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چکیده
هدف از پژوهش حاضر مطالعۀ نگرش مصرفکنندگان نسبت به صحهگذاری ورزشکاران
مشهور و نقش آن در باورپذیری این نوع از تبلیغات بود .جامعه آماری پژوهش را کلیه دانشجویان
تربیتبدنی دانشگاه صنعتی شاهرود تشکیل دادند که تعداد  112تن از آنها بهشیوه دردسترس به-
عنوان نمونه انتخاب شدند .برای گردآوری دادهها از پرسشنامه نگرش به تبلیغات ) Liu (2002و
پرسشنامه اصالحشده ) Beltraminal (1982برای باورپذیری تبلیغات استفاده شد .روایی صوری
و محتوایی پرسشنامهها توسط  10نفر از صاحبنظران مورد تأیید قرار گرفت؛ ضمن اینکه روایی
همگرا و واگرای پرسشنامهها نیز تأیید شد .همچنین ،پایایی پرسشنامهها از طریق ضریب آلفای
کرونباخ ( 0/90و  )0/91و ضریب پایایی ترکیبی ( 0/93و  )0/94تأیید شد .دادههای جمعآوری-
شده به کمک روشهای آماری همبستگی پیرسون و معادالت ساختاری با استفاده از روش حداقل
مربعات جزئی تحلیل شد .نتایج نشان داد که بین کلیه پنج مؤلفۀ نگرش به تبلیغات صحهگذار و
باورپذیری افراد ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد .همچنین نگرش افراد نسبت به حضور
ورزشکاران صحهگذار در تبلیغات بر باورپذیری این تبلیغات تأثیر مستقیم و معناداری دارد .با توجه
به اهمیت باورپذیری تبلیغات در رفتارهای مصرفی ،شرکتهای تجاری میتوانند از استراتژی
صحه گذاری ورزشکاران مشهور استفاده و از این طریق با انتقال بهتر مفاهیم موجود در پیامهای
تبلیغاتی ،در جذب مشتریان موفقتر عمل کنند.
کلید واژهها :افراد مشهور ،ارتباطات بازاریابی ،تبلیغات تجاری ،صحهگذاری
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مقدمه
مشتریان اصل محوری هر کسب و کاری هستند که به خاطر رقابت شدید جذب و راضی نگه
داشتن آنها روز به روز دشوارتر میشود .از طرفی ،برای هر محصولی تعداد زیادی نام تجاری در
بازار موجود است و هر سازمانی میکوشد تا سهم بازار خود را افزایش دهد؛ بنابراین ،شرکت-
های تجاری باید تالش زیادی انجام دهند تا بتوانند در این شرایط ،ارتباط مناسبی را با مشتریان
بالقوه پیدا و آنها را به خرید محصوالت و خدمات خود ترغیب کنند (.)Bagheri, 2015
تبلیغات1یکی از ابزارهای ارتباطی برای انتشار اطالعات در مورد محصوالت و خدماتی است
که شرکتها برای ترغیب مصرفکنندگان از آن استفاده میکنند ( Czarnecka & Schivinski,

 .)2019در معنای عام ،تبلیغات آمیختهای از صنعت و هنر و وسیلهای برای اطالعرسانی است
()Tabatabaei Nasab & Parish, 2015؛ اما در مفهوم تخصصی تجاری ،شکلی از ارتباط
غیرشخصی است که در ازای پرداخت پول به وسیلۀ یک حامی مالی مشخص ،با استفاده از رسانه-
های گروهی برای ترغیب مخاطب یا تأثیرگذاری بر او انجام میشود ( .)Keshavarz, 2012در
این مفهوم ،تبلیغات میکوشد دیدگاهها ،واکنشها و رفتارهای مصرفکنندگان را تحت تأثیر قرار
دهد؛ از این جهت ،بازاریابی بدون آن فاقد معناست .شرکتها میتوانند با استفاده از تبلیغات ،به
شیوهای مؤثر محصوالت و خدمات خود را به جامعه هدف بشناسانند ،توجه آنها را جلب کنند و با
آگاهسازی و متقاعد کردن آنها برای خرید ،از رقبای خود پیشی بگیرند (.)Verstraten, 2015
نوع خاصی از تبلیغات و ارتباطات با مشتری ،صحهگذاری 2نام دارد که با استفاده از افراد
مشهور انجام میشود .در این شیوۀ تبلیغاتی ،افراد مشهور اغلب با حضور در تبلیغات شرکتها و
اجازه دادن به آنها برای استفاده از نام و تصویر خود ،محصوالت و خدمات شرکتها را به مشتریان
معرفی میکنند ( .)Rosca, 2010صحهگذاری افراد مشهور میتواند منجر به افزایش فروش 4
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درصدی و حدوداً افزایش قیمت سهام  23درصدی شود ()Kunkel, Walker & Hodge, 2019
که میتواند برای مدیران و سهامداران شرکتها بسیار جذاب باشد.
طی سالهای اخیر استفاده از ورزشکاران مشهور در تبلیغات عمومیت بیشتری یافته است؛ چرا
که به دلیل محبوبیت ورزشکاران و توجه رسانهها به آنها ،تأثیرگذاریشان بر رفتار مصرفکنندگان
بسیار زیاد است ( .)Kordloo, Elahi & Khodayari, 2015aورزشکاران مشهور قادرند معنا و
مفهوم خاصی به محصوالت و خدمات ببخشند و آنها را با موفقیت و عملکرد ورزشی خود
مرتبط سازند ( .)Yoon & Choi, 2005از اینرو ،استفاده از ورزشکاران در تبلیغات یک
استراتژی بازاریابی مؤثر برای شرکتهایی است که سعی در افزایش دید برند و تقویت فروش خود
دارند ( .)Kunkel et al., 2019ورزشکارانی همچون دیوید بکهام ،تایگر وودز ،راجر فدرر،
مایکل جردن ،مسی و رونالدو به صحهگذاری محصوالت مختلف پرداختهاند که علیرغم هزینه
هنگفت حضور آنها در تبلیغات ،تأثیر چشمگیری بر مخاطبان و بازگشت سرمایه شرکتها داشته
است .بهعنوان مثال ،شرکت نایک برای تبلیغ محصوالت خود  90میلیون دالر به مایکل جردن
پرداخت کرد و در ازای این تبلیغ ،درآمد بیش از یک میلیارد دالر برای این شرکت ایجاد شد
(.)Kunkel et al., 2019
صرفنظر از اینکه در تبلیغات از افراد مشهور ،متخصص یا معمولی استفاده شود ،هدف اصلی
آن ایجاد ادراک عمیق و قوی در مشتریان و انتقال مفاهیمی است که بتواند ذهن آنها را درگیر و
به انجام خرید ترغیب کند ( .)Rasooli, Saatchian & Elahi, 2014به اعتقاد برخی از صاحب-
نظران ،این اتفاق زمانی رخ خواهد داد که تبلیغات باورپذیر باشد و مفاهیم منتقلشده در پیامهای
تبلیغاتی ،از نظر مخاطبان ،واقعی و درست تلقی شود؛ زیرا در جهان امروز تعداد و تنوع تبلیغات
اغراقآمیز به حدی است که اکثر اوقات مخاطبان را گیج و باورهای آنها را با چالش مواجه می-
کند .باورپذیری تبلیغات و نگرش به تبلیغات از جمله شاخصهای مهم اثربخشی تبلیغات است
( .)Czarnecka & Schivinski, 2019جالب اینجاست که در مورد تبلیغاتِ بسیاری از
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ی گنجانده شده در پیام ،اثربخشی ارتباطی آن را تعیین نمیکنند ،بلکه
محصوالت ،واژه های واقع ِ
ادراک یا تصویر تبلیغات باعث ایجاد اثربخشی و باورپذیری 1آن میشود ( Ranjbarian,

