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چکیده
یکی از رایجترین ترفندهای مورد استفاده در تبلیغات تلویزیونی استفاده از افراد مشهور است که محصول را موردتأیید
قرار میدهند .هدف این پژوهش بررسی تأثیر استفاده از تأییدکنندههای مشهور بر قصد خرید با توجه به نقش میانجی
نگرش به «نام تجاری» و «تبلیغات» است .این پژوهش از حیث هدف کاربردی و از نظر ماهیت ،توصیفی از نوع
همبستگی است .جامعه آماری این پژوهش شامل مصرفکنندگان شهر یزد بوده که در معرض تبلیغات تلویزیونی
صداوسیما (شبکه سراسری) قرار گرفتهاند .از این جامعه با استفاده از رابطه کوکران ،نمونهای به حجم  323نفر و به
روش نمونهگیری در دسترس انتخابشده است .ابزار گردآوری دادهها پرسشنامه که پایایی و روایی آن مورد تأیید
قرار گرفته است .بهمنظور تجزیهوتحلیل دادهها از مدلیابی معادالت ساختاری و نرمافزارهای  SPSSو PLS
استفاده شده است .یافتههای پژوهش نشان میدهد که ویژگیهای تایید کننده مشهور بر نگرش به تبلیغات تأثیر
مثبت و معناداری دارند و نگرش به تبلیغات بر نگرش به برند تأثیر معناداری دارد .ضمن آنکه نگرش به تبلیغات در
رابطه بین ویژگیهای تایید کننده و نگرش نسبت به برند نقش میانجی ایفاء میکند .بهطورکلی میتوان گفت که
استفاده اصولی و علمی از تأییدکنندگان مشهور در تبلیغات میتواند بر نگرش مخاطبان تأثیرگذار باشد.
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برای هر سازمانی این الزام وجود دارد تا نسبت به مشتریان خودآگاهی الزم را کسب نماید .بنابراین،
بسیاری از محققان تالش دارند تا رفتار خرید مشتری را به شکلی جامع درک نمایند ( Pandey
 .)and Srivastava, 2416امروزه ،مفهوم بازاریابی ،امری فراتر از تبلیغ و فروش یک خدمت یا
محصول بوده ،بلکه هدف آن آموزش ،برقراری ارتباط و تأثیرگذاری بر جامعه است
( .)Jeevarathnam et al, 2331بر این اساس ،الزمه موفقیت شرکتها در درک نیاز مشتریان؛
انتخاب یک ابزار ارتباطی مناسب است تا از طریق آن بتوان محصوالت و خدمات شرکت را به
مشتریان معرفی کرد ( .)Yehia Salem, 2331در این میان ،تبلیغات بهعنوان ابزاری برای ارسال
اطالعات به بخش بزرگی از مخاطبان مورد اقبال قرار گرفته است .در این راستا ،تبلیغاتی ،مؤثر و
کارآمد است که به شرکت در دستیابی به اهدافش کمک نموده و درعینحال مخاطبان را بهواسطه
تأثیرگذاری بر ادراکات آنها ترغیب به انجام فرایندهای مرتبط با امر خرید کند ( Hemamalini
 .)and Kurup, 2333تبلیغات یک روش قدرتمند است که ارزشهای احساسی و کارکردی برند
را به یکدیگر مرتبط میسازد .در محیط آشفته رسانه و با توجه به محدودیت در بودجههای
تبلیغاتی ،بازاریابان به سمت ایجاد تبلیغات خالق حرکت میکنند تا بر موانع ادراکی
مصرفکنندگان غلبه کرده و توجه آنان را به برند تبلیغشده جلب کنند (  )Buil et al, 2330درواقع،
شرکتها از تاکتیکهای مختلفی برای اعمال نفوذ روی مخاطبان موردنظر خود و دستیابی به
اهداف تعیینشده برای تبلیغات استفاده میکنند.
در این راستا ،شرکتها بهمنظور معرفی محصوالت و خدمات خود به مخاطبان و آگاهیرسانی
در مورد آنها ممکن است از افراد مشهور و غیر مشهور استفاده نماید ( Kutthakaphan and
 .)Chokesamritpol, 2330یکی از رایجترین روشها استفاده از افراد مشهور است که محصول را
مورد تأیید قرار داده و یا به نمایش گذاشته و بهعنوان منبع اطالعات عمل میکند .بنابراین انتظار
میرود که تأییدکنندگان بهعنوان منبع پیام ،اثربخشی کلی تبلیغات را ارتقاء دهند ( Spry et al,
 .)2333پژوهشگران بر این باور هستند که استفاده از افراد مشهور بهعنوان گروه مرجع میتواند تأثیر
بیشتری بر رفتار خرید مشتریان داشته باشد (اسماعیلپور و همکاران .)3081 ،گروههای مرجع از
تمام گروههایی تشکیل میشود که بر عقاید و باورهای رفتاری او بهصورت مستقیم یا غیرمستقیم
تأثیر میگذارند ( .)Kotler, 2332ازجمله این گروهها میتوان به افراد مشهور اشاره کرد که به سبب
شهرت ،محبوبیت ،افتخارات و دیگر دستاوردها مورد استقبال افراد جامعه هستند و سازمانها از این
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 .2پیشینه پژوهش

بهوتو و طالب )2339( 3در تحقیق خود با عنوان پیشایندها و پیامدهای نگرش مصرفکننده به
تبلیغات تلفن همراه به بررسی تأثیر ویژگیهای پیام (اعتبار ،آگاهیدهنده ،لذتبخش ،مادیگرایی،
اقتصادی ،نقش اجتماعی) بهعنوان پیشآیند بر قصد خرید بهعنوان پیامد با توجه به نقش نگرش
مصرفکننده نسبت به تبلیغات پرداخته است .جامعه آماری این پژوهش شامل دانشجویان
دانشگاههای شهرهای راولپندی و اسالمآباد کشور پاکستان بوده که تعداد  033نفر از آنها در این
1. Bhuttoa and Talib
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افراد در جهت ترغیب مصرفکنندگان به خرید محصوالت خود استفاده میکنند .افراد مشهور
بهعنوان نمونهای از رهبران ذهنی شناختهشده و در قالب گروهی مرجع توانایی هدایت تمایالت و
ترجیحات مصرفکنندگان بهسوی محصول یا نام تجاری خاص را دارا میباشند ( Bianchi et al,
 .)2330در کشور ایران نیز پس از حذف ممنوعیت حضور هنرمندان در تبلیغات تجاری بیش از
یک دهه است که شرکتها از افراد مشهور مانند ورزشکاران ،هنرپیشهها و خوانندگان در انواع
فعالیتهای ترویجی و تبلیغی خود استفاده کردهاند .برای بازاریابان این شرکتها دو موضوع در
این زمینه اهمیت زیادی دارد؛ یکی اینکه افراد مشهور چگونه بر پذیرش محصوالت تبلیغشده
تأثیر میگذارند و دیگر اینکه چگونه ماهیت یک شناخت عمومی ممکن است بر این رابطه تأثیر
گذارد .به دلیل اهمیت داشتن تبلیغات تلویزیونی برای تمامی شرکتهای تولیدی ،خدماتی و
بازرگانی و نقش مهمی که استفاده از افراد مشهور در این تبلیغات میتواند داشته باشد و همچنین
انجام نگرفتن پژوهشهای علمی کافی درباره این موضوع در ایران ،در این پژوهش تأثیر استفاده
از تأییدکنندههای مشهور بر قصد خرید با نقش میانجی نگرش به نام تجاری و تبلیغات بررسی
میشود .اهمیت این موضوع زمانی آشکارتر میگردد که در بسیاری از فعالیتهای تبلیغاتی بدون
توجه بهتناسب شخصیتها و محصوالت اقدام بهکارگیری فرد مشهور و هزینه نمودن برای معرفی
محصولی خاص میشود و بهضرورت ادراکات مخاطبان در خصوص باورپذیری و برقراری ارتباط
مناسب توجه نمیشود .این اقدام عالوه بر اتالف هزینههای تبلیغاتی گاهی در ایجاد تصویری مبهم
و نامتناسب از نام تجاری در اذهان مصرفکنندگان ایفای نقش میکند ،بنابراین ضروری است با
رویکردی موشکافانه و منطبق بر مبانی علمی و منطقی از عالیق ،سالیق و ترجیحات
مصرفکنندگان آگاهی یافته و بتوان ارتباطی معنادار میان ویژگیهای محصول ،شخصیتهای
منتخب و پیام انتقالی به مخاطبان برقرار نمود.

