننده ورزش را با بسط پژوهش

Menon and Soman

( )2002در يک محيط ورزشي هدف قرار ميدهد.

کنجکاوي معرفتي حالتي است که توسط «ايدههاي
پيچيده يا ابهامت مفهومي (نظريههاي علمي ،مباحث
فکري)» برانگيخته ميشوند .بنابراين ،افرادي که با

چارچوب نظري و تبيين فرضيههاي تحقيق

کنجکاوي معرفتي تحريک شده اند ممکن است

کنجکاوي

خواهان کسب دانش باشند ).(Rossing& Long, 1981
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کنجکاوي به عنوان «طلب کسب دانش جديد و

محققين ديگر بر تمايز بين صفت کنجکاوي

تجربه حسي جديد است که رفتار اکتشافي را تحريک

صفاتتمرکز ميکند ،که نوع رفتار فرد را منعکس

ميکند» ) .(Litman&Spielberger, 2003, p. 75به

ميکند ،حالت کنجکاوي ،اثر شرايط بر رفتار را

طور مشابه )1983( Voss and Keller ،استدالل کردند

منعکس ميکند .براي محققين درک اينکه برخي از

که "کنجکاوي يک پيش نياز انگيزشي براي رفتار

افراد طبيعتا در انواع شرايط کنجکاو هستندمهم است،

اکتشافي است" .بنابراين ،کنجکاوي رفتارهاي اکتشافي

در حالي که برخي از شرايط اصلي ممکن است حتي

انسان را به منظور دنبال کردن و کسب دانش جديد و

بر آنهايي که طبيعتا کنجکاو نيستند تاثير گذارد .به

محرکهاي جديد انگيزه ميبخشد.يکي از محرکهاي

دليل اينکه زمينههاي ورزشي در انواع اطالعات موجود

اصلي رفتارهاي اکتشافي انسان ،در زمينه کنجاوي در

(حسي يا شناختي) و محرکهاي موجودقراردارد ،و

چندين دامنه مطالعه شده است ،مانند عرصههاي

افراد ناهمگون به يکي از شناخته شده ترين گروهها

آموزشي ،روان شناسي و شغلي)1960( Berlyne .

تبديل ميشوند ،مفهوم کنجکاوي نقش مهمي را در

يکي از سهمهاي اوليه در اين راستاي پژوهشي را با

تشريح رفتارهاي گوناگون مصرف کننده در يک زمينه

دسته بندي کنجکاوي بين کنجکاوي خاص و

ورزشي بازي ميکند.

کنجکاوي diversiveو بين کنجکاوي ادراکي و معرفتي
اتخاذ کرد Berlyne .کنجکاوي خاص را به عنوان

1

جدول  :1مفهوم کنجکاوي برلين در يک زمينه ورزشي
ادراکي

«مطلوبي براي جستجوي فعال عمق دانش و تجربه با
يک محرک يا فعاليت خاص» تعريف کرد

( Kashdan,

.)Rose, &Fincham, 2004, p. 291

خاص

شناختي خاص

طرفداراني که به دنبال هيجان طرفداراني که به دنبال جواب

Berlyne

کنجکاوي diversiveرا به عنوان جستجوي فعال منابع
متغير محرکها به عنوان نتيجهخسته کننده که ارتباط با

ادراکي خاص

شناختي

هستند.

تيم بازيکن خاص هستند.

ادراکي متنوع

شناختي متنوع

محرک و فرصتهاي جديد را پرورش ميدهد

اکتشاف هواداران در تاسيسات

يک هوادار ورزشي بي

ممفهومي سازي کرد ) .(Kashdan et al., 2004در

ورزشي

حوصله که در ميان

يا استاديوم بدون هدف خاص

شبکههاي ورزشي پرسه

مقابل،کنجکاوي درک شده حالتي است که در آن افراد

متنوع

در يک ورزشي خاص

سوالي خاص در مورد يک

ميزند.

با محرکهاي حسي مختلف انگيزش مييابند .بنابران،
افراد با سطوح باال کنجکاوي ادراک ،تحت تاثير

شکاف دانش کنجکاوي برانگيز

محرکهاي حسي پيچيده اي هستند ،مانند نشانهها و

مطالعه  )1949( Hebbکه يکي از اولين بررسيهاي

صداها ،لذا تمايل دارند که اطالعات جديد را دنبال

سيستماتيک سطح مناسب محرک براي القا کنجکاوي

کنند ).(Collins, Litman, &Spielberger, 2004

است .سطح بهينه اي از نظريه محرک را توليد و ادعا

 Collinsو همکارانش ( )2004استدالل کردند که

کرد که« :در بيشتر حاالت حسي شدتي وجود دارد که
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& (Bernard

به اجتنابهايي که ظاهر ميشوند محدود ميشوند .در

شکاف بين درک و دانش تعريف ميکند

زير اين تحريک ممکن است آورده شود -به همين

) Loewenstein .Schulze, 2005بيان کرد «شدت

ترتيب ،اين مورد «دلپذير» است ،نوع مشابهي از

کنجکاوي نسبت داده شده به يک آيتم خاص اطالعاتي

تحريک اجتنابي را ايجاد ميکند ،وممکن است از

رابطه مثبتي با تواناي برطرف کردن عدم قطعيت دارد»،

توزيع ناموفق ،رفتاري اجتناب کند».