 .)Shekarchizade & Momeni, 2010یکی از سؤاالتی که همواره بازاریابان با آن مواجه بوده-
اند ،این است که آیا استفاده از صحهگذاری افراد مشهور میتواند سبب تقویت باورپذیری پیامهای
موجود در تبلیغات شود و واکنشهای مثبتی را نسبت به آن ایجاد کند یا خیر؟
پژوهشها نشان میدهد که تبلیغات سرگرمکننده و لذتبخش باعث ایجاد باورهای مثبت در
مشتریان میشود ( .)Petrovici & Marinov, 2007بر این اساس به نظر میرسد که ورزشکاران
به عنوان گروهی مرجع از افراد مشهور با ویژگیهایی همچون جذابیتهای بدنی ،مهارتهای
خاص عملکردی ،صداقت و اعتماد حرفهای ،شخصیت دوستداشتنی و محبوبیت ( Braunstein

 ،)& Zhang, 2005بتوانند باورپذیری پیام های تبلیغاتی را حداقل در بین هواداران خود افزایش
دهند .از سوی دیگر آگاهی و اطالعاتی که مشتریان به واسطه صحهگذاری ورزشکاران در مورد
خدمات یا محصوالت میتوانند به دست آورند ،یکی از تأثیرگذارترین مؤلفههای باورپذیری
محسوب میشود ( .)Kordloo, Elahi & Khodayari, 2015bشرکتها و سازندگان تبلیغات
بازرگانی از آن جهت بر باورپذیر بودن تبلیغات تأکید دارند که این عنصر پیامهای تبلیغاتی می-
تواند راه دستیابی به خیل عظیمی از مشتریان باشد .باورپذیری تبلیغات میتواند در زمان تصمیم-
گیری خرید ،سبب افزایش تمایل مشتریان به محصوالت و خدمات تبلیغی و پس از آن موجب
رضایت و وفاداری آنها به نام تجاری شود ( Sweeney & Swait, 2008; Amirkhani, Amani,

.)Tab & Arjmandi, 2012
شرکتها زمان و هزینۀ زیادی را صرف میکنند تا با به خدمت گرفتن ورزشکاران مشهور و با
همکاری مؤسسات تولید تبلیغات تجاری ،باورپذیری تبلیغات خود را افزایش دهند؛ اما در این میان
نباید غافل باشند که جنبههای مختلفی از یک تبلیغ تجاری نیز وجود دارد که ممکن است بر
1. Credibility
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باورپذیری آن تأثیر بگذارد .به عقیدۀ ماهتا ،نگرش مصرفکنندگان به تبلیغات یکی از
شاخصهای مؤثر در اثربخشی تبلیغات است ()Mahta, 2000؛ زیرا توانایی شناختی
مصرفکنندگان نسبت به تبلیغات بر نگرش آنها تأثیر گذاشته و در افکار و احساسات آنها
ظاهر میشود .نگرش1ترکیبی از باورها و هیجانهایی است که شخص را پیشاپیش آماده میکند
تا به دیگران ،اشیاء و رویدادها به شیوه مثبت یا منفی نگاه کند و به عبارت دیگر ،ارزیابی یا
برآوردی مطلوب یا نامطلوب از آنها داشته باشد (.)Tabatabaei Nasab & Parish, 2015
به زعم ) ،Czarnecka & Schivinski, (2019نگرش مصرفکنندگان به تبلیغات میتواند
زمینه باور و پذیرش تبلیغات توسط آنها را فراهم سازد .در حقیقت ،نگرش مصرفکنندگان به
تبلیغات ،اطالعات آنها درباره محصوالت را تحت تأثیر قرار میدهد ( Munusamy & Wong,