 ║ 251فصلنامه علمی رسانههای دیداری و شنیداری

تحقیق مشارکت داشتهاند .ابزار گردآوری دادهها پرسشنامه بوده که تحلیل دادهها و آزمون
فرضیههای تحقیق با استفاده از نرمافزار  SPSSو روشهای ضریب همبستگی پیرسون و
رگرسیون انجام شده است .نتایج بهدستآمده حاکی از این است که ویژگیهای پیام (اعتبار،
آگاهیدهنده ،لذتبخش ،مادیگرایی ،اقتصادی ،نقش اجتماعی) بهعنوان پیشآیند بر نگرش
مصرفکننده نسبت به تبلیغات تأثیر معناداری داشته و نگرش نسبت به تبلیغات نیز بر قصد خرید
بهعنوان پیامد تأثیر معنادار و قابلتوجهی دارد.
سامائو و همکاران )2331( 3در پژوهشی با عنوان تأثیر نگرش نسبت به تبلیغات تلویزیونی بر
نگرش نسبت به برند و قصد خرید به بررسی ارتباط بین نگرش نسبت به تبلیغات ارائهشده در
تلویزیون بر قصد خرید با توجه به نقش میانجی نگرش نسبت به نام تجاری پرداخته است .جامعه
آماری این پژوهش شامل دانشجویان دانشگاه ملی جزایر ساموآن بوده که تعداد  13نفر از آنها در
این تحقیق مشارکت داشتهاند .ابزار گردآوری دادهها پرسشنامه بوده که تحلیل دادهها و بررسی
روابط با استفاده از نرمافزار  SPSSو روش همبستگی انجامشده است .یافتههای این پژوهش نشان
میدهد که نگرش نسبت به تبلیغات بر نگرش نسبت نام تجاری و قصد خرید تأثیر مثبت و
معناداری داشته و عالوه بر این؛ نگرش نسبت به برند در رابطه بین نگرش نسبت به تبلیغات و
قصد خرید نقش میانجی را ایفا مینماید.
سمات و همکاران )2331( 2در پژوهش خود با عنوان اعتبار تأییدکننده پیام و تأثیر آن بر قصد
خرید مصرفکنندگان سایتهای شبکههای اجتماعی با توجه به نقش میانجی نگرش نسبت به
تبلیغات به بررسی تأثیر اعتبار تأییدکننده با مؤلفههای جذابیت ،خبرگی و قابلاعتماد بودن بر قصد
خرید آنالین بهطور مستقیم و با توجه به نقش میانجی نگرش نسبت به تبلیغات سایتهای
شبکههای اجتماعی پرداخته است .جامعه آماری این تحقیق شامل کاربران و مشتریان فعال در
سایتهای شبکههای اجتماعی در منطقه کالنگ والی کشور مالزی بوده که تعداد  233نفر از آنها
در این تحقیق مشارکت داشتهاند .ابزار گردآوری دادهها پرسشنامه بوده و تحلیل دادهها و آزمون
فرضیههای تحقیق با استفاده از نرمافزار  SPSSو روشهای رگرسیون انجامشده است .نتایج
بهدستآمده حاکی از آن است که اعتبار تأییدکننده پیام با مؤلفههای جذابیت ،خبرگی و قابلاعتماد