و بنابراين ،خود را به صورت داوطلبانه در معرض
Berlyne

دارد که کنجکاوي ميتواند فاکتور مهمي در توليد و

( )1960ادعا کرد که سطح مطلوب تحريک براي

مديريت شکاف دانش باشد :مبناي مهم براي مدل

ارگانيسم مطلوب ترين حالت است و در رفتار

شکاف دانش  Loewensteinمفهوم شکاف قابل

اکتشافي نتيجه ميدهد .در نتيجه ،زماني که انگيختگي

مديريت در دانش است .انگيزه براي مشارکت در رفتار

باالتر يا پايين تر از سطح بهينه است ،مزاج ما اين را به

اکتشافي زماني افزايش مييابد که مردم شکاف بين

عنوان محرک ناخوشايندي درک ميکند .بنابراين ،اگر

سطح دانش حاضر و حالت دانش مطلوب را درک

سطح انگيختگي پايين باشد ،هيچ انگيزه اي براي

کنند .آگاهي از اين شکاف دانش يک حس خجالت از

کشف نمي ماند ،در حالي که اگر سطح بسيار باال

محروميت يا ناراحتي را توليد ميکند که ميتواند با

باشد ،در آشفتگي نتيجه ميدهد .نظريه  Berlyneاز

کسب اطالعات مورد نياز براي پر کردن شکاف کاهش

محرک بهينه بعدها توسط  )1982( Dayتحت عنوان

يابد Gentry .و همکاران ( )2001تا حدي اثر شکاف

«منطقه کنجکاوي» حمايت شد .بر طبق گفته ،Dayاگر

دانش بر رفتار اکتشافي دانش جويان را در دانشگاه،

عدم قطعيت بسياري وجود داشته باشد ،فرد ممکن

دبيرستان و مقطع راهنمايي بررسي کردند .آنها

است در «منطقه پريشاني» قرار گيرد .به طور مشابه،

توصيههاي مربوط به اينکه چگونه کالس آزمايشي

افراد با محرک يا اطالعات بسيار کم در «منطقه آرامش»

ميتواند شکاف دانش را براي بهبود يادگيري و رفتار

هستند ،چرا که عالقه آنها برانگيخته نميشود .از

دانشجويان کم کند ،ارائه دادند .در مطالعه دوم،

طرفي ديگر ،افراد ممکن است در «منطقه کنجکاوي»

 )2002( Menon and Somanتبليغات اينترنتي را با

باشند اگر سطح بهينه اي از تحريک وجود داشته باشد.

استفاده از سه سطح شکاف دانش بررسي کردند و

يک نظريه اخير که به سطح بهينه کنجکاوي مربوط

دريافتند کهتبليغات اينترنتي کنجکاوي بيشتري را در

است مدل شکاف دانش کنجکاوي برانگيز (يا

زماني که شکاف دانش متوسط است ،نسبتا به زماني

Loewenstein

که شکاف باال يا پايين است ،توليد ميکند .عالوه بر

استدالل کرد که رفتار اکتشافي زماني که سطوح قابل

اين ،دريافتند که برانگيختن کنجکاوي در تعدادي رفتار

مديريت شکاف دانش موجود است افزايش مييابد.

مثبت مربوط به محصوالت تبليغ شده نتيجه ميدهد

شکاف دانش به تفاوت بين آنچه که مردم ميدانند و

(پژوهش اطالعات بيشتر ،بهره مندي از محصول).

ميکند

بنابراين ،نتيجه گرفته ميشود که يک شکاف دانش

) Loewenstein .(Menon&Soman, 2002تئوريهاي

کنجکاوي برانگيز ميانه تمايل افراد به مشارکت در

کنجکاوي موجود را خالصه و ادغام کرد و مدل

رفتار اکتشافي براي برطرف کردن کنجکاوي و پر

جديدي را براي کنجکاوي روانشناسي پيشنهاد کرد .او

کردن شکاف با يادگيري در موردمحصول و جستجوي

کنجکاوي را به عنوان عدم تعادل القا شده از يک

محصول جديد ،افزايش ميدهد .يافتههاي آنها به لحاظ

بهينه را براي رفتار اکتشافي معرفي کرد.

اطالعات) است .در سال ،1994

آنچه

ميخواهند

بدانند

اشاره
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 (1954, 1960) Berlyneيک نظريه شبيه سازي

محرکهاي تحريک کننده کنجکاوي قرار ميدهد .باور
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تجربي توسط استدالل  )1994( Loewensteinحمايت

اساس پژوهش قبلي ،باور ميشود که شکاف دانش

شده است و مبناي نظري براي بررسي شکاف دانش

ميتواند برانگيختن کنجکاوي را در محيط ورزشي

کنجکاوي برانگيز مربوط به رفتارهاي مصرف کننده

تحت تاثير قراردهد ،که ممکن است انگيزه طرفداران

ورزشي در آن نهفته است .در نهايت مساله تحقيق در

براي بررسي ورزش جديد تحت تاثير قرار دهد .در

قالب سوال اصلي عبارتست از اينکه ايا ايجاد

نتيجه ،يکي از اهداف اوليه اين مطالعه بررسي اثر سطح

کنجکاوي ناشي از تبليغات بر رفتار مصرف کننده

شکاف دانش بر حالت برانگيختن کنجکاوي و قصد

ورزشي تاثير معني داري خواهد داشت يا خير؟

مصرف کننده از تماشاي يک ورزش جديد
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در زمينه ورزشي ،مطالعات بسياري بررسي کردند

