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Abstract
The use of celebrities as the endorsers of products and services on television, radio,
billboards, and advertising campaigns of magazines are increasing. Nowadays, the use of
these people in advertising is considered as a part of organizations cost in order to promote
sales of their products. The main objective of this research was to evaluate the effect of
celebrity endorsers on consumers’ attitudes toward advertising. In this research, the effect of
characteristics of celebrity endorsers such as physical attractiveness and appearance,
expertise, congruency with product and trustworthiness on consumers’ attitudes toward
advertising were studied. The present research is an applied research in terms of objective
and descriptive-survey (correlational type) in terms of data collection. Statistical population
of the research consists of all consumers of those products that celebrity endorsers were used
for them in advertising in Bushehr city. Furthermore, the research sample size was estimated
to 384 persons using available sampling method. Moreover, data were collected using
questionnaire and were analyzed using structural equation modeling (partial least squares
method). Results of the research showed that dimensions and characteristics of celebrity
endorsers such as physical attractiveness, trustworthiness, and expertise have a significant
and positive impact on attitude of consumers. However, the significant and positive impact of
congruency between celebrity and advertised product on consumer attitudes toward
advertising was not confirmed.
Keywords: Celebrity endorser, Attractiveness, Expertise, Congruency with product,
Trustworthiness, Consumer attitudes toward advertising.
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چکیده
استفاده از شخصیت های مشهور برای تأییدکردن محصوالت و خددمات در تلویزیدون ،رادیدو ،ب یلبوردهدا و کمپدینهدای
تبل یغاتی مجلهها رو به افزایش است .در دنیای امروز استفاده از این اشخاص در تبلیغات ،بخشدی از هزیندههدای سدازمانهدا را
برای پیشبرد فروش محصوالت آنها ،بده خدود اختصداص داده اسدت .هدد

اصدلی ایدن پدژوهش بررسدی تدأییر اسدتفاده از

تأییدکننده های مشهور در تبلیغات بر نگرش مصر کنندگان نسبت به تبلید اسدت .در ایدن پدژوهش تدأییر ویژگدیهدایی از
تأییدکننده های مشدهور از قبید جدذابیت فیزیکدی و ظداهری ،تخصدص ،تناسد بدا محصدول و قابلیدت اعتمداد ،بدر نگدرش
مصر کنندگان نسبت به تبلی بررسی شده است .پدژوهش ااردر از منظدر هدد  ،کداربردی و از لحدا روش گدردآوری
دادة توصیفی -پ یمایشی و از نوع همبستگی است .تمام مصر کنندگان محصوالت در شهر بوشدهر ،جام دة آمداری پدژوهش
را تشکی میدهند که برای آن محصوالت از تأ ییدکنندههای مشدهور در تبل یغدات اسدتفاده مدیشدود .اجدم نمونده 382 ،نفدر
پیش بینی شده که بدین منظور از روش نمونهگ یری دردسترس استفاده شده است .ابدزار گدردآوری دادههدا ،پرسشدنامه اسدت.
برای تجزیه و تحلی داده ها از مدلسازی م دادالت سداختاری (روش ادداق مرب دات جز دی) اسدتفاده شدده اسدت .نتدایج
پژوهش نشان می دهد که اب اد و ویژگیهای تأییدکنندگان مشهور از قبی جذابیت ظاهری ،قابد اعتمدادبودن و تخصدص بدر
نگرش مصر کنندگان نسبت به تبلی تأییر مثبت و م نداداری دارد؛ ولدی تدأییر مثبدت و م ندادار ویژگدی تناسد بدین فدرد
مشهور و محصول تبلی شده بر نگرش مصر کننده نسبت به تبلی تأیید نمیشود.
واژههااای کلیاادی :تأییدکنندددة مشددهور ،جددذابیت ف یزیکددی ،تخصددص ،تناس د بددا محصددول ،قابلیددت اعتمدداد ،نگددرش
مصر کننده به تبلی .
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 - 1مقدمه
شرکت ها برای ایجاد نام تجداری بدا اسدتفاده از نمداد،
نشددان و ویژگ دیهددا ی مختلددب بددا هددد

متمایزشدددن از

مصددر کنندددگان بدده خریددد کاالهددای خودشددان سددود
میجویند.