1. Samau et al
2. Samat et al
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بودن بر قصد خرید آنالین بهطور مستقیم و با توجه به نقش میانجی نگرش نسبت به تبلیغات تأثیر
معناداری دارد.
ماناکا و همکاران ( )2331در پژوهش خود با عنوان اعتبار تأییدکننده پیام و اثربخشی تبلیغات
به بررسی رابطه بین مؤلفههای تأییدکننده تبلیغات (اعتماد ،خبرگی ،مشابهت و جذابیت) ،اثربخشی
تبلیغات ،نگرش به برند و مشارکت محصول پرداخته است .جامعه آماری این پژوهش شامل
دانشجویان دانشگاه بوده که تعداد  013نفر در این تحقیق مشارکت داشتهاند .ابزار جمعآوری دادهها
پرسشنامه بوده که بهصورت پست الکترونیک به پاسخدهندگان ارسالشده و در بردارنده سؤاالتی
در مورد محصوالت نمانامهای  Nutrilett ،Doveبوده است .تحلیل دادهها و آزمون فرضیات این
مطالعه با استفاده از نرمافزار  SPSSو روش مدلسازی معادالت ساختاری انجامشده است.
یافتههای این پژوهش نشان میدهد که مشارکت محصول بر مؤلفههای اعتبار منبع پیام تأثیر
مثبت و معنادار داشته و اعتبار منبع پیام در رابطه بین مشارکت محصول و اثربخشی تبلیغات نقش
میانجی را ایفا مینماید.
قوتبیاوایگان )2335( 3پژوهشی با عنوان بررسی تأثیر تأیید کنندگان مشهور بر مصرفکنندگان
جوان در خرید پوشاک مد در هنگکنگ ،انجام دادهاند .نتایج این پژوهش نشان میدهد که
مصرفکنندگان جوان در خرید پوشاک تحت تأثیر تبلیغاتی قرار میگیرند که در آن تبلیغات از
تأیید کنندگان مشهور برای تبلیغ پوشاک مد استفاده میشود .همچنین نتایج این پژوهش نشان
میدهد که مصرفکنندگان جوان در تبلیغات نمانامهایی که از تأیید کنندگان مشهور استفاده
میکنند ،نسبت به آن برند نگرش مثبتی دارند.
سوکی )2333( 2پژوهشی با عنوان آیا اعتبار افراد مشهور بر نگرش مصرفکنندگان مسلمان
و غیرمسلمان نسبت به برند و قصد خرید آنها تأثیر دارد انجام دادهاند .هدف این پژوهش تشخیص
تأثیر افراد مشهور بر نگرش مصرفکنندگان نسبت به نمانامها و قصد خرید آنها و ارزیابی اهمیت
نسبی اعتبار منبع از نظر جذابیت فیزیکی ،اعتماد ،تخصص و تناسب محصول برند بوده است.
نتایج این پژوهش نشان میدهد که میتوان تخصص افراد مشهور و نگرش آنها نسبت به نمانامها
را با شدت بیشتری در میان مصرفکنندگان مسلمان نسبت مصرفکنندگان غیرمسلمان پیشبینی
کرد .همچنین ایمان و اعتماد مصرفکنندگان مسلمان ممکن است با درک محصوالت و خدمات
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تأییدشده افراد معروف در راستای اصول شریعت که با اصول اسالمی سازگار هستند ،ارتباط داشته
باشد.
اسماعیلپور و همکاران ( )3081مطالعهای تحت عنوان بررسی تأثیر استفاده از تأیید کنندههای
مشهور در تبلیغات بر نگرش مصرفکنندگان نسبت به تبلیغ انجام دادند .هدف اصلی این پژوهش
بررسی تأثیر استفاده از تأییدکنندههای مشهور در تبلیغات بر نگرش مصرفکنندگان نسبت به تبلیغ
است .در این پژوهش تأثیر ویژگیهایی از تأییدکنندههای مشهور از قبیل جذابیت فیزیکی و
ظاهری ،تخصص ،تناسب با محصول و قابلیت اعتماد ،بر نگرش مصرفکنندگان نسبت به تبلیغ
بررسیشده است .تمام مصرفکنندگان محصوالت در شهر بوشهر ،جامعه آماری پژوهش را تشکیل
میدهند که برای آن محصوالت از تأیید کنندههای مشهور در تبلیغات استفاده میشود .نتایج
پژوهش نشان داد که ابعاد و ویژگیهای تأیید کنندگان مشهور از قبیل جذابیت ظاهری ،قابلاعتماد
بودن و تخصص بر نگرش مصرفکنندگان نسبت به تبلیغ تأثیر مثبت و معناداری دارد؛ ولی تأثیر
مثبت و معنادار ویژگی تناسب بین فرد مشهور و محصول تبلیغشده بر نگرش مصرفکننده نسبت
به تبلیغ تأیید نگردید.
فیض و همکاران ( )3085در مطالعهای با عنوان تأثیر جذابیت افراد مشهور و اثربخشی تبلیغات
به بررسی نقش میانجی جذابیت افراد مشهور بر اثربخشی تبلیغات با توجه به عوامل اثرگذار بر
جذابیت فرد مشهور از قبیل میزان آشنایی بیننده با فرد مشهور ،مشابهت فرد مشهور و بیننده و
دوستداشتنی بودن فرد مشهور پرداخته است .جامعه آماری این تحقیق شامل دانشجویان دانشگاه
عالوه طباطبایی تهران بوده که تعداد  091نفر از آنها بهعنوان حجم نمونه انتخاب شدهاند .ابزار
گردآوری دادهها پرسشنامه بوده که تحلیل دادههای گردآوریشده و آزمون فرضیههای تحقیق با
استفاده از نرمافزار  SPSSو تکنیک مدلسازی معادالت ساختاری و نرمافزار  LISRELانجامشده
است .نتایج بهدستآمده حاکی از این است که آشنایی بر جذابیت شخصیت مشهور تأثیر منفی و
معنادار دارد ،دوستداشتنی بودن بر جذابیت شخصیت مشهور تأثیر مثبت و معنادار دارد؛ از سوی
دیگر نتایج نشان از عدم تأثیرگذاری مشابهت بر جذابیت شخصیت مشهور داشته و رابطه جذابیت
شخصیت مشهور و اثربخشی تبلیغات مثبت و معنادار بوده است.
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 .9-0تأییدکننده

شخصی را که بخش بزرگی از مردم جامعه او را میشناسند و از این شناخت برای برقراری یک
ارتباط خوب با مصرفکننده از طریق ظاهر شدن در تبلیغات استفاده میکند ،فرد مشهور شناخته
میشود ( .)Roy et al, 2413از نظر ایسند )2333( 2تأییدکنندگان را میتوان به سه گروه مختلف
طبقهبندی کرد )3 :تأییدکنندگان غیرمتخصص (غیرفنی)؛  )2کارشناسان و  )0افراد مشهور.
تأییدکنندگان غیرمتخصص افراد یا شخصیتهای ساختگی یا ناشناخته هستند که در تبلیغ از آنها
در سمت سخنگو استفاده میشود .کارشناسان ،افرادی هستند که جامعه هدف آنها را دارندگان
دانش تخصصی در زمینۀ خاص میدانند .در نهایت ،مشاهیر افرادی هستند که به دلیل موفقیت در
حوزههایی مانند ورزش ،سرگرمی ،سیاست ،رادیو و تلویزیون ،شرکتها و غیره برای عموم بهخوبی
شناختهشدهاند .در بسیاری از جوامع ،این افراد الگوهای موفقیت در نظر گرفته میشوند .شخص
میتواند بیش از یک نوع تأییدکننده باشد .بهعبارتدیگر ،شخص هم میتواند فردی متخصص و
هم فردی مشهور باشد ( .)Koo, 2333با توجه به مطالب فوق ،افرادی مختلف در جایگاههای خاص
میتوانند در نقش فرد مشهور در نظر گرفته شوند و آنها از طریق ویژگیهای شخصی شامل
جذابیت ،تخصص ،تجانس ،قابلیت اعتماد (صداقت) و محبوبیت بر مصرفکنندگان تأثیر میگذارند.
در ادامه ،چهار بعد و ویژگی مهم تأیید کنندههای مشهور تشریح میشود.
 .9جذابیت :0جذابیت تمامی ویژگیهای بدن را در برمیگیرد .برای مثال رنگ مو ،ویژگیهای
صورت ،ویژگیهای ظاهری و فیزیک جسمانی بخشی از جذابیت شخص محسوب میشود.
عالوهبر این ،شخصیت تأییدکنندگان ،محبوبیت ،شباهت با دریافتکنندگان پیام و شباهت با
ارزشهای ادراکشدۀ دریافتکنندگان پیام میتواند در تفسیر از جذابیت تأثیر داشته باشد .افکار،
باورها و نگرشهای افراد جامعه میتوانند جذابیت افراد مشهور را تحت تأثیر قرار دهند ( Zhang
 .)& Au yeung, 2332اگر مصرفکنندگان احساس کنند که نقاط مشترک زیادی با افراد مشهور
دارند ،بهاحتمالزیاد آنها را جذابتر میبینند؛ درنتیجه ،اثربخشی تبلیغاتی که از یک تأییدکنندۀ
مشهور بهره میبرد به میزان جذابیت فیزیکی آن تأییدکننده مشهور بستگی دارد (.)Suki, 2333
پژوهشها نشان میدهند که مصرفکنندگان به کلیشههای مثبت دربارۀ افراد جذاب تمایل دارند.
1. Celebrity Endorser
2. Eisend
3. Attractiveness
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همچنین در مقایسه با همتایان غیر جذاب خود ،جذابیت ظاهری افراد مشهور در تغییر باورهای
مخاطبان موفقتر بوده است (.)Surana, 2339
 .2تخصص و خبرگی :9تخصص ،دانشی است که باید فرد برقرارکننده ارتباط برای حمایت از
ادعاهای بیانشده در تبلیغات از آن برخوردار باشد ( .)Ohanian, 3883تخصص میزانی است که
فرد برقرارکننده ارتباط ،یک منبع معتبر ادراک شود .تخصص به میزان دانش ،تجربه یا مهارتهایی
اشاره دارد که فرد از آنها برخوردار است .زیپورا و مبیریا )2333( 2نیز میگویند که هرچه فرد مشهور
متخصصتر باشد ،از نظر مصرفکنندگان قانعکنندهتر است و در نتیجه قصد خرید بیشتری را برای
یک نام تجاری ایجاد میکند.
 .0تناسب و شباهت :0تناسب یا شباهت به میزان تجانس بین تصویر تأییدکننده و محصول یا نام
تجاری تأییدشده اطالق میشود .میزان تجانس بین تأییدکننده و نام تجاری به درجه تناسب بین
آنها بستگی دارد .اگر تأییدکننده با محصول تبلیغشده تناسب یا تجانس داشته باشد ،این تناسب
باعث افزایش سطح باورپذیری میشود ( .)Suki, 2333تجانس زمانی اتفاق میافتد که ویژگیهای
سخنگو با ویژگیهای نام تجاری ارتباط نزدیکی داشته باشد .اگر افراد مشهور ارتباط خاص و
متمایزی با محصولی که تأیید میکنند نداشته باشند ،استفاده از آنها میتواند اثر منفی تولید کند
(.)Bejaoui et al, 2332