 )2007که این اطالعات در جای خود عناصر ساختاری باورپذیری تبلیغات را آشکار میسازد
( .)James, 2009در تحقیقی ) Bauer & Greyser, (1968نشان دادند که نگرش به تبلیغات به
طور کلی دو بعد باورهای اقتصادی و تأثیرپذیری اجتماعی را در بر میگیرد و به طور معمول
نگرشها بر اساس باورهای مشتریان و با توجه به تأثیر اقتصادی و اجتماعی ایجاد میشوند .از
منظری دیگر Pyun & James, (2011) ،نگرش به تبلیغات را بررسی و هفت جنبه (شامل
اطالعات کاال ،نقش اجتماعی ،لذتگرایی ،دلخوری ،اقتصاد خوب ،مادیگرایی و کذب) را برای
آن بیان کردهاند .به اعتقاد آنها اگر تبلیغات بتواند بر نگرشهای مصرفکنندگان تأثیر بگذارد،
احتماالً خواهد توانست باورهای آنها را تغییر داده و متعاقب ًا بر رفتارهای خرید آنان تأثیر بگذارد .در
همین راستا ) Popovic (2019در پژوهش خود به این نتیجه دست یافت که برخی باورهای
مصرفکنندگان مانند تصویر و نقش اجتماعی ،لذتگرایی ،خوشایندی یا دلخوری و تهییج بر
نگرش مصرفکنندگان نسبت به تبلیغات تأثیر معناداری دارد.

1. Attitude
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) Cheong, Pyun & Leng, (2018در پژوهشی به مطالعه نگرش مصرفکنندگان به تبلیغات
پرداختند و نشان دادند که باورهای مثبت و منفی ،پیشبینیکنندههای مهم نگرش به تبلیغات هستند.
) Pyun & James, (2011در پژوهشی به توسعۀ چارچوبی تئوریکی برای تبلیغات از طریق ورزش
پرداختند و به این نتیجه رسیدند که باورهای مثبت مصرفکنندگان نسبت به تبلیغات از طریق
ورزش ،منجر به شکلگیری نگرش مثبت در مصرفکنندگان نسبت به سایر رسانههای تبلیغاتی
شرکت میگردد Tabatabaei Nasab & Parish, (2015) .در پژوهش خود دریافتند که نگرش
به تبلیغات میتواند به تأثیرپذیری مشتریان از آن و ترغیب آنان به خرید کمک کند .چنانچه این
اتفاق بیفتد خواهد توانست در افزایش سهم بازار شرکتها نقش داشته باشد ( & Rosta

 .)Khoyeh, 2008در دو دهۀ اخیر ،پژوهشهای بسیار دیگری نیز به موضوع تبلیغات پرداختهاند
که بخشی از آنها بر صحهگذاری ورزشکاران و افراد مشهور تمرکز داشته استMcCormick, .

) (2018طی مطالعهای در خصوص تأثیر صحهگذاری ورزشکاران بر نگرش و مصرف مشتریان
ورزشی نشان داد که وقتی ورزشکاران مشهور تصویر مثبتی از محصوالت در رسانهها ایجاد می-
کنند ،مصرفکنندگان نگرش مطلوبی نسبت به آنها پیدا میکنند و به آنها عالقهمند میشوند؛ در
نتیجه مصرف این محصوالت صحهگذاریشده افزایش مییابدArshad, Ikram, Yahya & .

) Nisar, (2017در پژوهش خود پی بردند که استفاده از صحهگذاران مشهور ،یکی از مهمترین
عوامل در استراتژی بازاریابی و تبلیغات شرکتها هستند .نتایج حاصل از پژوهش آنها نشان داد که
صحهگذاران مشهور اثر مثبت و معناداری بر اعتبار شرکتها و وفاداری مشتریان دارند؛ بهطوری
که اثر مثبت صحهگذاران بر اعتبار شرکتها ،موجب تشویق مصرفکنندگان به استفاده بیشتر از
محصوالت خاص میشود Lee & Koo, (2015) .در پژوهش خود به بررسی ارتباط صحهگذاری
ورزشکاران ،نگرش به تبلیغات و برند با قصد خرید مصرفکنندگان پرداختند ،نتایج این پژوهش
نشان داد که بین صحهگذاری ورزشکاران با نگرش به تبلیغات و برند و قصد خرید مصرف-
کنندگان ارتباط معناداری وجود دارد .همچنین ) Ling, Piew & Chai, (2010در بررسی نگرش
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دانشجویان مالزیایی به تبلیغات ورزشکاران ،رابطهای مثبت بین نگرش آنها و قابل باور بودن و مفید
بودن اقتصادی تبلیغات پیدا کردند .در مطالعهای دیگر که توسط )Ilicic & Webster, (2011