است.برانگيختن کنجکاوي تعريف ميکند که چگونه

که چگونه مصرف کنندگان انگيزه مييابند و مصرف

يک شرط برانگيزاننده کنجکاوي براي افراد ايجاد

کنندگان ورزشي را به منظور درک بهتر نگرشها و

ميشود و در زمينه ورزشي معنا پيدا ميکند ،چرا که

رفتارهاي ورزشهاي اصلي ،تيمها و بازيکنان تحت

مصرف کننده ورزش گوناگون ميتوانند تحت تاثير

تاثير قرار ميدهند .اين مطالعه انواع فاکتورهاي تاثير

شرايط زيست محيطي قرار گيرند که به شدت به

گذار بر تصميم مصرف کننده را براي حضور در بازي

حالت کنجکاوي مربوط است .با توجه به زمينه

و نگاه کردن تلويزيون بررسي کرده است .در حالي که

ورزشي که ممکن است شرايط کنجکاوي برانگيزي را

عمده مطالعات بر رفتار مصرف کنندگان حاضر در يک

حاصل کند و تاثير بر صفات فردي را افزايش دهد،

محيط ورزش بر مصرف کننده ورزش شناخته شده

بررسي کنجکاوي در زمينه ورزشي و تاثير سطوح

متمرکز است ،پژوهش کمي وجود دارد که فرآيندي را

متفاوت دانش مهم است ،گاهي ميتواند توسط

بررس کند که چه افرادي به مصرف کنندگان ورزشي

بازاريابان دستکاري شود .به هر حال ،اين پژوهش

تبديل ميشوند و اينکه چه فاکتورهايي در درجه اول

روابط بين سطح شکاف دانش،برانگيختن کنجکاوي،

مصرف کننده ورزش را جذب ميکنند و آن را تحريک

رفتارهاي مصرف کننده ورزش را با بسط پژوهش

ميکند ) .(Park et al., 2008عالوه بر اين ،اين

 )2002( Menon and Somanدر يک محيط ورزشي

مطالعات بر تعدادي فاکتورهاي انگيزشي تمرکز کردند،

هدف قرار ميدهد .فرضيه زير تدوين ميشود:

کنجکاوي يک تمرکز اصلي در اين راستاي پژوهشي

 :.H1يک شکاف دانش متوسط در سطح باالتر

است.به دليل اينکه کنجکاوي يک محرک انگيزشي

برانگيختن کنجکاوي نسبت به شکاف پايين يا

قوي براي رفتار انساني است ،ميتواند فاکتور انگيزشي

باالدانش ،نتيجه ميدهد.

قوي باشد که تشريح ميکند که چگونه افراد در درجه

 :.H2برانگيختن کنجکاوي به صورت قابل توجهي

اول به ورزش يا تيم ورزشي جذب ميشوند .به هر

نيت تماشاي ورزش جديد را تحت تاثير قرار

حال ،تنها مطالعات کمي براي بررسي تاثير کنجکاوي

ميدهد.

بر رفتارهاي مصرف کننده ورزشهاي گوناگون انجام
شده است.
در يک مطالعه بر تبليغات اينترنتي ،يک سطخ بهينه

 :H3برانگيختن کنجکاوي به صورت مثبتي رابطه بين
شکاف دانش و نيت تماشاي ورزش جديد را
تعديل ميکند.

از شکاف دانش براي انگيزش افراد در راستاي بررسي

در حالي که يک سوال در مورد استفاده از نيت

اطالعات مورد نياز براي بستن شکاف و مشارکت در

براي سنجش رفتار مصرف شرکت کنندگان است،

رفتار اکتشافي به هدف کنجکاوي مربوط است .بر

ادبيات موضوعي در مورد کنجکاوي در زمينه ورزشي
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به صورت گسترده براي سنجش رفتارهاي اکتشافي
استفاده شدند .حتي اگر شکافهايي بين نيت افراد و
رفتار واقعي آنها وجود داشته باشد ،استفاده از «نيت»

روش شناسي تحقيق

ابتدا ،ادبيات موضوعي در مورد رفتارهاي مصرف

دانش بر برانگيختن کنجکاوي و نيت مصرف کننده

کننده دريافته است که نيت يکي از مهم ترين پيش

براي نگاه کردن ورزش جديد است .عالوه بر

بيني کنندههاي رفتارهاي واقعي است .براي مثال،

اين،مطالعه حاضر بررسي ميکند که آيا حالت

 )1991( Ajzenاستدالل کردند که «نيتها فرض

برانگيختن کنجکاوي اثر شکاف دانش را بر نيات

ميشود که فاکتورها انگيزشي را اتخاذ ميکنند که بر

رفتاري تعديل ميکند يا نه .به منظور تحقق اين

رفتار تاثير ميگذارد؛ آنها شاخصي از اين هستند که

اهداف؛ تبليغات چاپي را با سه سطح شکاف دانش

چگونه افراد سخت تمايل به تالش دارند ،چقدر تالش

توسعه ميدهند ،و شرکت کننده تبليغات دستکاري شده

را صرف برنامه ريزي ،به منظور اجراي رفتار ميکنند».

را در يک تست آزمايشي ارزيابي ميکند .داده سپس از

به طور مشابه Griffeth ،و همکاران ( )2000و

جامعه اماري مورد نظر براي تست فرضيه جمع آوري

 Haggerو همکاران ( )2002دريافتند که نيت افراد به

شده است (مطالعه  .)1با توجه به اينکه مطالعه

عنوان پيش بيني کننده مهم رفتار واقعي است .دوم ،در

کنجکاوي در زمينه ورزشي محدود است ،و هيچ

نظر گرفتن شهرت ورزش جديد در امريکا در اين

تالش قبلي براي بررسي تاثير شکاف دانش در زمينه

مطالعه استفاده شده است ،مصرف کنندگان ورزشي با

بازاريابي ورزش صورت نگرفته است ،نويسندگان داده

سختي زيادي در تماشاي ورزش در تلويزيون يا

جديدي را جمع آوري کرده اند و از مقياس متفاوتي

تجربه واقعي ورزش روبرو هستند .بنابراين ،براي

(مطالعه )2بري اعتبارسنجي افزايش تعميم يافتهها

نويسندگان استفاده از نيت براي سنجش رفتارهاي

استفاده ميکنند .اين مطالعه از مراحل معني داري در

مصرف شرکت کنندگان معقول است.

فاکتورهاي بيانگري تشکيل شده است که ممکن است
بر رفتار مصرف کنندگان ورزش و درک بهتر مفهوم
کنجکاوي در زمينه ورزش تاثير گذارد.

مدل مفهومي تحقيق
کنجکاوي

الف) تست آزمايشي :پيش تست تبليغات و بررسي

برانگيخته

دستکاري شکاف دانش
با توجه به اينکه هيچ پژوهشي بر ورزشي که از
تبليغات تحريک کنده براي دستکاري شکاف دانش

نيت رفتاري

شکاف دانش

استفاده ميکند انجام نشده است ،يک مطالعه آزمايشي
براي تست تبليغات استفاده شده است که سطوح
متفاوت کنجکاوي را ايجاد ميکند .براي دستکاري

مدل مفهومي پژوهش
Seong-Hee Park, Daniel F. Mahony,
)Yukyoum Kim, Young Do Kim (2015

شکاف دانش ،سه تبليغ براي ورزش جديد توسعه
يافته است.
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براي اين مطالعه بر اساس دالل زير توجيه ميشود.