 .4قابلیت اعتماد :4قابلیت اعتماد (صداقت) به ادراک افراد از درستی قطعه اطالعاتی اشاره دارد.
این مفهوم ،ابزاری برای دریافتکنندگان اطالعات است تا اینکه منبع یا فرستنده اطالعات را
ارزیابی کنند .قابلیت اعتماد در چنین ارتباطی به کار گرفته میشود .این ارزیابی به تمایل
دریافتکننده به نسبت دادن میزان صداقت و درستی به اطالعات بستگی دارد (ایسند.)2333 ،
قابلیت اعتماد به اعتبار اظهارات تأییدکننده مشهور درباره محصول از دیدگاه مصرفکننده اشاره
دارد .ایجاد سطحی از صداقت ،روش اثربخش و مفیدی برای ایجاد اطمینان در مصرفکننده
محصول است .حسن نیت افراد مشهور میتواند بر ارزشهای ادراکشده مشتریان و انتخابهای
خرید آنان تأثیر مثبت داشته باشد ( .)Suki, 2333تأیید افراد مشهور که قابلیت اعتماد به شرکت را
ترویج میدهند و ترفیع میبخشند ،باعث ایجاد دیدگاه مثبت مصرفکنندگان نسبت به رویکرد
1. Expertise
2. Zipporah & Mberia
3. Congruency
0. Trustworthiness
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 .0-2نگرش نسبت به برند و تبلیغات

نگرش یک سازه فرضی است ،زیرا بهصورت مستقیم قابلمشاهده نیست ،بلکه بیشتر با اظهارات
کالمی و رفتاری همراه است (آذربایجانی و همکاران .)3095 ،نگرش ،عبارت است از ارزیابی،
احساس و تمایل خوشایند یا ناخوشایند فرد به یک ایده یا شیء .محققانی چون بلچ و بلچ،)2332( 3
سه مؤلفه را برای نگرش در نظر گرفته که بهعنوان اجزاء اصلی شکلدهنده به نگرش مطرح
میشوند .این سه جزء عبارتاند از نگرش شناختی (باورهای فرد در مورد یک موضوع) ،نگرش
عاطفی (احساسات مثبت و منفی فرد در مورد یک موضوع) و نگرش رفتاری (آمادگی فرد برای
اعمال واکنش نسبت به یک موضوع در قالب رفتار) .در همین راستا زمانی که افراد نسبت به
محصوالتی که تبلیغ میشوند دارای واکنشهای شناختی مثبتی باشند ،افکار مثبت عملی و مرتبط
با منبع در آنها شکلگرفته است .این احساسات مثبت همچنین نگرشهای عاطفی مثبتی را ایجاد
نموده که در نهایت بر مقاصد خرید افراد دارای تأثیرات مثبتی است ( .)Samau et al, 2331مفهوم
نگرش نسبت به برند بهعنوان قضاوت مثبت و منفی برآمده از احساس افراد نسبت به برند تلقی
میشود که از مؤلفههای شناختی ،کرداری و عاطفی تشکیلشده است .نگرش نسبت به برند بیانگر
ارزیابی تکبعدی نسبتاً پایدار در مورد برند بوده که احتماالً رفتار را تحت تأثیر خود قرار میدهد
( .)Abdul Adis et al, 2335شخصیت مصرفکنندگان شکلدهندۀ نگرش آنان است و نگرش
آنها ،دیدگاه آنها را نسبت به تأیید افراد مشهور تعیین میکند .درنتیجه ،نگرش مصرفکنندگان
اثربخشی تأیید افراد مشهور را تعیین میکند .کریستین 2و همکاران ( )2333نگرش نسبت به
تبلیغات را واکنشهای مثبت یا منفی میدانند که نسبت به تبلیغات نمایشدادهشده ،به وجود
میآیند .آنها نگرش نسبت به تبلیغات را بهطور خاص ،همان افکار و احساسات مصرفکننده نسبت
به تبلیغ تعریف کردهاند .نگرش نسبت به تبلیغات بیانگر تمایل فرد به ارائه پاسخ و واکنش به
تبلیغات به شکل مطلوب یا نامطلوب میباشد که شاخصی غالب در تعیین نوع رویکرد مخاطبان
نسبت به آگهی و تبلیغات قلمداد میشود ( .)Bhutto and Talibb, 2339: 2یافتههای تجربی از
این حقیقت حمایت میکند که افراد مشهور بر نگرش نسبت به تبلیغ و نگرش نسبت به نام تجاری
. Belch and Belch

1

2. Christian
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مسئـولیت اجتـماعی شـرکت و تـوانـایی بازاریابی آن میشود و این اطمینان را که شـرکت
قابلاعتماد است فراهم میکند (.)Kim et al, 2333
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تأثیر میگذارند .این نتایج بهدلیل استفاده از تأییدکنندگان مشهور است؛ زیرا آنها بهطور گستردهای
شناختهشده هستند ،معتبرتر ادراک میشوند و تأثیر بیشتری بر ارزیابی نسبت به نام تجاری و قصد
خرید ایجاد میکنند (.)Markwei & Frempong, 2333:0
بر مبنای مواردی که در ادبیات و پیشینه تحقیق مطرح شد ،مدل مفهومی این پژوهش به
صورت شکل  3تدوین شده است.