دیگران در میان بازارهای رقدابتی تد ش مدیکنندد .اتدی

افددراد مشددهور ،نمونددهای از رهبددران ذهنددی و عقایددد

اگر شرکتی محصوالت و خدمات باکیفیتی داشته باشدد،

مخاطبان شدناخته مدی شدوند و در قالد گروهدی مرجد ،

به این م نی نیسدت کده اتمدا در بازارهدای رقدابتی موفد

توانایی هدایت تمای ت و ترجیحدات مصدر کننددگان

است .یکی از الزمه های شدرکت کده در در

مشدتریان

به سوی محصول یا نام تجداری خداص را بدا خدود دارندد.

از شرکت مؤیر است ،انتخاب یک ابزار ارتباطی مناسد

در ت ریب مشاهیر گفته اندد :مشداهیر افدرادی هسدتند کده

است تدا محصدوالت و خددمات شدرکت را بده مشدتریان

بخش بزرگی از جام ه آنان را می شناسند و ویژگدی هدای

م رفی کند ( زیدان ی حیی س م  .)4196 ،9تبلیغدات بدرای

متمایزکننده ای مانند جذابیت و صداقت (قابلیت اعتمداد)

ارسددال اط عددات بدده بخددش بزرگددی از مخاطبددان ،قبددول

دارند (عبدالوند و اسدین زاده .)9313 ،همچندین شدخص

همگدانی یافتدده اسددت .هنگددامیکدده شددرکت م دیخواهددد

مشددهور ممکددن اسددت ونددین ت ریددب شددود :فددردی کدده

دربارة محصوالت و خددمات خدود بده مخاط بدان آگداهی

شدهرت یددا شددناختی را در جام دده بدهدلی د ویژگددیهددای

دهددد ،هددم از افددراد سرشددناس و هددم از افددراد ناشددناخته

شخصیتی منحصربه فرد به دست آورده باشد (مدارکوی و

استفاده میکند ( کاتاکافدان و ووکیسدامریتپول .)4193 ،4

فرمپوند

 .)4192 ،2تبلیغددات یددک شددک عمددومی و در

مک کراکن  )9181(3م تقدد اسدت کده اسدتفاده از افدراد

عین اال والش برانگیدز از ارتباطدات بازاریدابی اسدت .بدا

مشهور تدأییر بیشدتری بدر رفتدار خریدد مشدتریان دارد .در

افددزایش رقابددت بددرای جل د

توجدده مشددتریان و م رفددی

عصر اارر استفاده از گدروههدای مرجد در بازاریدابی و

محصوالت جدید ،تبلی کننددگان از سدتاره هدای سدینما،

تبلیغات کاالها ،بخشی از هزینه هدای شدرکتهدا را بدرای

ورزشکاران ارفه ای و غیره برای جلد

توجده مشدتریان

پددیشبددرد فددروش محصددوالت بدده خددود اختصدداص داده

استفاده می کنندد .افدراد مشدهور مدی توانندد بده مانددگاری

( ،)4199گدروههدای

تبلی در یدک محدی مدت طم رسدانه ای کمدک کنندد و

مرج شخص ،از تمام گروه هایی تشکی میشود کده بدر

سپس توانایی ارتباطی آن را بهبدود بخشدند .افدراد مشدهور

عقاید و باورهای رفتاری او مستقیم و یا غیرمستقیم تدأییر

بدهطورگسددتردهای بددرای تددرویج محصددوالت مصددرفی و

می گذارند .گروه هایی که بر شدخص بدهصدورت مسدتقیم

خدددمات و اتددی محصددوالت کدداربردی بدده کددار گرفتدده

تأییر می گذارند ،گروه های عضویت ندام دارندد .از جملدة

میشوند (مودا و همکاران .)4192 ،9

است .از نظدر کداتلر و آرمسدتران

شدهرت،

در کشددور مددا نیددز در بددیش از یددک دهدده اسددت کدده

این گروه ها افراد مشهوری هسدتند کده بدهسدب

محبوبیددت ،افتخددارات و دیگددر دسددتاوردها موردپسددند

شرکت ها از افراد مشهور مانندد ورزشدکاران ،هنرپیشده هدا

جام ده هسددتند و سدازمانهددا از ایدن افددراد بدرای ترغی د

و خواننددگان در اندواع ف الیددتهدای ترویجدی و تبلیغددی
خود اقدام کرده اندد .بدرای بازاریابدان ایدن شدرکت هدا دو
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موروع در ایدن زمینده اهمیدت زیدادی دارد؛ یکدی در