هدف اوليه اين مطالعه بررسي تاثيرسطح شکاف
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اولين تبليغ شامل تصوير پايه اي از .....است .هيچ

کنجکاوي ايجاد شده ،سواالت زير استفاده ميشود:

اطالعاتي در مورد نام؛ فلسفه؛ يا نقش ورزشي گفته

(« )1در مورد اين ورزش چقدر احساس کنجکاوي

نشده است (شکاف دانش باال) .شکاف دانش باال جايي

ميکنيد؟»« )2( ،چقدر دوست داريد که اين ورزش را

است که هيچ «بستاري براي تفسير اطالعات موجود»

تماشا کنيد؟»« )3( ،دوست داريد چقدر در مورد اين

وجود ندارد لذا کمتر به کنجکاوي و «تکامل فعال»

ورزش بدانيد؟» .اين سواالت در يک مقياس  7مقياسي

منجر ميشود .دومين تبليغات بستاري را ارائه ميدهد

ليکرت با طيفي از ( 1نه به هيچ وجه) تا ( 7بسيار)

مبني بر اينکه آن ورزش .....است و به صورت خالصه

اندازه گرفته ميشود .براي سنجش نيت رفتاري ،يک

فلسفه و ماهيت .....را بيان ميکند (شکاف دانش

سري از سه سوال استفاده ميشود .اين سواالت با

متوسط) .در اين مورد ،تبليغات اطالعات اضافي يا

مقياس هفت مقاسي ليکرت از ( 1به هيچ وجه) تا 7

«سبب» اينکه بيشتر احتمال دارد به توليد فرضيهها «با

(بسيار) اندازه گرفته ميشود شرکت کنندگان به

پيوند اطالعات جديد با اطالعات موجود» منجر شود،

صورت تصادفي به يکي از سه گروه نسبت داده

ارائه ميدهد .سومين تبليغات فلسفه .....را تشريح

ميشوند و سپس دو وظيفه را اجرا ميکنند .ابتدا،

ميکند و قواعد پايه و سطوح رتبه بندي را بيان ميکند

شرکت کنندگان يکي از سه نسخه تبليغات شبيه سازي

(شکاف دانش کم) .در اين مورد ،اطالعات ارائه شده

شده را نگاه ميکنند .دوم ،شرکت کنندگان آيتمهايي را

به حدي دقيق است که شانس کمي وجود دارد که

در نيت رفتاري براي نگاه کردن ورزش و برانگيختن

براي کسب اطالعات بيشتر کنجکاوي صورت گيرد

کنجکاوي توسط تبليغات تکميل ميکنند.

با استفاده از يک نمونه مناسب ،شرکت کنندگان به
صورت تصادفي به يکي از سه گروه متفاوت نسبت

ج) مطالعه

داده ميشوند .شرکت کنندگان در هر گروه يکي از سه

به دليل اينکه سواالت استفاده شده براي سنجش

نسخه تبليغات (شکاف باال ،ميانه ،و کم) را خواهند

برانگيختن کنجکاوي در مطالعه  1به تنهايي بر اينکه

ديد .به منظور بررسي اينکه چگونه به صورت دقيقي

چگونه شرکت کنندگان در مورد تبليغات فکر ميکنند

محققين شکاف دانش را دستکاري ميکنند ،از شرکت

تمرکز ميکند ،شرکت کنندگان در مطالعه  2سه آيتم ر

کنندگان خواسته شد که به يک سوال در مورد مقدار

از مقياس خاص کنجکاوي طرفداران ورزشي 2پر

اطالعات پاسخ دهند (چقدر دانش توسط اين تبليغ

ميکنند .بر اساس ادبيات موضوعي اين زمينه،

SFSCS

ارائه ميشود؟) ،که با مقياس هفت گزينه ايي ليکرت از

براي سنجش کنجکاوي طرفداران ورزش براي دنبال

( 1هيچي) تا ( 7بسيار زياد) دسته بندي ميشود.

کردن اطالعات جديد ،عمومي و خاص توسعه يافته

همچنين يک  ANOVAيک طرفه به منظور مقايسه

است SFSCS .شامل سه فاکور اصلي (اطالعات

تبليغات اجرا ميشود ،مبني بر اينکه تفاوت قابل

خاص ،اطالعاتي ،عمومي ،اطالعات امکانات ورزشي)

توجهي بين شبيه سازيهاي تبليغاتي وجود دارد يا

با يک سري  11آيتمي است .به دليل اينکه محرکها با

خبر؟

توجه به شرکت کنندگان اطالعات خاصي هستند ،از
سه آيتم براي اطالعات خاص استفاده ميشود .براي

ب) مطالعه1

سنجش نيت رفتاري ،سه سوال مشابه از مطالعه  1در

ابزار مطالعه  :1تبليغات دستکاري شده موفقي براي

مطالعه  2استفاده ميشود .بار ديگر اين سواالت در

اولين مجموعه داده استفاده ميشود .براي سنجش

مقياس هفت مقياسي ليکرت از ( 1به هيچ وجه) تا 7
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(بسيار) سنجيده ميشود ،و تبليغات دستکاري شده
استفاده ميشود .مانند مطالعه  ،1شرکت کنندگان به