شکل  .3مدل مفهومی

براساس مدل پیشگفته فرضیههای تحقیق عبارتاند از:
 .3ویژگیهای تأییدکننده مشهور در تبلیغات بر نگرش نسبت به تبلیغات تلویزیونی تأثیر
مثبت و معناداری دارد؛
 .2نگرش نسبت به تبلیغات تلویزیونی بر نگرش نسبت به برند تأثیر مثبت و معناداری دارد؛
 .0نگرش نسبت به تبلیغات تلویزیونی بر قصد خرید تأثیر مثبت و معناداری دارد؛
 .3نگرش نسبت به برند بر قصد خرید تأثیر مثبت و معناداری دارد؛
 .5ویژگیهای تأییدکننده مشهور بر نگرش نسبت به برند تأثیر غیرمستقیم دارد؛
 .1ویژگیهای تأییدکننده بر قصد خرید تأثیر غیرمستقیم دارد؛
 .1نگرش نسبت به تبلیغات بر قصد خرید تأثیر غیرمستقیم دارد.
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║ سال  ،30شمارۀ  ،03تابستان 3089

 .4روش پژوهش
این پژوهش از نظر ماهیت توصیفی ـ تحلیلی بوده و به این علت به بررسی تأثیر ویژگیهای
تأییدکننده مشهور در تبلیغات تلویزیونی ایران بر نگرش و قصد خرید میپردازد و از لحاظ هدف
کاربردی و بهدلیل گردآوری دادهها کتابخانهای و میدانی است .ابزار گردآوری دادهها در این پژوهش
پرسشنامه مدوّن بر اساس طیف  5گزینهای لیکرت بوده که با بررسی و نظرخواهی از اساتید و
خبرگان در مورد اصالت و استاندارد بودن سؤاالت و تصحیح آنها نهایی شده است .در این تحقیق
در مجموع تعداد  05سؤال مطرحشده است که در آن ویژگیهای تأییدکننده مشهور در قالب 35
سؤال (قابلیت اعتماد  3سؤال ،تخصص  3سؤال ،مشابهت  0سؤال ،جذابیت  3سؤال)؛ نگرش نسبت
به تبلیغات در قالب  3سؤال؛ نگرش نسبت به برند  32سؤال و قصد خرید  3سؤال مورد بررسی
قرار گرفتهاند.
جامعه آماری این پژوهش شامل مصرفکنندگان یزد بوده که در معرض تبلیغات تلویزیونی
صداوسیما قرارگرفتهاند .در این میان تبلیغاتی که در انها از تأییدکننده مشهور استفادهشده انتخاب
گردیدند (برای مثال تبلیغاتی که در آن از افرادی همچون محمدرضا گلزار ،موسوی ،رضازاده و ...
استفادهشده است) .از این جامعه با استفاده از رابطه کوکران ،نمونهای به حجم  323نفر و به روش
نمونهگیری در دسترس انتخاب شد .عالوه بر این ازآنجاییکه برای تجزیهوتحلیل دادهها از روش
مدل یابی معادالت ساختاری استفادهشده است حجم نمونه میبایست بین  5تا  33برابر تعداد
سؤاالت باشد که مقدار برآورد شده نشان از کفایت نمونهگیری دارد .در این پژوهش بهمنظور
تجزیهوتحلیل دادهها از نرمافزارهای  SPSSو  PLSاستفادهشده است.
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جدول  .3ساختار پرسشنامه
متغیر

سؤاالت

مؤلفه

پرسشنامه

قابلیت اعتماد

3-3

تخصص و خبرگی

5-9

مشابهت(تناسب)

8-33

جذابیت

32-35

نگرش نسبت به تبلیغات

---

31-38

نگرش نسبت به برند

---

23-03

قصد خرید

---

02-05

تأییدکننده مشهور

منبع

and Sallam
Algammash (2331),
)Munnukka et al (2331

Sallam and
)Algammash (2331
Ganesan et al (2331),
and Sallam
)Algammash (2331
;)Goldsmith et al (2332
)Ganesan et al (2331

 .5یافتههای پژوهش

در مدل اندازهگیری ،هماهنگی درونی مدل یا میزان پایایی ،با محاسبهی آلفای کرونباخ و پایایی
مرکب 3سنجیده شد .ضرایب پایایی در جدول  2نشان داده شده است .بر این اساس همه
ساختارهای مدل دارای پایایی مرکب باالیی هستند و از مقدار قابل قبول  3/1بزرگتر هستند.
همچنین مقداری آلفای کرونباخ باالتر از  3/1است که نشانگر پایایی قابل قبول پرسشنامه است.
جدول  .2میزان شاخصهای پایایی و روایی همگرا
متغیر
ویژگیهای تأییدکننده مشهور
قابلیت اعتماد
خبرگی
مشابهت
جذابیت
نگرش به تبلیغات
نگرش نسبت به برند

پایایی مرکب
)(>331
3/93
3/95
3/90
3/91
3/95
3/90
3/93

آلفای کرونباخ
)(>331
3/93
3/93
3/93
3/95
3/90
3/93
3/90

AVE
)(>335
3/13
3/13
3/11
3/93
3/12
3/19
3/51

1. Composite Reliability
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3/92

در این پژوهش روایی همگرای ابزار سنجش نیز با کمک شاخص میانگین واریانس
استخراجشده ( )AVEبررسی گردید .ضرایب  AVEنشان میدهند که چه درصدی از واریانس
ساختار یا متغیر مدل ،بهوسیله یک گویه مجزا تشریح شده است .ساختارها یا متغیرهای مدل ،دارای
میانگین واریانس استخراجشده ( )AVEباالتر از  3/3معرفیشده ،بزرگتر هستند .همانطور که
جدول  2نشان میدهد تمامی مدلهای اندازهگیری دارای روایی همگرای مناسبی هستند.
در این پژوهش معیار پیشنهادی فورنل و الرکر برای بررسی روایی واگرا مورد استفاده قرار گرفت.
روایی واگرا در سطحی قابل قبول است که میزان  AVEبرای هر سازه بیشتر از واریانس اشتراکی
بین آن سازه و سازههای دیگر (یعنی مربع مقدار ضرایب همبستگی بین سازهها) در مدل باشد .در
این ماتریس اگر اعداد مندرج در قطر اصلی از مقادیر زیرین و چپ خود بیشتر باشد مدل اندازهگیری
دارای روایی واگرای قابل قبولی است .جدول  0روایی واگرای مدلهای اندازهگیری را تایید میکند.
جدول  .0بررسی روایی واگرا مدل اندازهگیری با روش فورنل و الرکر
7

3/91

1

5

4

0

2

9
3/93

جذابیت ()3

3/98

3/51

مشابهت ()2

3/15

3/30

3/33

نگرش نسبت به برند ()0

3/92

3/19

3/53

3/53

نگرش به تبلیغات ()3

3/15

3/55

3/13

3/00

3/09

تمایل به خرید ()5

3/91

3/02

3/51

3/31

3/11

3/31

قابلیت اعتماد ()1

3/11

3/05

3/13

3/38

3/15

3/38

خبرگی ()1

بعد از بررسی برازش مدلهای اندازهگیری نوبت به برازش مدل ساختاری پژوهش میرسد.
بخش ساختاری مدل تنها به متغیرهای پنهان کار دارد و روابط بین آنها را مورد بررسی قرار
میدهد .در ادامه معیارهای بررسی برازش مدل ساختاری تشریح شده است.
ابتداییترین معیار برای سنجش رابطه بین متغیرها ،مقادیر معناداری است .در صورتی که این
مقادیر از  3/81بیشتر شوند نشان از صحت رابطۀ بین سازهها در سطح اطمینان  85درصد است.
نتایج آزمون مدل اصلی تحقیق در حالت معناداری ضرایب در شکل  2نشان داده شده است.