مروری بر ادبیات پژوهش
2

اینکدده افددراد مشددهور وگوندده بددر پددذیرش محصددوالت

تعریف تأییدکنندۀ مشهور
شخصدی را کدده بخددش بزرگدی از مددردم جام دده او را

ماهیت یک شناخت عمومی ممکن اسدت بدر ایدن رابطده

می شناسند و از این شناخت برای برقدراری یدک ارتبدا

تددأییر بگددذارد (بندددال و کددولینگز  .)4111 ،9بددهدلید د

خوب با مصر کنندده از طرید ظاهرشددن در تبل یغدات

اهمیت داشتن تبلیغات برای تمامی شرکت های تولیددی،

استفاده می کندد ،فدرد مشدهور شدناخته مدی شدود (روی و

تبلی شده تأییر می گذارند و دیگری در

اینکه وگونده

2

3

خدددماتی و بازرگددانی در فددروش کاالهددا و خدددماتی کدده

همکدداران  .)4193 ،از نظددر یان د

ارا ه می دهند و نقش مهمدی کده اسدتفاده از افدراد مشدهور

مشاهیر افرادی هستند که شهرت زیدادی را در جام ده بده

در تبلیغات می تواند داشته باشد و همچنین انجدام نگدرفتن

دسددت آوردهانددد و توانسددتهانددد جایگدداهی محددوری در

پژوهش های علمی کدافی دربدارة ایدن موردوع در ایدران،

فرهن

م اصر به دست آورند ،شناخته شددهاندد (کدیم و

در ایدن پددژوهش س د ی شددده اسددت تددا تددأییر اسددتفاده از

همکاران  .)4192 ،از نظر ایسدند ( )4191تأییدکننددگان

تأییدکننده های مشهور بر نگرش مصر کنندگان نسدبت

تأییدکنندگان را می توان به سه گروه مختلب طبقهبنددی

به تبلیغات بررسدی شدود .در واقد مسدئلة اصدلی پدژوهش

کددرد )9 :تأییدکنندددگان غیرمتخصددص (غ یرفندددی)؛ )4

اارر پاسخگویی به این سؤال اسدت کده آیدا اسدتفاده از

کارشناسددددان و  )3افددددراد مشددددهور .تأییدکنندددددگان

تأییدکنندددههددای مشددهور در پیدددامهددای تبلیغدداتی بدددر

غیرمتخصص افراد یا شخصیت های ساختگی یا ناشناخته

نگرش های مصر کنندگان نسدبت بده یدک تبلید تدأییر

هسدتند کده در تبل ی د از آنهدا در سددمت سدخنگو اسددتفاده

می گدذارد یدا خیدر هدد

ایدن پدژوهش سدنجش تدأییر

9

و پینسددکی (،)4116

6

می شود .کارشناسدان ،افدرادی هسدتند کده جام دة هدد

استفاده از تأییدکنندده هدای مشدهور و اب داد ویژگدیهدای

آنهددا را دارندددگان دانددش تخصصددی در زم ینددة خدداص

آنها (جذابیت فیزیکدی و ظداهری ،تخصدص ،تناسد بدا

می دانند .درنهایدت ،مشداهیر افدرادی هسدتند کده بدهدلید

کننددگان

موفقیدددت در ادددوزههدددایی مانندددد ورزش ،سدددرگرمی،

نسبت به تبلید اسدت .در ایدن پدژوهش بدا مطال دة پیشدینة

سیاست ،رادیو و تلویزیون ،شرکت ها و غیره برای عمدوم

پددژوهش دربددارة مورددوع پددژوهش ،از طریدد برقددراری

به خوبی شناخته شده اند .در بسیاری از جوامد  ،ایدن افدراد

ارتبددا بددین متغیرهددای اصددلی پددژوهش ،مدددل مفهددومی

الگوهددای موفقیددت در نظددر گرفتدده مددیشددوند .شددخص

پددژوهش طرااددی شددده اسددت و سددپس بددا جمدد آوری

می تواند بیش از یدک ندوع تأییدکنندده باشدد .بده عبدارت

داده های اولیه مدل مفهومی طراایشدة پدژوهش آزمدون

دیگر ،شخص هم می تواند فردی متخصص و هدم فدردی

و سنجش شده است.