جدول  :2شاخصهاي توصيفي براي متغيرهاي تحقيق
ايجاد شده

دانش

رفتاري

150

150

150

ميانگين

3/6543

3/5219

3/4457

ميانه

3/7143

3/5714

3/5714

خطاي معيار ميانگين

0/05297

0/05142

0/05368

کنندگان آيتمهايي را در مورد نيت رفتاري براي نگاه

انحراف معيار

0/64872

0/62981

0/65746

کردن ورزش و برانگيختن کنجکاوي با تبليغات تکميل

ضريب چولگي

-1/132

-0/745

-0/560

ميکند يک آزمون کاي دو براي بررسي اينکه آيا سه

ضريب کشيدگي

1/745

0/925

0/463

گروه با سطوح متفاوت شکاف دانش به صورت قابل

چارک اول

3/2857

3/1429

3/1429

چارک سوم

4/1429

3/8929

3/8571

مقدار آماره تي

12/353

10/149

8/303

سطح معني داري آزمون

0/000

0/000

0/000

کران پايين فاصله اطمينان

0/5496

0/4203

0/3396

کران باالي فاصله اطمينان

0/7590

0/6235

0/5518

صورت تصادفي به سه گروه متفاوت نسبت داده
ميشوند و دو وظيفه را اجرا ميکنند .ابتدا ،شرکت
کنندگان يکي از سه نسخه تبليغات شبيه سازي شده
(شکاف باال ،ميانه و پايين) را ميبينند .دوم ،شرکت

توجهي از نظر جمعيت شناختي از يکديگر متفاوت
هستند يا نه ،استفاده ميشود همچنين  ANOVAيک
طرفه و رگرسيونهاي چندگانه براي تست  H1و

H2

استفاده ميشوند .به منظور بررسي اثر غير مستقيم

شاخصهاي توصيفي
تعداد

شکاف دانش بر نيت رفتار مصرف کننده از طريق
تعديل برانگيختن کنجکاوي ( ،)H3روش مدلسازي
معادالت ساختاري ) (SEMاستفاده ميشود
بررسي وضعيت متغيرهاي تحقيق

بررسي وضعيت متغير کنجکاوي ايجاد شده
جهت سنجش وضعيت متغيرهاي تحقيق ،در
جدول زير شاخصهاي توصيفي براي اين متغير آورده
شده است .براي متغير کنجکاوي ايجاد شده ،مقدار
آماره تي برابر  12/353و مقدار سطح معني داري
آزمون ميانگين برابر  ،0/000براي متغير شکاف دانش
مقدار آماره تي برابر  10/149و مقدار سطح معني داري
آزمون ميانگين برابر  0/000و براي متغير قصد رفتاري
مقدار آماره تي برابر  8/303و مقدار سطح معني داري
آزمون ميانگين برابر  0/000ميباشد که کمتر از 0/05
است و همچنين هر دو کران فاصله اطمينان مثبت
ميباشند .پس با اطمينان  95درصد ميانگين متغيرهاي
مذکور در رفتار مصرفي مصرف کنندگان ورزشي،
خيلي بيشتر از حد متوسط ميباشد.

آزمون فرض نرمال بودن متغيرهاي تحقيق
قبل از تعيين نوع آزمون مورد استفاده به خصوص
در آزمونهاي مقايسهاي الزم است از نرمال بودن
متغيرها اطمينان حاصل شود .درصورتيکه متغيرها
نرمال باشند ،استفاده از آزمونهاي پارامتري توصيه
ميشود و در غير اين صورت استفاده از آزمونهاي
معادل غير پارامتري ،مدنظر قرار خواهد گرفت .لذا
فرضها به شرح زير ميباشند:
فرض صفر :متغيرهاي کنجکاوي ايجاد شده،
شکاف دانش ،قصد رفتاري داراي توزيع نرمال است.
فرض مقابل :متغيرهاي کنجکاوي ايجاد شده،
شکاف دانش ،قصد رفتاري داراي توزيع نرمال نيست.
سطح معني داري آزمون کلموگروف اسميرنوف
يک نمونه اي براي متغيرهاي تحقيق بيشتر از 0/05
است .پس فرض صفر رد نميشود ،يعني توزيع
متغيرهاي کنجکاوي ايجاد شده ،شکاف دانش ،قصد
رفتاري نرمال ميباشد.
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قصد
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جدول  :3بررسي توزيع نرمال متغيرهاي تحقيق (آزمون کلوموگروف اسميرنوف)
پارامترهاي نرمال

متغيرهاي تحقيق

ميانگين

انحراف معيار

سطح

آماره آزمون

معناداري

کنجکاوي ايجاد شده

3/6543

0/64872

0/143

0/1235

شکاف دانش

3/5219

0/62981

0/141

0/3245

قصد رفتاري

3/4457

0/65746

0/104

0/4176

يافتههاي تحقيق

 ،)SDو ( 3/52شکاف دانش پايين)= SD 1/ 66 ،

) (H1روابط مستقيم بين شکاف دانش و برانگيختن

(مطالعه  )2است.
 H1پيش بيني ميکند که شکاف دانش متوسط در

کنجکاوي

سطح باالتر کنجکاوي ايجاد شده نتيجه ميدهد تا

) (H2روابط مستقيم بين قصد رفتاري و برانگيختن

سطح پايين تر شکاف دانش باال.

کنجکاوي
سال يازدهم /شماره بيست و سوم /پائيز 1399

ميانگين امتياز برانگيختن کنجکاوي براي سه گروه

نتايج  ANOVAنشان ميدهد که تفاوت قابل

برابر ( 4/6شکاف دانش باال4/89 ،)= SD 1/37 ،

توجهي بين گروهها با برانگيختن کنجکاوي وجود دارد

(شکاف دانش متوسط ،)= SD 1/ 26 ،و ( 4/48شکاف

( F(2, 207) = 12.32 , P < 0.001مطالعه )1؛

F(2,

دانش پايين( )= SD 1/ 16 ،مطالعه )1؛ ( 4/5شکاف

( 234) = 10.64 , P < 0.001مطالعه)2؛ وجود دارد.

دانش باال( 5/41 ،)= SD 1/ 71 ،شکاف دانش متوسط،

نتايج قابل توجه زير براي سه گروه ،آزمونهاي

=

 Bonferroni post hocبرانگيختن کنجکاوي را نشان

 ،)= SD 1/ 26و ( 4/5 3شکاف دانش پايين1/ 68 ،

ميدهد که به صورت قابل توجهي بعد از نگاه کردن

( )SDمطالعه .)2
امتياز ميانگين قصد رفتاري براي هر گروه 4/21

تبليغات شامل شکاف دانش متوسط بر خالف

(شکاف دانش باال( 5/11 ،)= SD 1/ 42 ،شکاف دانش

کنجکاوي بعد از ديدن تبليغات با شکاف دانش باال و

متوسط ،)= SD 1/ 18 ،و ( 4/52شکاف دانش پايين،

پايين در مطالعه  1و  2نتيجه ميدهد.