║ سال  ،30شمارۀ  ،03تابستان 3089

تمایل به خرید

3/19

3/10
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شکل  .2مقادیر معناداری مدل اصلی

نتایج نشان میدهد که تمامی روابط میان متغیرها بهجز رابطه مستقیم میان متغیرهای نگرش
به تبلیغات با تمایل به خرید در سطح اطمینان  %85معنادار میباشند.
شکل  0مدل اصلی پژوهش را در حالت ضرایب مسیر نشان میدهد .مقادیر داخل هر دایره
مقادیر  R2را نشان میدهد که واریانس تبیین شده را نشان میدهد .در واقع نشان میدهند که
چند درصد از تغییرات متغیر وابسته توسط متغیرهای مستقل تبیین میشود .برای مثال ویژگیهای
منبع پیام (تأییدکننده مشهور) میتواند  35درصد تغییرات نگرش نسبت به تبلیغات را تبیین کنند.
با توجه به نتایج میتوان گفت که متغیرهای مستقل توانستهاند بهاندازه کافی متغیرهای وابسته را
تبیین کنند.
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║ سال  ،30شمارۀ  ،03تابستان 3089

شکل  .0مدل اصلی در حالت ضریب مسیر

برای ارزیابی برازش کلی مدل اصلی از معیار  GOFبهصورت زیر استفادهشده است.
GOF  Communalities  R 2
2

که  Communalitiesبرابر میانگین مقادیر اشتراکی متغیرهای درونزا است و  Rمیانگین
 R2آن متغیرهای است .وتزلس 3و همکاران ( )2338سه مقدار مالک  3/25 ،3/33و  3/01را
بهعنوان مقادیر ضعیف ،متوسط و قوی برای  GOFدر نظر گرفتند .با استفاده از میانگین  R2و
متوسط شاخص اشتراک مقدار  GOFبرای کل مدل مقدار  19درصد محاسبه شد که نشان میدهد
برازش کلی مدل در حد قوی است.
نتایج آزمون فرضیات در جدول  3آورده شده است.

1. Wetzles
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جدول  .3نتیجه فرضیههای پژوهش
فرضیه
ویژگیهای تأییدکننده مشهور در تبلیغات بر نگرش نسبت به
تبلیغات تلویزیونی تأثیر مثبت و معناداری دارد.
نگرش نسبت به تبلیغات تلویزیونی بر نگرش نسبت به برند تأثیر
مثبت و معناداری دارد.
نگرش نسبت به تبلیغات تلویزیونی بر قصد خرید تأثیر مثبت و
معناداری دارد.
نگرش نسبت به برند بر قصد خرید تأثیر مثبت و معناداری دارد.
نگرش نسبت به تبلیغات در رابطه بین ویژگیهای تأییدکننده و
نگرش نسبت به برند نقش میانجی دارد.
نگرش نسبت به تبلیغات در رابطه بین ویژگیهای تأییدکننده و
قصد خرید نقش میانجی دارد.
نگرش نسبت به برند در رابطه بین نگرش نسبت به تبلیغات و
قصد خرید نقش میانجی دارد.

Tvalue

β

نتیجه

33/318

3/11

تأیید

31/333

3/119

تأیید

3/330

3/331

رد

30/113
8/31

3/138

تأیید

3/013

تأیید

3/513

3/323

رد

32/112

3/51

تأیید

عالوهبر این ،در این پژوهش تأثیر هر یک از ویژگیهای تأییدکننده مشهور (قابلیت اعتماد،
خبرگی ،مشابهت و جذابیت) بر نگرش نسبت به تبلیغات به تفکیک نیز بررسی گردید که نتایج آن
در جدول  5ارائهشده است.
جدول  .5نتیجه فرضیههای فرعی پژوهش
فرضیه
قابلیت اعتماد تأییدکننده مشهور در تبلیغات بر نگرش نسبت به
تبلیغات تلویزیونی تأثیر مثبت و معناداری دارد.
خبرگی تأییدکننده مشهور در تبلیغات بر نگرش نسبت به
تبلیغات تلویزیونی تأثیر مثبت و معناداری دارد.
مشابهت تأییدکننده مشهور در تبلیغات بر نگرش نسبت به
تبلیغات تلویزیونی تأثیر مثبت و معناداری دارد.
جذابیت تأییدکننده مشهور در تبلیغات بر نگرش نسبت به
تبلیغات تلویزیونی تأثیر مثبت و معناداری دارد.

Tvalue

β

نتیجه

32/532

3/120

تأیید

33/203

3/195

تأیید

9/359

3/502

تأیید

5/155

3/323

تأیید
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 .1بحث و نتیجهگیری

معرفی ،شناساندن و جا انداختن یک نام تجاری در سطح جامعه و اذهان عموم و پدید آوردن برندی
معتبر ،کاری سخت و دشوار است ،زیرا این کار بسیار زمانبر و پرهزینه بوده و ابزارهای خاص خود
را طلب میکند .در این راستا ،شناساندن نام تجاری از طریق تبلیغات گوناگون دیداری و نوشتاری
یکی از راهبردهای مورداستفاده شرکتها است .در این راستا ،شرکتهای داخلی و خارجی برای
معرفی نام تجاری خود از طریق تلویزیون ،اقدام به ساخت پیامهای بازرگانی و تیزرهای گوناگونی
میکنند و پس از تأیید نهایی توسط مسئولین صداوسیما جهت پخش به قسمت مربوطه فرستاده
میشود .اما متأسفانه ،برخی از صاحبان شرکتها ،این مطلب را هنوز درک نکردهاند که پخش هر
نوع تیزر با سوژههای گوناگون از طریق تلویزیون و استفاده از هر شخصیت مشهوری ،نهتنها تبلیغ
مثبت تلقی نمیشود ،بلکه نوعی ضدتبلیغ به شمار خواهد آمد .بر این اساس در این پژوهش تالش
شد به بررسی تأثیر استفاده از تأیید کنندههای مشهور در تبلیغات بر قصد خرید مخاطبین این
تبلیغات بررسی شود.
یافتههای این پژوهش نشان میدهد که از نظر پاسخدهندگان ،تأییدکنندگان مشهور بهواسطه
ویژگیهای خود بر نوع نگرش نسبت به تبلیغات تأثیر مثبت و معناداری دارند.
البته ،در این پژوهش تأثیر هر یک از ویژگیهای تأییدکننده مشهور (قابلیت اعتماد ،خبرگی،
مشابهت و جذابیت) بر نگرش نسبت به تبلیغات به تفکیک نیز بررسی شد و نتایج نشان داد که
کلیه ویژگیهای تأییدکننده مشهور در تبلیغات میتواند بر نگرش مشتریان به تبلیغات تأثیر مثبت
و معنیداری داشته باشد .بهبیاندیگر؛ اعتبار ،صداقت و راستگو بودن منبع پیام؛ تخصص و داشتن
اطالعات باال در مورد محصول؛ دارا بودن نقاط مشترک با فرد تأییدکننده از جانب مخاطب و
مجذوبکننده بودن وی (جذابیت ظاهری و فیزیکی) میتواند بر کسب ادراک مبتنی بر جالب،
لذتبخش و مطلوب بودن تبلیغات تلویزیونی ارائه شده در بیننده آن تأثیر مثبتی داشته باشد.
همچنین براساس یافتههای این پژوهش از بین این ویژگیها ،قابلیت اعتماد تأییدکننده مشهور