مشهور باشد (کو  .)4191 ،فدرد مشدهور شخصدی داخلدی

محصول و قابلیت اعتمداد) بدر نگدرش مصدر

یا خارجی است که یک جام ه وی را میشناسد (آلدیس

1 Bednall & Collings

2 Celebrity endorser
3 Roy et al.
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و رایدن  .)4191 ،9بددا توجدده ب ده ت ریددب و توص دیبهددای

م یزان جدذابیت ف یزیکدی آن تأییدکننددة مشدهور بسدتگی

ارا ه شده دربارة تأییدکنندة مشدهور ،تمدامی ورزشدکاران

دارد (سدوکی  .)4192 ،2پددژوهشهددا نشدان م دیدهنددد کدده

ارفه ای ،خوانندگان موسیقی ،بدازیگران ،مددلهدای مدد،

مصر کنندگان به کلیشههای مثبت دربارة افدراد جدذاب

مدیران عام شرکتها ،شخصدیتهدای سیاسدی و اتدی

تمای دارند .همچندین در مقایسده بدا همتایدان غیرجدذاب

شخصیت های مذهبی می توانندد در نقدش فدرد مشدهور در

خود ،جدذابیت ظداهری افدراد مشدهور در تغییدر باورهدای

نظر گرفته شدوند و آنهدا از طرید ویژگدیهدای شخصدی

مخاطبان موف تر بدوده اسدت (سدورانا  .)4118 ،9جدذابیت

شددام جددذابیت ،تخصددص ،تجددانس ،قابلیددت اعتمدداد

تأییدکننده بده سدهولت و کدارایی ترفید یدک محصدول

(صددداقت) و محبوب یددت بددر مصددر کنندددگان تدددأییر

کمک می کندد و باعد

توجده مصدر کننددگان

مددیگذارندددد .در ادامددده ،وهدددار ب د دد و و یژگدددی مهدددم

مد دیشدددود؛ بندددابراین ،ااتمددداال مددددلهدددای جدددذاب و

تأییدکنندههای مشهور تشریح میشود.