انجام شد ،تعلقِ نگرشی مشتریان به فرد مشهور مورد بررسی قرار گرفت؛ نتایج نشان داد که تعلق
نگرشی قوی به صحهگذار باعث ایجاد نگرش مثبت مشتریان به تبلیغات میشود؛ همان چیزی که
اکثر سازندگان تبلیغات بازرگانی به دنبال آن هستند Ranjbarian, et al., (2010) .دستهای از
روابط علّی را بررسی کردند که منجر به ترجیح برند میشوند؛ پژوهش آنها نشان داد که نگرش
افراد نسبت به صحهگذار مشهور می تواند بر نگرش آنها نسبت به برند هم به طور مستقیم و هم
غیرمستقیم تأ ثیر بگذارد .در راهبرد غیرمستقیم ،نگرش افراد نسبت به تبلیغ در نقش متغیر میانجی
ظاهر شد Bahrami, (2016) .در پژوهش خود نشان داد که بین نگرش مشتریان به تبلیغات صحه-
گذاران ورزشکار ،ارزش ویژه برند و توصیه خرید به دیگران ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد.
همچنین نتایج پژوهش ) Esmaeilpour, Bahrainizad & Zarei, (2017تأییدکننده ارتباط
ویژگیهای تأییدکنندگان مشهور (از قبیل جذابیت ظاهری ،قابلاعتماد بودن و تخصص) بر نگرش
مصرفکنندگان نسبت به تبلیغات است Bashiri, Faraji, & Alabaf Yousefi, (2018) .نیز در
پژوهشی به این نتیجه دست یافتند که عواملی همچون جذابیت ،تخصص ،شخصیت دوستداشتنی
و قابلیت اعتماد ورزشکار بر پذیرش ورزشکاران مشهور در تبلیغات تأثیر مثبت و معناداری دارد .از
سویی Verstraten, (2015) ،با بررسی مطالعات گذشته بیان میکند که درصد زیادی از مصرف-
کنندگان ،تبلیغات را اغراقآمیز و غیرمحتمل میدانند .در واقع ممکن است مشتریان بهطور مطلوبی
به سمت افراد مشهور جلب شوند ،اما این موضوع به معنای تمایل آنها به خرید محصول صحه-
گذاریشده نباشد .اگرچه ممکن است این نتایج در مورد صحهگذاری ورزشکاران صادق نباشد،
بنابراین مطالعۀ میزان باورپذیری تبلیغات ورزشکاران صحهگذار (با توجه به هزینۀ بسیار باالی این
نوع تبلیغات) ضروری به نظر میرسد .بهعالوه ارزیابی تأثیر نگرش مصرفکنندگان به تبلیغات
ورزشکاران صحهگذار بر باورپذیری این تبلیغات نیز میتواند با توجه به مطالعات اندک این حوزه،
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اطالعات مفیدی را برای شرکتهای تجاری ،بازاریابان و افراد دانشگاهی فراهم سازد .از اینرو،
پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به این سؤال است که از دیدگاه مشتریان ،صحهگذاران ورزشی با
ویژگیهایی که دارند چگونه میتوانند ضمن تأثیرگذاری بر نگرش مصرفکنندگان نسبت به
جنبههای مختلف تبلیغات ،باورپذیری تبلیغات را تحت تأثیر قرار دهند؟

روش تحقیق
جامعۀ آماری پژوهش حاضر را کلیۀ دانشجویان تربیتبدنی دانشگاه صنعتی شاهرود در سال
 1398تشکیل دادند که حدود  300تن بودند .قواعد مرسوم برای تعیین حداقل نمونه الزم در روش
حداقل مربعات جزئی ( ،)PLSعبارت است از بیشترین روابط موجود در بخش ساختاری مدل
اصلی پژوهش (که به یک متغیر مربوط میشوند) ،ضرب در عدد  10و یا بیشترین شاخصهای
مربوط به سازه متناظرش ضرب در عدد  .)Mohsenin & Esfidani, 2014( 10از اینرو ،در
پژوهش حاضر ،حداکثر حجم نمونه آماری بر مبنای قاعده دوم 50 ،نفر به دست آمد؛ اما بهمنظور
افزایش صحت و دقت نتایج و احتمال پاسخگو نبودن برخی از نمونهها ،پژوهشگر اقدام به توزیع
 150پرسشنامه بهصورت در دسترس نمود و پس از عودت  129پرسشنامه و حذف پرسشنامه-
های مخدوش ،در نهایت تعداد  112پرسشنامه کامل و بدون نقص ( )%75مورد تجزیه و تحلیل
قرار گرفت .الزم به ذکر است که توزیع و جمعآوری پرسشنامه بهصورت حضوری و با ارائه
توضیحات الزم بهمنظور اطمینان بخشیدن به دانشجویان در ارتباط با محرمانه بودن اطالعات،
تشریح اهمیت موضوع و پاسخهای هرکدام از آنها و رفع ابهامات احتمالی هنگام تکمیل پرسش-
نامهها بود .بهمنظور گردآوری دادهها از پرسشنامههای زیر استفاده شد:
 )1پرسشنامۀ ویژگیهای جمعیتشناختی؛
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 )2پرسشنامۀ نگرش به تبلیغات ( )Liu, 2002مشتمل بر  28سؤال در مقیاس پنج ارزشی
لیکرت و  5بُعد باور اجتماعی ،باور اقتصادی ،باور اخالقی ،باور قانونی و مفید بودن
شخصی.
 )3پرسشنامۀ باورپذیری ( )Beltraminal, 1982شامل  9سؤال که در مقیاس پنج ارزشی
لیکرت تنظیم شده بود.
برای تأیید روایی صوری و محتوایی ،پرسشنامهها در اختیار  10نفر از صاحبنظران قرار گرفت
تا نظرهای تخصصی خود را در مورد چگونگی نگارش سؤاالت ،تعداد سؤاالت ،محتوای پرسش-
نامهها ،ارتباط سؤاالت با گزینهها و هماهنگی سؤاالت با اهداف پژوهش اعالم کنند .همچنین ،برای
بررسی روایی پرسشنامهها از روایی همگرا 1و واگرا 2نیز استفاده شد .برای تعیین پایایی پرسش-
نامهها سه معیار بارهای عاملی ،ضریب آلفای کرونباخ و ضریب پایایی مرکب3مورد استفاده قرار
گرفت .جهت توصیف دادهها ،از آمار توصیفی و برای تحلیل استنباطی دادهها از مدلسازی
معادالت ساختاری (مؤلفه محور )4بهره گرفته شد .برای انجام آزمونهای یاد شده از نرمافزارهای
آماری اسپیاساس5نسخه  23و اسمارت پیالاس6نسخه  2استفاده شد.
یافتهها
بررسی توصیفی ویژگیهای جمعیتشناختی نمونه مورد بررسی نشان داد که تمامی نمونه
موردمطالعه در بازه سنی  18تا  32سال قرار داشتند؛ بیشتر فراوانی مربوط به رده سنی  22-18سال
( 56نفر) و کمترین فراوانی در دامنه سنی  32-28سال ( 11نفر) قرار داشتند .مقطع تحصیلی اکثر
نمونهها ( 69نفر) کارشناسی و کمترین فراوانی ( 6نفر) در مقطع تحصیلی دکتری بوده است.
همچنین ،نمونۀ موردمطالعه در پاسخ به سؤال مربوط به «تبلیغ مورد عالقه از بین سه نوع مختلف
1. Convergent Validity
2. Discriminant Validity
3. Composite Reliability
4. Component based
5. SPSS
6. Smart PLS
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تبلیغات تجاری متداول در رسانهها شامل تبلیغات با حضور افراد مشهور (مثل ورزشکاران یا
هنرمندان) ،افراد متخصص (مثل پزشک ،کفاش یا آشپز) و افراد معمولی (مثل مشتریان یا زن خانه-
دار)» به تبلیغات استفادهکننده از افراد مشهور ،بیشتر عالقه نشان دادند که این میزان حدود 55
درصد از نمونه را شامل میشد.
یافتههای توصیفی مربوط به ویژگی جمعیتشناختی در جدول  1نشان داده شده است.
جدول  .1ویژگیهای جمعیت شناختی نمونه مورد مطالعه
متغیر
سن