( )= SD 1/ 06مطالعه )1؛ ( 3/92شکاف دانش باال56 ،
( 4/71 ،)= SD 1/شکاف دانش متوسط1/ 21 ،

نتيجه H1 :تاييد و حمايت ميشود (جدول )4

=

جدول  :4رابطه مستقيم بين شکاف دانش و کنجکاوي ايجاد شده ()H1
مطالعه 1

منبع

منبع

df

بين گروهها
داخل گروهها
سطح
1

کنجکاوي ايجاد شده

2
3

2
214
2
3
1
3
1
2

مطالعه 2
F

**
بين گروهها
12/32
داخل گروهها
سطح
تفاوت ميانگين
**
-1/011
1
-0/28
**
1/011
2
*0/77
0/28
3
-0/77

df

2
245
2
3
1
3
1
2

F

10/64

**

تفاوت ميانگين
*
-1/021
-0/16
*
1/021
*
0/88
0/16
-0/88
،

** P <.05 * P <.001
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جدول  :5رابطه مستقيم بين کنجکاوي ايجاد شده و قصد ()H2
متغير

مطالعه 2

کنجکاوي ايجاد شده

مطالعه 2

B

)SE(B

b

t

F

0/27

0/025

0/31

9/67

88/45

**

B

)SE(B

b

t

F

0/14

0/025

0/16

4/43

27/31

** P <.001

 H2رابطه مستقيم بين برانگيختن کنجکاوي و قضد

نتيجه ،متد مقياس بندي )1994( Satorra and Bentler

تماشاي ورزش را بررسي ميکند ،و نتايج

Satorra -

پذيرفته شد .آمارههاي مقياس بندي شده

رگرسيونهاي چندگانه نشان داد که برانگيختن

 Bentlerنسبت به نوسان فرضيات نرمال

کنجکاوي يک پيش بيني کننده قابل توجه از قصد

مقاوم ديده شدند .منطبق با آن ،براي انجام آزمونهاي

تماشا است( F (1,209) = 88.45 , P < 0.001 :مطالعه

مختلف

Satorra

)1؛ ( F(1, 239) = 27.31 , P < 0.001مطالعه .)2

 )2001( and Bentlerتدوين شدند.

برانگيختن کنجکاوي ( %41مطالعه  ،)1و ( %05مطالعه
نتيجه H2 :تاييد و حمايت ميشود (جدول )5

مقادير CFIبزرگتر از  0/95نشانه اي از مدلهاي
برازش خوب هستند و مقادير  SRMR 0/7يا کمتر
مطلوب هستند .مقادير  RMSEکمتر از  0/05برازش
نکوئي را نشان ميدهد ،مقادير  0/08يا کمتر برازش

) (H3اثر ميانجي برانگيختن کنجکاوي بر روابط بين

معقول را نشان ميدهد و مقاديري باالتر از 0/10

شکاف دانش و نيت

برازش ضعيف را نشان ميدهد Hu and Bentler .بيان

 H3تاثير ميانجي گري برانگيختن کنجکاوي را بر

کردند که مقادير کمتر از  0/06بايد براي نشان دادن

روابط بين شکاف دانش و قصد رفتاري بررسي ميکند.

اينکه يک مدل نيکويي برازش دارد در نظر گرفته شود

به منظور بررسي اثر غير مستقيم شکاف دانش در قصد

که براوردها همگي نشان از نيکويي برازش مناسب

رفتاري با تعديل برانگيختن کنجکاوي ،متد مدلسازي

دارد .ضريب آلفاي کرونباخ براي ارزيابي مقياس

معادالت ساختاري( )SEMبا  Mplusبا استفاده از

قابليت اعتماد استفاده شده است .متد  Raykovيک

دادههايي از شرکت کنندگان در مطالعه  2استفاده شد.

تخمين با باياس کمتري را نسبت به آلفاي کرونباخ در

همانطور که از قبل بررسي شد ،سه ايتم براي

همه نوع مدلهاي اندازه گيري به جز مدل

معادل

«اطالعات خاص» مقياس خاص کنجکاوي طرفداران

الزم حاصل ميکند .همه بارهاي عاملي در جهت پيش

فوتبال ( )SFSCSو سه آيتم اضافه سنجش قصد

بيني شده قابل توجه هستند ((،P < 0.001

رفتاري براي بررسي اثر ميانجي برانگيختن کنجکاوي

بارگذاريهايي از دامنه  0/6تا  9/5صورت ميگيرد.

بر روابط بين شکاف دانش و قصد رفتاري در مدل

ضريب قابليت اعتماد براينيتو کنجکاوي ايجاد شده به

سنجش استفاده شدند .براي ارزيابي ويژگيهاي روان

ترتيب  0/96و  0/71هستند .مقادير ميانگين واريانس

سنجي مقياسها ،يک تحليل فاکتور تاييدي ( )CFAبا

استخراج شده ( )AVEبراي برانگيختن کنجکاوي

استفاده از  Mplusانجام شد .متدهاي حداکثرسازي

( )0/84و قصد رفتاري ( )0/64بزرگتر از  0/5است.

احتمال براي تخمين مدل استفاده ميشود .ضريب

بنابراين ،معيارهايي که نوسان همگرايي خوب و

چولگي و کشيدگي  Mardiaنرمال شده يک نوسان را

قابليت اعتماد را تشريح ميکنند .اعتبار تشخيصي براي

بر فرض نرمال بودن چند متغيره نشان ميدهد .در

واحد بين

هر ساختار با اجراي آزمونهاي مختلف
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 )2واريانس را در قصد رفتاري تشريح ميکند.