تأییدکنندگان مشهور راات تر به اعتبدار الزم بدرای یدک

جلد

جذابیت  :2جدذابیت آن اسدت کده مدی تواندد ع قدة

منبددد دسدددت پ یددددا مدددیکنندددد .درنت یجددده امدددروزه

بیشتر مردم را برانگیزاند .جذابیت محددود بده انددازة بددن

مصر کنندگان م تقدند که جذابیت فیزیکی مهم تدرین

نیسددت ،بلکدده تمددامی ویژگددیهددای جسددمی را در بددر
می گیدرد .بدرای مثدال رند

مدو ،ویژگدی هدای صدورت،

م یار در اعتبار منب است (ژان
تخص ا

و اویان

.)4194 ،

 :تخصددص ،دانشدی اسددت کدده بایددد فددرد

ویژگددیهددای ظدداهری و فیزیددک جسددمانی بخشددی از

برقرارکنندة ارتبا بدرای امایدت از ادعاهدای بیدانشدده

جددذابیت شددخص محسددوب مددیشددود .ع د وه بددر ایددن،

در تبلیغددات از آن برخددوردار باشددد (اوهان یددان .)9119 ،

شخصدددیت تأییدکننددددگان ،محبوبیدددت ،شدددباهت بدددا

تخصص میزانی است که فرد برقرارکنندة ارتبدا  ،یدک

در یافدددتکننددددگان پیدددام و شدددباهت بدددا ارزشهدددای

شود .تخصص به میزان داندش ،تجربده

ادرا

منب م تبر ادرا

شدة دریافتکنندگان پ یدام مدی تواندد در تفسدیر از

یدا مهددارتهددا یی اشدداره دارد کده فددرد از آنهددا برخددوردار

جذابیت تأییر داشته باشدد .افکدار ،باورهدا و نگدرش هدای

اسددت .هاولنددد و همکدداران  ،)9193( 8اوهانیددان()9119

افراد جام ه می توانند که جذابیت افدراد مشدهور را تحدت

م تقدند که این مهم نیست کده تأییدکنندده واق دا فدردی

تدأییر قددرار دهندد (ژان د

و اویاند

 .)4194 ،3جددذابیت

متخصص باشد ،بلکه مهم آن اسدت کده مخاطبدان هدد

فیزیکی به قضاوت اولیه ای کده افدراد بده د یگدری نسدبت

نسددبت بدده تأ ییدکننددده ودده ادراکددی دارنددد .زیپددورا و

می دهند ،مربو میشود و براسداس و یژگدیهدا و صدفات

مبیریددا  )4192(1نیددز مددیگوینددد کدده هرودده فددرد مشددهور

تأییدکننده ،ویژگی هایی مانند قدد ،وزن ،زیبدایی وهدره،

متخصص تدر باشدد ،قدان کنندده تدر اسدت و قصدد خریدد

تأیید می شود .اگر مصدر کننددگان ااسداس کنندد کده

ب یشتری را برای یک نام تجاری ایجاد میکندد .همچندین

زیادی بدا افدراد مشدهور دارندد ،بده ااتمدال

از ک یفیدت محصدول هدم تدأییر

نقا مشتر

مناب متخصص بر ادرا

زیدداد آنهددا را جددذاب تددر م دیبیننددد؛ درنت یجدده ،ایربخشددی
تبل یغاتی که از یک تأییدکننددة مشدهور بهدره مدیبدرد بده
1 Alice & Rain
2 Attractiveness
3 Zhang & Au yeung

4 Suki
5 Surana
6 Expertise
7 Ohanian
8 Hovland et al
9 Zipporah & M beria
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می گذارد (گان  .)4116 ،9تخصدص بده اعتبدار در

شددة

نداشته باشند ،اسدتفاده از آنهدا مدی تواندد ایدر منفدی تولیدد

مصر کننده دربارة اظهدارات و داندش فرسدتنده یدا فدرد

کند (ب یجا وی و همکاران  .)4194 ،2همچنین نبدود رابطدة

م دیشددود .داندش مددرتب بددا

میدان تأییدکنندددة مشددهور و محصددول تأییدشددده ممکددن

محصول بهترین م یار برای سنجش تخصص تأییدکننده

است که سب

این شود که مصر کنندگان به ایدن بداور

است .ایسند ( )4191گزارش داده است کده تدأییر مثبدت

برسدند کده افدراد مشدهور فقد بدرای تبل ید و تأییدد ایددن

تخصص بر تصویر نام تجاری بده ت امد بدا جدذابیت نیدز

محصول به کار گرفتده شددهاندد تدا دیگدران آن را بخرندد

بستگی دارد .این بدین م ندی اسدت کده اگدر تأییدکنندده

(اردوگددان  .)9111 ،9اگددر از تناس د بددین تأییدکننددده و

جذابیت زیادی داشته باشدد ،تدأییر تخصدص تأییدکنندده

محصول بهدرسدتی اسدتفاده شدود ،در ایدن صدورت تأییدد

افزایش می یابد .یدک تأییدکننددة آگداه (متخصدص) در

فرد مشهور می تواندد پیونددی عداطفی م یدان تأییدکنندده و

متقاعدکردن مشتریان برای خرید محصول و داشتن یدک

مصر کننده ایجداد کندد .یدک تأییدکننددة محبدوب و

نگرش مثبت نسبت به نام تجاری مدؤیرتر اسدت (سدوکی،

موف تواندایی افدزایش قصدد خریدد و ایجداد ترج یحدات

 .)4192تخصص منب  ،سطحی از صد ایت منبد اسدت

نسددبت بدده نددامهددای تجدداری را بددهصددورت مسددتقیم و

که بدهطدور مسدتقیم بدر م یدزان بداور مصدر کنندده بدرای

غیرمستقیم دارد .براساس نظریة سدازگاری ،تبل یغداتی کده

متقاعدشدن وی در خرید محصدول تدأییر مدیگدذارد .آن

از تأییدکنندددة مشددهور اسددتفاده مددیکننددد ،بددر نگددرش

میددزان فهددم ،نشدداندهندددة مهددارت و دانشددی اسددت کدده

مصددر کننددده و ارزیددابیهددای آنهددا دربددارة رابطددة فددرد

برقرارکننددة ارتبددا اطد

تأییدکننده دارد .هنگامی که مصر کنندده ادرا

کندد

مشهور و شرکت تأییر میگذارد (سورانا.)4118 ،
قابلیاات اعتماااد  :قابلیددت اعتمدداد (صددداقت) بدده

کدده فددرد مشددهور تخصددص زیددادی دارد ،از طریدد پ یددام
ارتباطی در تبلیغات قدان مدیشدود و قصدد خریدد او هدم