مقطع تحصیلی

نوع تبلیغ مورد
عالقه

طبقات متغیر

فراوانی

درصد

 18-22سال

56

50/00

 23-27سال

45

40/18

 28-32سال

11

9/82

کارشناسی

69

61/60

کارشناسی ارشد

37

33/03

دکتری

6

5/37

با حضور افراد مشهور

62

55/36

با حضور متخصصین

31

27/68

با حضور افراد معمولی

19

16/96

از آنجایی که زیربنای اصلی مدلسازی معادالت ساختاری ماتریس همبستگی است ،در جدول
 2همبستگی بین متغیرهای پژوهش ارائه شده است .همانطور که در این جدول مشاهده میشود بین
کلیه پنج مؤلفۀ نگرش به تبلیغات و باورپذیری ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد.
جدول  .2ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش
متغیرها
1
2
3
4
5
6

باور اقتصادی
باور اجتماعی
باور اخالقی
باور قانونی
مفید بودن شخصی
باورپذیری

1

2

1
**0/55
**0/74
**0/70
**0/63
**0/61

1
**0/58
**0/55
**0/56
**0/47

3

1
**0/75
**0/70
**0/62

4

1
**0/75
**0/52

5

1
**0/49

6

1
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برای درک بهتر اثر متغیرها از مدلسازی معادالت ساختاری استفاده شد؛ در حقیقت برای
اطمینان یافتن از وجود یا عدم وجود رابطه علّی میان متغیرهای پژوهش و بررسی تناسب دادههای
مشاهده شده با مدل مفهومی پژوهش و ارزیابی مطلوبیت کلی مدل ،فرضیههای پژوهش با استفاده
از رویکرد حداقل مربعات جزئی آزمون شد.
برازش مدل اندازهگیری
جهت سنجش برازش مدل اندازهگیری از روایی همگرا ،روایی واگرا و پایایی شاخص که
شامل سه معیار ضرایب بار عاملی ،ضرایب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی است ،بهره گرفته شد
(جدول .)3
جدول  .3گزارش معیارهای آلفای کرونیاخ ،پایایی ترکیبی و روایی همگرای متغیرهای پژوهش
متغیرهای مکنون

ضریب آلفای کرونباخ
()Alpha ≥ 0/7

ضریب پایایی ترکیبی
()CR ≥ 0/7

میانگین واریانس استخراج شده
()AVE ≥ 0/5

نگرش به تبلیغات
باورپذیری تبلیغات

0/90
0/91

0/93
0/94

0/74
0/83

همانگونه که در جدول  3نشان داده شده است ،هر سه متغیر پنهان پژوهش دارای مقدار آلفای
کرونباخ و پایایی ترکیبی باالی  0/7و روایی همگرای باالی  0/5هستند که مقدارهای معیار هستند
( ،)Mohsenin & Esfidani, 2014از اینرو میتوان مناسب بودن وضعیت پایایی و روایی
همگرای متغیرهای پژوهش را تأیید نمود.