،

با استفاده از فرمولي از
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همه جفت ساختارها بررسي ميشود .مدل نامحدود

دانش بر قصد رفتاري را نشان ميدهد .به طور کل،

(تخمين همبستگي) به صورت قابل توجهي از مدل

پيش بيني کنندهها در مدل مفروض به صورت جمعي

محدود در همه مقايسهها بهتر است .در کل ،نتايج

 %82واريانس را در قصد رفتاري توضيح ميدهند.

نشان ميدهند که معيارها ويژگيهاي روان سنجي کافي
را دارند.

بحث و نتيجهگيري

مدل مفروض با استفاده از يک رويکرد مدل

هدف اين مطالعه بررسي تاثير سطح شکاف دانش

معادالت ساختاري آزمون شده است .معيار برازش کلي

بر حالت کنجکاوي ايجاد شده و نيتهاي رفتاري و

مدل معادالت ساختاري برازش خوب مدل را نسبت

تاثير کنجکاوي ايجاد شده بر نيتهاي رفتاري در

به داده نشان ميدهد .حمايت از همه روابط مفروض

محيط ورزشي ،بر اساس مدل

Menon and Soman

در شکل  1ديده ميشود .شکاف دانش به صورت

( )2002است .با استفاده از تبليغات شبيه سازي،

دارد

دريافت شد که سطح ميانه شکاف دانش در تبليغات

 . ( عالوه بر اين ،کنجکاوي

ورزشي بر برانگيختن کنجکاوي تاثير ميگذارد.

ايجاد شده بر قصد رفتاري تاثير مثبتي دارد

همچنين حالت کنجکاوي ايجاد شده از بررسي

 . (  = 0/78با توجه به نقش ميانجي

تبليغاتي که بر نيت تماشاي ورزش جديد تاثير دارد

کنجکاوي ايجاد شده ،نتايج  H3را تاييد و حمايت

نتيجه ميشود .سرانجام ،نتايج هر دو مطالعه اين فرضيه

ميکنند .ابتدا ،شکاف دانش به صورت قابل توجهي بر

را تاييد و حمايت ميکنند که حالت برانگيختن

کنجکاوي ايجاد شده تاثير دارد ،که به نوبه خود بر

کنجکاوي به طور کامل روابط بين شکاف دانش و نيت

قصد رفتاري اثر قابل توجهي دارد .سپس ،اثر غير

تماشا را پر ميکنند .بنابراين ،نتايج مطالعه حاضر نشان

بر

ميدهد که دستکاري شکاف دانش (شکاف دانش

قصد رفتاري نيز قابل توجه است .اين نتايج نشان

متوسط) ممکن است به صورت غير مستقيم بر رفتار

ميدهند که اندازه اثر مسيرهاي ميانجي بزرگتر از

مصرف کننده ورزش تاثير گذارد ،که حالت کنجکاوي

مسيرهاي مستقيم است .سرانجام ،اثر مستقيم شکاف

ايجاد شده به عنوان يک ميانجي عمل ميکند .حقيقت

نيست

اين است که نتايج مشابهي با استفاده از نمونههاي

 . (  = 0/11 , Pنتايج نشان ميدهند

متفاوت و معيارهاي متفاوت حالت کنجکاوي ايجاد

مثبتي
) 0/01

سال يازدهم /شماره بيست و سوم /پائيز 1399

) 0/01

بر

کنجکاوي
= 0/42 , P

, P

مستقيم شکاف دانش

دانش
) 0/01

ايجاد

بر

) 0/01

مداخله

قابل

شده

تاثير

(  = 0/32 , P

توجه

که برانگيختن کنجکاوي به طور کامل تاثير شکاف

شکل :2مدل معادالت شبيه سازي مفروض
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مطالعه براي

استراتژيهاي بازاريابي جديد را نشان دهد .اين تحقيق

حمايت ميکنند .يافتههاي

اين

پژوهشگران و متخصصين مهم هستند .براي

بيان ميکند که بازاريابان ورزشي ممکن است نيازمند

پژوهشگران ،يافتهها از نظريههاي مربوط به شکاف

ارائه اطالعات يا تبليغاتي باشند که يک شکاف دانش

دانش حمايت ميکنند .نتايج نشان ميدهند که شکاف

متوسط را براي افرادي که در حال حاضر مصرف

دانش متوسط يه صورت قابل توجهي حالت کنجکاوي

کننده ورزش نيستند ارائه ميدهد .اگر يک سطح

ايجاد شده را افزايش ميدهد ،که بر نيت رفتاري نيز

متوسط از شکاف دانش ارائه شود ،افراد بيشتر احتمال

U

دارد که به دنبال اطالعاتي براي پر کردن شکاف بين

برعکس» بين سطح شکاف دانش و رفتار مصرف کننده

آنچه ميدانند و آنچه ميخواهند بدانند باشد .اين

ورزشي حمايت ميکند.

پژوهش براي دانش ميتواند در افزايش حضور در

تاثير دارد .بنابراين ،اين مطالعه از «رابطه شکل

تاثير ساختار کنجکاوي و نظريههاي مربوطه به منظور

دهد.با توجه به اينکه بيشتر مصرف کنندگان ورزشي از

درک بهتر رفتار مصرف کننده ورزشي ارائه ميدهد .در

انواع رسانههاي گوناگون (تلويزيون يا اينترنت) براي

حالي که کنجکاوي ميتواند کليدي براي افزايش "

کسب دانش مربوط به ورزش استفاده ميکنند،

اثربخشي تصميم گيري " باشد و بر رفتارهاي گوناگون

بازاريابان ورزشي بايد استراتژيهاي رسانه اي يکپارچه

تاثير گذارد ،پژوهش بر اثر کنجکاوي بر رفتار مصرف

اي را بر اساس روابط بين سطوح مصرف رسانه و

کننده ورزشي هنوز در مرحله اوليه خود است .در اين

سطوح شکاف دانش ادغام کند .براي مثال ،حتي اگر

مطالعه ،تاثير کنجکاوي در ورزش بسط داده و دريافت

افراد ( )C ،B ،Aدر شکل ( )2توسط برخي از تبليغات

شد که حالت کنجکاوي ايجاد شده يک محرک مهم

دستکاري شوند آنها در " منطقه کنجکاوي" هستند ،و

تاثير گذاري بر نيت تماشاي ورزش تبليغ شده است.