ادرا

ب یشتر میشود (روی و همکاران.)4193 ،

مفهددومی وندب دددی و ابددزاری بددرای دریافددتکنندددگان

تناس ا  :2تناسدد بدده میددزان تجددانس بددین تصددویر

افراد از درستی قط ة اط عداتی اشداره دارد .ایدن،

اط عدات اسدت تدا اینکده منبد یدا فرسدتندة اط عدات را

تأییدکننده و محصدول یدا ندام تجداری تأییدشدده اطد

ارزیابی کنند .قابلیدت اعتمداد در وندین ارتبداطی بده کدار

می شود .میزان تجانس بدین تأییدکنندده و ندام تجداری بده

گرفته می شود .این ارزیدابی بده تماید در یافدتکنندده بده

درجة تناس بدین آنهدا بسدتگی دارد .اگدر تأییدکنندده بدا

نسبت دادن میزان صداقت و درستی بده اط عدات بسدتگی

یدا تجدانس داشدته باشدد ،ایدن

دارد (ایسدند .)4191 ،قابلیدت اعتمدداد بده اعتبدار اظهددارات

افزایش سطح باورپذیری میشود (سدوکی،

تأییدکننددددة مشددددهور دربددددارة محصددددول از دیدددددگاه

 .)4192از نظددر م یسددرا و بتددی  ،)9111(3تجددانس زمددانی

مصددر کننددده اشدداره دارد .ایجدداد سددطحی از صددداقت،

اتفا می افتد که ویژگیهای سخنگو با ویژگدیهدای ندام

روش ایدددربخش و مفیددددی بدددرای ا یجددداد اطم یندددان در

تجاری ارتبا نزدیکدی داشدته باشدد .اگدر افدراد مشدهور

مصر کنندة محصول اسدت .اسدن نیدت افدراد مشدهور

ارتبا خاص و متمایزی با محصولی که تأییدد مدیکنندد

شدددده مشدددتریان و

محصول تبلی شده تناس
تناس

باع

1 Gan
2 Congruency
3 M isra and Beatty

مدددی تواندددد بدددر ارزشهدددای ادرا

4 Bejaoui et al.
5 Erdogan
6 Trustworthiness
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انتخاب های خرید آنان تأییر مثبت داشته باشدد (سدوکی،

دقددت ارزیددابی شددود (گددان .)4116 ،اوهانیددان ()9111

 .)4192صداقت درجه ای از اعتماد در افراد اسدت کده در

می گوید پیامی ایربخش تر اسدت و ب یشدتر مخاطبدان آن را

زمان برقراری ارتبا با دیگران ،برای بیان یدک موردوع،

م دیپذیرنددد کدده بدده ایددن بدداور برسددند کدده فددرد مشددهور

م تبرترین ویژگی فرد در نظر گرفتده مدیشدود .صدداقت

قاب اعتماد است (سورانا .)4118 ،تأیید افدراد مشدهور کده

همچندین بدهم ن دی اعتمداد مصدر کننددده بده منبد بددرای

قابلیدت اعتمداد بده شدرکت را تدرویج مدیدهندد و ترفی د

فدراهمآوردن اط عدات بدهشدیوة ع یندی و صدادقانه اسددت.

می بخشند ،باع

اگر فرد برقرارکنندة ارتبدا بسدیار قابد اعتمداد بده شدمار

نسبت به رویکرد مسدئولیت اجتمداعی شدرکت و تواندایی

آیددد ،پ یددامیکدده ارا دده مددیدهددد ،بددرای ایجدداد تغییددر در

بازاریددابی آن مددیشددود و ایددن اطم ینددان را کدده شددرکت

نگدرشهددا قددان کننددده تددر و ایددربخش تددر در نظددر گرفتدده

قاب د اعتمدداد اسددت فددراهم م دیکنددد (ک دیم و همکدداران،

می شود .ع وه بر این ،مشخص شدده اسدت کده صدداقت

.)4192

ادرا

ایجاد دیددگاه مثبدت مصدر کننددگان

شده برای ایجاد تغ ییر در نگدرش مصدر کنندده،

بهتر از تخصدص ادرا

شدده اسدت (ژاند

،

نگرش مصرفکننده نسبت به تبلیغات
نگرش ،عبدارت اسدت از ارزیدابی ،ااسداس و تماید

اشداره دارد.