سنجش روایی واگرا و بارهای عاملی سنجهها
بارهای عاملی از طریق محاسبه مقدار همبستگی شاخصهای یک سازه با آن سازه به دست
میآید و مقدار مالک برای مناسب بودن ضرایب بارهای عاملی  0/4است .بارهای عاملی حاصل از
اجرای مدل در این پژوهش باالتر از  0/4بوده است که نشان از مناسب بودن این معیار دارد .جهت
بررسی روایی واگرای مدل اندازهگیری از معیار فورنل و الرکر و بار مقطعی استفاده شد .فورنل و
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الرکر بیان میکنند که روایی واگرا وقتی در سطح قابل قبولی است که میزان  AVEبرای هر سازه
بیشتر از واریانس اشتراکی بین آن سازه و سازههای دیگر در مدل باشد.
جدول  .4همبستگی میان متغیرهای مکنون و مقادیر AVE
متغیرها

نگرش به تبلیغات

باورپذیری تبلیغات

نگرش به تبلیغات
باورپذیری تبلیغات

0/86
0/86

0/91

همانگونه که در جدول  4مشاهده میشود ،مقدار جذر  AVEبرای متغیر مکنون باورپذیری
تبلیغات ( ) 0/91از مقدار همبستگی دو سازه نگرش به تبلیغات و باورپذیری تبلیغات ( )0/86بیشتر
است و در مورد متغیر مکنون نگرش به تبلیغات ( )0/86با کمی اغماض میتوان این قاعده را مورد
قبول دانست؛ زیرا مقدار جذر  AVEمتغیر نگرش به تبلیغات با مقدار همبستگی آن با متغیر
باورپذیری تبلیغات مساوی است .جهت اطمینان از تأیید روایی واگرا ،از روش بار مقطعی نیز
استفاده شد که نتایج آن در جدول  5ارائه شده است.
جدول  .5بارهای عاملی شاخصهای متغیرهای پژوهش برای بررسی روایی واگرا (بار مقطعی)
متغیرها

باورپذیری تبلیغات

نگرش به تبلیغات

باورپذیری تبلیغات *1
باورپذیری تبلیغات *2
باورپذیری تبلیغات *3
باور اقتصادی
باور اجتماعی
باور قانونی
باور اخالقی
مفید بودن شخصی

0/90
0/93
0/091
0/74
0/86
0/76
0/62
0/70

0/76
0/85
0/75
0/88
0/91
0/89
0/74
0/85

* برای پرسشنامه باورپذیری که بدون بُعد و شامل  9سؤال است ،از تکنیک پارسلینگ استفاده شده است .این تکنیک برای
ایجاد نظم و دقت بیشتر در ترسیم مدل استفاده میشود که ابعاد و تعداد پارامترهای تخمینزدهشده را کاهش میدهد و از اشکال
نامطلوب مدل جلوگیری میکند؛ پارسیلینگ کردن به معنای دستهبندی سؤاالت در چند بُعد است (.)Holt, 2004

همانگونه که در جدول  5مشخص است ،تمامی سؤاالت مربوط به باورپذیریِ تبلیغات با سازۀ
باورپذیری همبستگی بیشتری دارند تا با سازه نگرش؛ همچنین همه شاخصهای مربوط به نگرش با
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سازه نگرش همبستگی باالتری دارند .این امر روایی واگرای مدل را با استفاده از معیار بار مقطعی
تأیید میکند.
برازش مدل ساختاری
پس از بررسی برازش مدل اندازهگیری ،نوبت به برازش مدل ساختاری پژوهش میرسد .در
پژوهش حاضر از سه معیار ضریب معناداری ( ،)T-valuesضریب تعیین ( )R2و ضریب قدرت
پیشبینی ( )Q2استفاده شد.

ضریب مسیر و معناداری ()T-values
اولین و اساسیترین معیار برازش مدل ساختاری ،ضریب مسیر و معناداری آن است .مقدار
ضرایب معناداری باید معادل یا بیشتر از شاخص معناداری  1/96باشد .در صورتی که مقدار این
اعداد از  1/96بیشتر شود ،نشان از صحت رابطه بین سازهها و در نتیجه تأیید فرضیههای پژوهش
است ( .)Mohsenin & Esfidani, 2014ضرایب مسیر مدل اجرا شده در شکل  ،1نشان داده شده
است.

شکل  .1ضرایب مسیر و برازش مدل ساختاری با استفاده از مقادیر R2

همانطور که در مدل ترسیم شده (شکل  )1قابل مالحظه است ،بارهای عاملی تمامی شاخصها
(نشاندهندۀ مقدار همبستگی شاخصهای یک سازه با آن سازه) بیشتر از  0/5است؛ همچنین متغیر
برونزای نگرش به تبلیغات تجاری به میزان  0/86بر متغیر درونزای باورپذیری تبلیغات اثرگذار
است .ضرایب معناداری بارهای عاملی و ضریب مسیر ارائهشده در شکل  ،2گویای تأیید بارهای
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عاملی شاخصها و فرضیه پژوهش مبنی بر اثر نگرش به تبلیغات تجاری بر باورپذیری تبلیغات در
سطح  0/99است.

شکل  .2برازش مدل ساختاری با استفاده از ضرایب معناداری T

ضرایب  R2متغیرهای پنهان
ضریب تعیین یا  R2معیاری است که نشان از تأثیر یک متغیر برونزا بر یک متغیر درونزا دارد
و سه مقدار  0/33 ،0/19و  0/67به عنوان مقدار مالک برای مقادیر ضعیف ،متوسط و قوی آن در
نظر گرفته میشود ( .)Mohsenin & Esfidani, 2014همانگونه که در شکل  1مشاهده میشود،
مقدار  R2برای متغیرهای درونزای باورپذیری تبلیغات  0/74محاسبه شده است که با توجه به سه
مقدار مالک R2 ،در سطح قوی ارزیابی میشود و مطلوبیت مدل ساختاری را تأیید میکند.