║ سال  ،30شمارۀ  ،03تابستان 3089

با توجه به نتایج ارائهشده در جدول فوق میتوان گفت که کلیه ویژگیهای تأییدکننده مشهور
در تبلیغات میتواند بر نگرش مشتریان به تبلیغات تأثیر مثبت و معنیداری داشته باشد .به استناد
ضرایب استاندارد از بین این ویژگیها ،قابلیت اعتماد تأییدکننده مشهور بیشترین تأثیر را بر نگرش
نسبت به تبلیغات دارد .در این راستا ویژگیهای خبرگی ،مشابهت و جذابیت در رتبههای بعدی قرار
دارند.
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بیشترین تأثیر را بر نگرش نسبت به تبلیغات دارد .ویژگیهای خبرگی ،مشابهت و جذابیت نیز در
رتبههای بعدی قرار دارند .این یافته با نتایج بهدستآمده از پژوهشهای فیض و همکاران (،)3085
اسماعیلپور و همکاران ( ،)3081ماناکا و همکاران ( ،)2331یحیی سالم ( ،)2331سمات و همکاران
( )2331و بهوتو و طالب ( )2339مطابقت دارد .البته نتایج مطالعه اسماعیلپور و همکاران ()3081
نشان داد که جذابیت ظاهری ،قابلاعتماد بودن و خبرگی تأییدکننده مشهور بر نگرش
مصرفکنندگان نسبت به تبلیغ تأثیر معناداری دارد که مشابه یافتههای پژوهش حاضر است؛ اما
تأثیر معنادار ویژگی شباهت بین فرد مشهور و محصول تبلیغشده بر نگرش مصرفکننده نسبت به
تبلیغ تأیید نگردید که با یافتههای پژوهش حاضر ناهماهنگ است که شاید دلیل این امر متفاوت
بودن حوزه موردمطالعه باشد.
الزم به ذکر است که در بسیاری از فعالیتهای تبلیغاتی ایران بدون توجه بهتناسب شخصیت-
های مشهور و محصوالت اقدام بهکارگیری فرد مشهور و هزینه نمودن برای معرفی محصولی
خاص میشود و بهضرورت ادراکات مخاطبان در خصوص باورپذیری و برقراری ارتباط مناسب
توجه نمیشود .این اقدام عالوه بر اتالف هزینههای تبلیغاتی ،تصویری مبهم و نامتناسب از نام
تجاری در اذهان مصرفکنندگان ایجاد خواهد کرد .بنابراین ضروری است با رویکردی موشکافانه
و منطبق بر مبانی علمی و منطقی از عالیق ،سالیق و ترجیحات مصرفکنندگان آگاهی یافته و
بتوان ارتباطی معنادار میان ویژگیهای محصول ،شخصیتهای منتخب و پیام انتقالی به مخاطبان
برقرار نمود.
قابلیت اعتماد به اعتبار اظهارات تأییدکننده مشهور درباره محصول از دیدگاه مشتریان اشاره
دارد .در حقیقت ،حسن نیت افراد مشهور میتواند بر ارزشهای ادراکشده مشتریان و قصد خرید
آنان تأثیر مثبت داشته باشد .تأیید افراد مشهور که قابلیت اعتماد به شرکت را ترویج میدهند و
ترفیع میبخشند ،باعث ایجاد نگرش مثبت مصرفکنندگان نسبت به تبلیغات و محصول شرکت
میشود و این اطمینان را که برند قابلاعتماد است فراهم میکند.
تخصص و خبرگی به میزان دانش ،تجربه یا مهارتهایی اشاره دارد که فرد از آنها برخوردار
است .هرچه فرد مشهور متخصصتر باشد ،از نظر مصرفکنندگان قانعکنندهتر است و درنتیجه
قصد خرید بیشتری را برای یک نام تجاری ایجاد میکند .در مقابل استفاده از تأییدکنندگان
غیرمتخصص میتواند بر نگرش مشتریان تأثیر منفی داشته باشد .بنابراین ،تبلیغکنندگان باید دقت
الزم را در انتخاب تأیید کنندگان داشته باشند.
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میزان تجانس و شباهت بین تأییدکننده و نام تجاری به درجه تناسب بین آنها بستگی دارد.
اگر تأییدکننده با محصول تبلیغشده تناسب یا تجانس داشته باشد ،این تناسب باعث افزایش سطح
باورپذیری میشود .تناسب زمانی اتفاق میافتد که ویژگیهای سخنگو با ویژگیهای نام تجاری
ارتباط نزدیکی داشته باشد .در مقابل اگر افراد مشهور ارتباط خاص و متمایزی با محصولی که تأیید
میکنند نداشته باشند ،استفاده از آنها میتواند اثر منفی ایجاد کند.
ویژگیهای ظاهری و فیزیک جسمانی بخشی از جذابیت شخص محسوب میشود .عالوهبر
این ،شخصیت تأیید کنندگان ،محبوبیت ،شباهت با دریافتکنندگان پیام و شباهت با ارزشهای
ادراکشدۀ دریافتکنندگان پیام میتواند در تفسیر از جذابیت تأثیر داشته باشد .اگر مصرفکنندگان
احساس کنند که نقاط مشترک زیادی با افراد مشهور دارند ،بهاحتمال زیاد آنها را جذابتر میبینند؛
درنتیجه ،اثربخشی تبلیغاتی که از یک تأییدکنندۀ مشهور بهره میبرد به میزان جذابیت فیزیکی و
ظاهری آن تأییدکننده مشهور بستگی دارد
نتایج این تحقیق حاکی از این است که از نظر مشارکتکنندگان نگرش نسبت به تبلیغات
تلویزیونی بر نگرش نسبت به برند تأثیر مثبت و معناداری داشته و بهنوعی میتوان بیان داشت که
جالب ،لذتبخش و خوب و مطلوب دانستن تبلیغات و عالقه به جنبههای مختلف آن میتواند بر
نوع نگرش نسبت به یک نام تجاری ،خوب دانستن آن ،اولویت در انتخاب آن ،قابلاعتماد و معتبر
دانستن آن و باال رفتن میزان عالقهمندی مشتریان نسبت به آن تأثیر مثبتی داشته باشد .در این
راستا ،اعتبار پیام تبلیغاتی بهطور خاص بسیار مهم تلقی شده؛ بهویژه در هنگامیکه دریافتکننده
پیام اطالعات کمی نسبت به پیام تبلیغاتی داشته یا اصالً اطالعاتی در مورد آن ندارد .در واقع ،اگر
پیام از قابلیت اعتماد بخشی باالیی برخوردار باشد ،مصرفکنندگان برای خرید یک محصول بهتر
تحت تأثیر قرار خواهند گرفت .نتایج این بخش از پژوهش با یافتههای بهدستآمده از پژوهش نقی
زاده شمیلی و طباطبایی نسب ( ،)3085سالم و همکاران ( ،)2331گانسان و همکاران (،)2331