واکنش آنها به اطالعات ممکن است بر اساس سطوح

بنابراين ،از اين مطالعه ،ميتواند فرض کرد که مصرف

مصرف رسانه آنها متفاوت باشد .براي نمونه ،فرد «»A

کنندگان ورزش با حالت کنجکاوي برانگيخته تر ،در

(در شکل )2به  Min 1حرکت ميکند و در «منطقه

مقايسه با حالت کنجکاوي کم تر ،تمايل دارد که زمان

پريشاني» ميمانند اگر او سطح پاييني از مصرف رسانه

بيشتري را به دنبال اطالعاتي در مورد ورزش و

را داشته باشد که مانع از اين ميشود که سطح متوسط

Loewenstein

اطالعات را حاصل کند .اين موارد سطح پايين مصرف

( )1994سازگار است ،که استدالل کرد که اثر اوليه

رسانه را نشان ميدهد که ممکن است شانس کافي

کنجکاوي براي انگيزش افراد به جستجوي اطالعات و

براي کسب اطالعات يا دانش که کنجکاوي را بر

مشارکت در رفتار اکتشافي به منظور " برطرف کردن

انگيزد نداشته باشد .در مقابل ،فرد ( Cدر شکل  )2به

تماشاي بازيها کند .اين يافته با گفته

عدم قطعيت " نتيجه از شکاف دانش است .بنابراين،

Min2ميرود و در «منطقه آسودگي» ميماند اگر

يافتههاي اين مطالعه به صورت موفقيت آميزي مطالعه

سطح بااليي از مصرف رسانه را داشته باشد که به افراد

 )2002( Menon and Somanرا به يک محيط ورزشي

اين شانس را ميدهد که به دنبال اطالعاتي در مورد

بسط دادند و ممکن است به پژوهشگران کمک کنند

موضوعي باشند.

که درک خود از رفتار مصرف کننده ورزشي از ادبيات
موضوعي موجود را در عرصه جديد بسط دهند .براي
محققين ،يافتهها در اين نحقيق ممکن است نياز به
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دوم ،اين يافتهها پشتيباني را براي بررسي بيشتر

رخدادهاي ورزشي و مخاطبين ورزشي بزرگتر نتيجه

 / 14مصطفي حيدري هراتمه

شکل  :3روابط بين سطوح شکاف دانش و مصرف رسانه

)(Park et al., 2009
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اينها سطح بااليي از مصرف رسانه را دارد که

خواهد بود ،و پتانسيل ارائه روشهاي عملي براي

ممکن است شکاف بين آنچه که ميدانند و آنچه که

افزايش اهداف رفتاري مصرف کنندگان نسبت به ديگر

ميخواهند بدانند را با سختي کمي يا احساس آنتروپي

کنجکاويها دارد .براي مثال ،در حالي که صفت

اطالعاتي که خستگي را حاصل ميکند پر کند .در

کنجکاوي ثابت است ،و حالت کنجکاوي در طول

مقايسه با سه فرد ’  ‘ Aو ’  ،‘ Cفرد ’ ( ‘ Bدر شکل

زمان تغيير ميکند و دستکاري توسط تبليغات ساده تر

 )2در " منطقه کنجکاوي " ميمانند اگر سطح متوسطي

است .بنابراين ،رفتارهاي گوناگون ،مانند خريد

از مصرف رسانه را داشته باشد که رفتارهاي اکتشافي

کاالهاي ورزشي در يک سالن ورزشي ،تماشاي يک

را تعديل ميکند .بنابراين ،بازاريابان ورزشي نيازمند

رخداد ورزشي در تلويزيون ،يا حضور در يک بازي در

درک روابط بين شکاف دانش و مصرف رسانه است و

استاديوم ،ممکن است تحت تاثير فاکتورهاي موقعيتي

استراتژيهاي متفاوتي را براي هر فرد ارائه ميدهند.

در ورزش باشد .عالوه بر اين)1994( Loewenstein ،

براي مثال ،براي افراد با مصرف رسانه کم ،بازاريان

اصرار دارد که درک بهترحاالت کنجکاوي مفاهيم

ورزش نياز دارد که مقدار اطالعات را افزايش دهند و

عملي تري را براي شبيه سازي کنجکاوي در جمعيت

به افراد از طريق رسانه اي که ممکن است با آن آشنايي

گسترده تر ارائه دهد .بنابراين ،در زمان تبليغ ورزش،

داشته باشند اطالعات را ارائه دهند .بازاريابان ورشي

بازاريابان ورزشي نيازمند استفاده از اين مفهوم حالت

ممکن است قادر باشند به افراد کمک کنند که به از

‘

کنجکاوي هستند.

’  Min1با شبيه سازي پيوسته سطح تحريک به " عرصه

سوم ،نتايج اين مطالعه ممکن است به بازاريابان

فعال " حرکت کنند .براي افراد با مصرف باالي رسانه،

ورزش جديد کمک کند که بيشتر عاليق مصرف

کليد ،يافتن گزينههاي تبليغاتي جديد و سپس تبليغات

کنندگان را بر انگيزند .ورزشهاي جديد اغلب با بسط

منحصربه فرد و ارائههاي خالقانه اطالعاتي است که از

پايگاه مصرف کننده و افزايش عالقه مصرف کننده

ديگر اطالعات و ابزارهاي ارائه متمايز است.

مقابله ميکنند .براي مثال ،تکواندو يک ورزش جديد

دوم ،با استفاده از استراتژيهاي بازاريابي بر مبناي

است ،که شناخت اين ورزش د مطالعه قبلي بسيار

محتواي تحريک کننده کنجکاوي راحت تر ،موثرتر

پايين است .به هر حال ،نيت کلي تماشايورزش به
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