ضریب قدرت پیشبینی ()Q2
معیار  Q2نیز قدرت پیشبینی مدل را مشخص میکند و در صورتی که این معیار در مورد یک
سازه درونزا سه مقدار  0/15 ،0/02و  0/35را کسب نماید ،به ترتیب نشان از قدرت پیشبینی
ضعیف ،متوسط و قوی متغیر برونزای مربوط به آن دارد (.)Mohsenin & Esfidani, 2014
مقدار  Q2برای متغیر درونزای باورپذیری تبلیغات  0/61محاسبه شده است که نشاندهنده قدرت
پیشبینی باالی متغیر برونزای نگرش به تبلیغات است.
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مطلوبیت مدل کلی
1

در نهایت برای بررسی برازش مدل کلی پژوهش از معیار نیکویی برازش استفاده شد که از
طریق فرمول زیر محاسبه میشود .با توجه به سه مقدار  0/25 ،0/01و  0/36که بهعنوان مقادیر
ضعیف ،متوسط و قوی برای نیکویی برازش معرفی شده است (،)Mohsenin & Esfidani, 2014
حصول مقدار  0/65برای معیار  ،GOFبرازش بسیار مناسب مدل کلی پژوهش را تأیید میکند.

بحث و نتیجهگیری
تبلیغات به منزله ابزار مهم ارتباطی برای رسیدن به اهداف مهم سازمانها مانند برندسازی و
افزایش فروش محصولی ویژه مورد استفاده قرار میگیرد ( .)Pyun & James, 2011اگرچه
تبلیغات از فعالیت های ملموس و با سابقه طوالنی بازاریابی است ،امروزه اعتماد مخاطبان نسبت به
آن به شدت کاهش یافته و مردم تبلیغات را وسیلهای برای فریب و فروش بیشتر محصوالت
شرکتها میدانند؛ از اینرو ،ممکن است به دلیل بیاعتمادی مصرفکنندگان به تبلیغات ،هزینه
صرف شده برای آن به هدر رود .بنابراین باید با ابتکار عمل برای جلب اعتماد مشتریان در تبلیغات
از چارچوب مناسبی برای نفوذ در آنها استفاده کرد .راهکاری که برای مقابله با این چالش وجود
دارد ،استفاده از بستر و رسانۀ مناسب برای ارائۀ تبلیغ است؛ بستر تبلیغات یعنی مجرایی که تبلیغ از
طریق آن با مخاطبان ارتباط برقرار میکند ،هرچه از بستر مناسبتری برای ارائۀ تبلیغات استفاده
گردد ،اثرگذاری آن بر مخاطبین نیز بیشتر میشود .در سالهای اخیر چارچوب ورزش برای این
اثرگذاری مناسب شناخته شده است (.)Sehhat, JafarzadehKenari & Abdollahi, 2015
بیشتر تحقیقات نشان دادهاند که باورهای مشتریان درباره تبلیغات از طریق ورزش مثبتتر از
باورهای آنها درباره تبلیغات عمومی و در رسانههای تبلیغاتی دیگر است (Pyun, James 2008

1. Goodness of Fit
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 .)& Kwon,بر همین اساس هدف از پژوهش حاضر بررسی نگرش افراد (مخاطبان پیامهای
تجاری) به تبلیغات ورزشکاران مشهور و باورپذیری این نوع تبلیغات است.
نتایج تحلیل آماری نشان داد که بین نگرش نسبت به تبلیغات ورزشکاران مشهور (صحهگذاری)
و باورپذیری تبلیغات از سوی نمونه مورد بررسی ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد .این نتیجه به-
طور ضمنی با یافتههای )، Cheong, et al., (2019) ،Czarnecka & Schivinski, (2019
)Sehhat, ، McCormick, et al., (2018) ، Petrovici, Golden, & Orazbek, (2019