سامائو و همکاران ( )2331همخوانی دارد .مصرفکنندگان در هنگام انتخاب محصول به دنبال
جستجوی اطالعات در مورد محصول بوده و دیدگاه آنها نسبت به برند ارائهدهنده محصول،
تعیینکننده دیدگاه کلی آنها در فرایند انجام خرید است .ازآنجاییکه یک نام تجاری ممکن است
انواع مختلفی از محصول را ارائه دهد ،تمام تالش آن در جهت ایجاد تصویری مطلوب از برند
بهعنوان تصویر کلی محصوالت خود است .در این راستا استفاده از تأییدکننده مناسب که دارای
ویژگیهای اعتبار ،خبرگی و جذابیت است با ایجاد تصویر مثبت از برند ،نگرش نسبت به محصوالت
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را تحت تأثیر قرار دهد .این تصویر منجر به نمای کلی نام تجاری در ذهن مصرفکننده خواهد
شد.
نتایج این پژوهش نشاندهنده این است که از نظر پاسخدهندگان نوع نگرش نسبت به تبلیغات
صرفاً نمیتواند تبیینکننده قصد و تمایل به خرید محصول از جانب مشتری و مصرفکننده بوده و
در همین راستا؛ صرف مطلوب و لذتبخش و جالب دانستن تبلیغات بر خرید محصوالت برند،
توصیه آن به دیگران تأثیر معناداری نداشته که با یافتههای حاصل از پژوهش گانسان و همکاران
( ،)2331سالم و همکاران ( ،)2331یحیی سالم ( ،)2331سمات و همکاران ( ،)2331بهوتو و طالب
( )2339مطابقت ندارد .یافتههای این تحقیق حاکی از این است که نوع نگرش مصرفکننده و
مشتری نسبت به برند میتواند بر تمایل به خرید تأثیر مثبتی داشته باشد .بهبیاندیگر؛ سودمند
دانستن ویژگیها و مشخصههای برند در مقایسه با دیگر نامهای تجاری ،تمایل به پرداخت هزینه
باالتر برای خرید محصوالت ،قابلاعتماد بودن و نیز بهتر بودن کیفیت آن و در عین عالقهمندی
به کسب اطالعات و دانش بیشتر در مورد کاالی ارائهشده از جانب این برند میتواند بر احتمال
خرید در آینده و توصیه آن به دیگران و نیز مرتبط دانستن محصوالت این برند با نیازهای خود
تأثیر مثبت و معناداری داشته باشد که با یافتههای بهدستآمده از نقی زاده شمیلی و طباطبایی
نسب ( ،)3085گانسان و همکاران ( ،)2331سالم و همکاران ( )2331و سامائو و همکاران ()2331
مطابقت دارد .در راستای تأیید تأثیر ویژگیهای تأیید کنندههای مشهور بر نگرش به نام تجاری،
به مدیران شرکتها و بازاریابان توصیه میشود در صورت بهکارگیری افراد مشهور در تبلیغات
شرکت و محصوالت خود ،افرادی را انتخاب کنند که جذابیت فیزیکی و ظاهری زیادی دارند
و از قابلیتهای اعتماد و تخصص در حیطهای خاص که موردپسند اجتماع است ،بهرهمند باشند.
تخصص تأییدکننده مشهور باعث میشود که نگرشهای مثبتی نسبت به محصول و نام تجاری
ایجاد شود .تخصص تأییدکننده مشهور نهتنها باعث افزایش قصد خرید مصرفکنندگان میشود،
بلکه باعث ادراک از کیفیت خوب محصول نیز میشود .بنابراین به مدیران تبلیغات و بازاریابی
توصیه میشود که در صورت بهکارگیری افراد مشهور در تبلیغات شرکت و محصوالت خود از تأیید
کنندگانی استفاده کنند که درباره محصوالت و آن نام تجاری که تبلیغ میکند ،دانش و آگاهی
الزم را داشته باشد تا فردی متخصص تلقی شوند .همچنین ،همانطور که قبالً نیز گفته شد الزم
است بهتناسب شخصیتهای مشهور و محصوالت تبلیغشده نیز توجه شود .عالوه بر این جذابیت
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ظاهری و فیزیکی تأیید کنندههای مشهور نیز باید موردتوجه قرار گیرد .استفاده از افرادی که دارای
چنین جذابیتهایی هستند میتواند بر باور و نگرش مصرفکنندگان تأثیرگذار باشد.
سایر پیشنهادها در این حوزه عبارتاند از:
در نظر گرفتن طیفهای مختلف سنی بر مبنای اصل مشابهت بهمنظور گزینش افراد مشهور
بهعنوان منبع پیام (ازآنجاییکه شباهت با دریافتکنندگان پیام و ارزشهای ادراکشدۀ آنها میتواند
در تفسیر از جذابیت تأثیر داشته باشد)؛
در هنگام استفاده از افراد مشهور تالش شود تا این نگرش در مخاطبان ایجاد شود که وی
فردی صادق و راستگو است و صرفاً برای گرفتن پول به تبلیغ کاال و محصول نمیپردازد (در
رابطه با ویژگی قابلیت اعتماد تأییدکننده مشتری ایجاد سطحی از صداقت ،روش اثربخش و مفیدی
برای ایجاد اطمینان در مصرفکننده)؛
استفاده از افراد مشهور با پیشینهای قابلقبول در عرصه کشور؛
تالش در جهت ایجاد تصویری مثبت از نام تجاری و اعتبار و وجهه آن در ذهن مخاطبان؛
شرکت در فعالیتهای عامالمنفعه و خیرخواهانه مبتنی بر مسئولیت اجتماعی بهمنظور جلب نظر
مشتریان و مصرفکنندگان و ایجاد نگرش مثبت در آنها.
در این تحقیق تنها چهار ویژگی برای منبع پیام لحاظ شده و از همینرو پیشنهاد میشود تا در
تحقیقات آتی سایر ابعاد و ویژگیهای تأیید کنندگان مشهور مانند محبوبیت و تصویر خوب
تأییدکننده و  ...شناسایی و بررسی شود .عالوهبر روابط و متغیرهای لحاظ شده در این پژوهش
پیشنهاد میشود رابطه بین نگرش نسبت به تبلیغات با دیگر مؤلفههای ارزش ویژه برند ،تأثیر
مستقیم تأییدکننده مشهور بر تصویر ذهنی از برند ،تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر نگرش نسبت
به برند و قصد خرید ،تأثیر شبکههای اجتماعی ارتباطی و تبلیغات در آن بر نوع ادراکات مصرفکننده
از برند و نگرش نسبت به آن و قصد و تمایل خرید نیز بررسی شود.
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