خوشددایند یددا ناخوشددایند فددرد بدده یددک ایددده یددا شددی

و اویاند

 .)4194قابلیدت اعتمداد بدده صدداقت ،درسدتی و مقبولیددت
یک تأییدکننده از دیددگاه مخاطبدان هدد

اسددمیت  )91 3( 9ونددین اسدددتدالل کددرده اسددت کددده

(محمدددیان و بخشددنده .)9313 ،نگددرش همددان ارزیددابی

مصدددر کنندددددگان ،تأییدکنندددددگان مشددددهور ولددددی

مثبدت یددا منف دی اسددت کده فددرد براسدداس مجموعددهای از

غیرقاب اعتماد را بدون توجه بده سدایر ویژگدیهدای آنهدا،

اسدتانداردها و م یارهددای خدود انجددام مدیدهددد .بده بیددانی

4

دیگر ،نگرش ااسداس مسدتقیم فدرد در مطلدوببدودن یدا

منب پیام های مشدکو

مدیدانندد .فریددمن و همکداران

( )91 8نشدددان دادهاندددد کددده قابلیدددت اعتمددداد عامددد

نبودن رفتار ویژه اسدت (اید بیگدی و همکداران.)9314 ،

ت یددینکنندددهای از اعتبددار منبدد اسددت و سددپس تدد ش

شخصدیت مصدر کنندددگان شدک دهندددة نگدرش آنددان

کرده اند تدا یابدت کنندد کده قابد اعتمدادبودن مهدم تدرین

است و نگرش آنها ،دیدگاه آنها را نسدبت بده تأییدد افدراد

ویژگدددی اعتبدددار اسدددت .دیسدددفاند و اسدددتیمن )9112( 3

مشهور ت یین می کند .درنتیجه ،نگرش مصدر کننددگان

فرریه هایی را مبنی بر اینکه ور یتهای قدومی (ندژادی)

ایربخشی تأیید افراد مشهور را ت یین مدیکندد .نگدرشهدا

تأییدکننده می توانند بر قابلیت اعتماد و نگرش نسدبت بده

به طور کلی وارووب فکری افدراد را نشدان مدیدهدد کده

ندام تجداری تدأییر بگدذارد ،تأ ییددد کدردهاندد؛ ز یدرا مددردم

از آن بدرای فرمددولبندددی دیددگاه آنهددا دربددارة مح دی و

تأییدکنندددگانی را کدده شددبیه بدده آنهددا هسددتند ،م تبددر

واکنش های مستقیم آنها نسبت به آن استفاده شدده اسدت

می پندارند .یافته های آنهدا بدهطدور ردمنی نشدان مدیدهدد

(روی و همکدددددددددددداران .)4193 ،کریسددددددددددددتین و

هنگددامی کدده هددد  ،گددروههددای خدداص قددومی ماننددد

همکددداران  )4192(9نگدددرش نسددددبت بددده تبلیغددددات را

آفریقایی ها و آس یاییها هستند ،باید پ یشدینة قدومیآنهدا بده

واکنش های مثبت یا منفی میدانند که نسبت بده تبلیغدات

1 Smith
2 Friedman et al.
3 Desphande and Stayman

4 Consumer attitudes to advertising
5 Christian
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نمایشداده شده ،به وجود میآیند .آنهدا نگدرش نسدبت بده

مشهور در برنامه های تبلیغاتی از دیددگاه مصدر کنندده»

تبل یغددات را بددهطددور خدداص ،همددان افکددار و ااساسددات

انجام داده اند .در این تحقی یازده مؤ لفده از افدراد مشدهور

مصر کننده نسبت به تبلی ت ریب کدردهاندد .زیپدورا و

برای شناخت باورها و س ی مصدر کننددگان ارزیدابی

مبیریا ( )4192م تقدند که یدک تأییدکننددة تبلیغداتی بدا

شده است تا عوام مؤیر بر نگدرش مشدتریان در پدذیرش

اعتبدددار زیددداد مدددی تواندددد در مددددتزمدددان کوتددداهی

افراد مشهور شناسایی و رتبدهبنددی شدوند .نتیجدة تحقید
وندین

مصر کنندگان را جذب کند و قصد خرید آنهدا را بداال

نشان می دهد که اولویتبندی مشدتریان بده ترتید

ببرد .همچنین ،الروش و همکاران  )9116( 9م تقدندد کده

است :شهرت ،اضور هدم زمدان در تبلیغدات وندد کداال،

تأییدکنندگان تبلیغاتی ترجیحات مصر کننده را تغ ییر

تناسد بددا محصددول ،اعتبددار ،جددذابیت ،مددأنوسبددودن بددا

می دهند و در آنها قصد خرید ایجاد مدیکنندد .عد وه بدر

مخاطد  ،کدداربربودن فددرد مشدهور از محصددول ،ریسددک

ایددن ،اگددر محصددول دارای سددطح بدداالیی از مشددابهت و

مجادلدهای ،سدابقة اضدور در تبلیغدات مختلدب و ملیدت

آشنایی با تأییدکننده باشد ،قصد خریدد و نگدرش نسدبت

فرد مشهور .همچنین سه مؤلفة شهرت ،اضدور هدمزمدان

به ندام تجداری افدزایش مدییابدد .نگدرش مصدر کنندده

در تبلیغددات ونددد کدداال و ملیددت فددرد مشددهور در اددوزة

نسبت به نام تجاری تأییر م نداداری بدر قصدد خریدد دارد

تأییرگذاری م نیدار قرار گرفتند.