) Tabatabaei Nasab & Parish, (2015) ، JafarzadehKenari, & Abdollahi, (2015و
) Pyun & James, (2011همخوانی دارد.
به نظر میرسد در بین تبلیغاتی که بهطور مداوم از طریق تلویزیون ،رادیو ،روزنامه ،اینترنت،
تابلوهای تبلیغاتی و رسانههای دیگر در معرض چشمان مخاطبان قرار میگیرد و آنها را به سمت
کاالها و خدمات مورد نظر سوق میدهد ،صحهگذاری ورزشکاران بیشتر مورد توجه مخاطبان قرار
میگیرد و تأثیرگذاری بیشتری بر آنها دارد Ilicic & Webster, (2011) .بر اساس نتایج خود بیان
میکنند که این تعلق نگرشی قوی مشتریان به صحهگذار است که باعث ایجاد نگرش مثبت آنها به
تبلیغات میشود .به اعتقاد ) Popovic, (2019مصرفکنندگان بالقوهای که با ورزشکاران مورد
عالقه خود هویت مییابند ،به واسطه احساسات شدید عاطفی و کسب تجارب هیجانانگیز با آنها،
نگرش مثبتی به صحهگذاری آنها پیدا میکنند و این نگرش مثبت آنها نیز منجر افزایش سطح
باورشان خواهد شد .در حقیقت ،چون هواداران یا مخاطبان ورزشکار صحهگذار دید مثبتی نسبت
وی دارند ،مفاهیم مثبت عملکردی و شخصیتی را از صحهگذار به محصول منتقل میکنند و همین
موضوع موجب نگرش مثبت و مطلوب آنها به تبلیغات میشود؛ بنابراین ،منطقی به نظر میرسد که
آنها باورپذیری ب یشتری نسبت به چنین تبلیغاتی داشته باشند .چه اینکه پذیرش تخصص ورزشی و
اعتبار ورزشکار صحهگذار از سوی مخاطبان ،خودش میتواند شک و شبهه آنها را نسبت به
تبلیغات برطرف و باورپذیری آن را افزایش دهد .شاید به همین دلیل باشد که از دهه گذشته،
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بسیاری از شرکتها برای اینکه از رقیبان خود عقب نمانند ،به سمت صحهگذاری ورزشکاران روی
آوردهاند (.)Keat, 2011
دیگر نتایج پژوهش نشان داد که بین همه مؤلفههای نگرش به تبلیغات (باور اقتصادی ،اجتماعی،
اخالقی ،قانونی و مفید بودن شخصی) و باورپذیری تبلیغات ارتباط مثبت و معنادار وجود دارد .بر
اساس این یافتهها میتوان بیان کرد که با صحهگذاری ورزشکاران بر محصوالت تجاری ،این
نگرش در مصرفکنندگان ایجاد میشود که چنین تبلیغاتی اطالعات مفید و دقیقی از محصوالت به
مصرفکنندگان جهت تصمیمگیری در زمینه خرید ارائه میدهند که به آنها کمک میکند تا از
سردرگمی در هنگام خرید ،رها شوند؛ صحهگذاری محصوالت توسط ورزشکاران میتواند باعث
تقویت باور مصرف کنندگان مبنی بر ارائه تصویری درست از محصوالت و افزایش سطح رضایت
آنها شود .این یافتهها با نتایج پژوهش )Sehhat, et ،Arshad et al, (2017) ،Popovic, (2019

) Khodadad Huosseini, Jafar Zadeh Kenari, Bakhshi Zadeh, (2015) ، al., (2015و
) Kordloo, et al., (2015aهمراستا است.
نتایج مربوط به مقدار ضریب تعیین متغیرهای درونزای پژوهش نشان داد که  37درصد از
واریانس میزان باورپذیری افراد توسط متغیر نگرش به تبلیغات قابل پیشبینی است و مابقی آن
توسط متغیرهایی خارج از محدودۀ این پژوهش قابل تبیین است .این یافته نشان میدهد که نگرش
مثبت یا منفی مخاطبان تبلیغات تجاری و برآورد مطلوب یا نامطلوب آنها نقشی مهم در باورپذیری
تبلیغات دارد که بر اساس مطالعات گذشته میتواند بر رفتارهای آتی مشتریان تأثیر بگذارد .از این
رو ،حضور ورزشکاران مشهور در تبلیغات و استفاده از صحهگذاری آنها میتواند شیوۀ تبلیغاتی
وسوسهانگیزی برای بازاریابان و شرکت های آنها باشد تا بتوانند از این طریق مفاهیم مورد نظر خود
را به مشتریان بالقوه منتقل کنند؛ این یافتهها با نتایج پژوهش ) Arshad et al., (2017و Cheong,

) et al., (2018همخوانی دارد  .آنها در پژوهش خود بیان کردند که دو باور مثبت تبلیغات

 68نقش نگرش مصرف کنندگان در باورپذیری تبلیغات تجاری ورزشکاران صحهگذار

(اطالعات مربوط به محصول ،لذتجویی یا خوشایند بودن) و یک باور منفی تبلیغات (دروغ بودن)
پیشبینی کنندههای مهم نگرش به تبلیغات هستند.
بهطور کلی ،یافتههای پژوهش بیانگر اهمیت نگرش نسبت به صحهگذاری ورزشکاران مشهور
بهمنظور تقویت باورپذیری تبلیغات است .بر این اساس ،میتوان به مدیران شرکتهای مختلف
تولیدی و خدماتی پیشنهاد کرد که بهمنظور ایجاد نگرش مثبت دربارۀ تبلیغات خود و ارتقای
ب اورپذیری مشتریان ،به استفاده از ورزشکاران مشهور در تبلیغات خود روی بیاورند و با تبلیغاتی
هیجانانگیز ،لذتبخش ،حاوی اطالعات به روز و معتبر ،اعتماد و اطمینان مشتریان را جلب کنند.
ساخت تبلیغاتی باورپذیر با حضور ستارگان ورزشی میتواند در پیشبینی و درک بهتر رفتار خرید
مشتریان مؤثر باشد و به شرکتهای تجاری کمک کند تا فعالیتهای ترویجی خود را بهتر سازمان-
دهی کنند .پژوهش حاضر با مطالعهای که روی دانشجویان انجام داده است و تأیید نقش صحه-
گذاری ورزشکاران مشهور در ایجاد نگرشهای مثبت و متعاقب آن افزایش باورپذیری مشتریان،
استفاده از این شیوۀ تبلیغاتی را توصیه میکند .بنابراین ،بهتر به نظر میرسد که محدودیتهای
اعمال شده برای این شیوه تبلیغاتی در ایران ،کاسته و یا حذف شود تا بازاریابان بتوانند ضمن اجرای
تبلیغات مؤثرتر ،در انتقال اطالعات مفید به مشتریان موفقتر عمل کنند .از طرفی ،صاحبان کاالهای
داخلی می توانند با به کارگیری ورزشکاران ایرانی و یا خارجی مشهور در سطح بینالمللی ،در
رقابت با همتایان خود بهتر ظاهر شوند و سهم بیشتری را در بازارهای بینالمللی و جهانی کسب
کنند.
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