(سوکی .)4192 ،یافته های تجربدی اوگانسد یجی )4194( 4

قوتبیاوایگددان  )4199(3پژوهشددی بددا عنددوان «بررسددی

از ایدن اقیقددت امایدت م دی کندد کدده افدراد مشددهور بددر

تأییر تأییدکنندگان مشهور بر مصر کنندگان جدوان در

نگرش نسبت به تبلی و نگرش نسبت به نام تجداری تدأییر

خرید پوشا

» انجدام داده اندد .نتدایج

می گذارند .این نتدایج بدهدل ید اسدتفاده از تأییدکننددگان

این پژوهش نشان میدهد که مصر کننددگان جدوان در

مشهور است؛ زیرا آنهدا بدهطدور گسدتردهای شدناختهشدده

تحت تأییر تبلیغاتی قرار میگیرند کده در

هسددتند ،م تبرتددر ادرا

م دیشددوند و تددأییر بیشددتری بددر

ارزیابی نسبت به نام تجاری و قصد خرید ایجاد مدیکنندد
(مارکوی و فرمپون

.)4192 ،

خرید پوشا

مد در هن

کن

آن تبل یغات از تأییدکنندگان مشهور برای تبل ید پوشدا
مد استفاده می شدود .همچندین نتدایج ایدن پدژوهش نشدان
می دهدکه مصر کنندگان جدوان در تبل یغدات برنددهایی
که از تأییدکنندگان مشهور استفاده مدیکنندد ،نسدبت بده

پیشینة تجربی پژوهش

آن برند نگرش مثبتی دارند.

پددیش از نگددارش ایددن پددژوهش ،تحقیقددی در داخدد

سدوکی( )4192پژوهشدی بدا عندوان «آیدا اعتبدار افدراد

کشدور دربدارة موردوع مقالدة ااردر انجدام نشدده اسددت؛

مشهور بر نگرش مصر کنندگان مسدلمان و غیرمسدلمان

ولی پژوهش های مختلفی در خارج از ایدران انجدام شدده

نسددبت بدده برنددد و قصددد خریددد آنهددا تددأییر دارد» انجددام

است که به ت ددادی از آنهدا اشداره مدی شدود .عبدالوندد و

داده اند .هد

این پژوهش تشخیص تدأییر افدراد مشدهور

اسدین زادهامدام ( )9313مطال دهای بدا عندوان «ارزیددابی و

بر نگرش مصر کنندگان نسبت به برندها و قصدد خریدد

اولویت بندی مؤلفه های مؤیر در پدذیرش شخصدیتهدای

آنها و ارزیابی اهمیت نسبی اعتبدار منبد از نظدر جدذابیت
ف یزیکی ،اعتماد ،تخصص و تناس

1 Laroche et al
2 Ogunsiji

محصول  -برندد بدوده
3 Ghotbivayghan
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اسدت .نتدایج ایدن پدژوهش نشدان مدیدهدد کده مدی تددوان

برندد ،مهدم تدرین عوامد در انتخداب تأییدکننددة مشدهور

تخصص افراد مشهور و نگرش آنها نسبت بده برنددها را بدا

برای بازاریابان اسدت .بیشدتر مصداابهکننددگان گفتدهاندد

شدت ب یشتری در میان مصدر کننددگان مسدلمان نسدبت

که اس تفاده از تأییدکنندة مشهور در تبلی باعد

افدزایش

مصر کننددگان غیرمسدلمان پدیشبیندی کدرد .همچندین

آگداهی نسددبت بده برنددد ،جدذب طرفددداران فدرد مشددهور،

ایمان و اعتماد مصر کنندگان مسلمان ممکدن اسدت بدا

ترغی به استفاده و افزایش اعتمادبهنفس خرید می شدود.

محصوالت و خدمات تأییدشدة افراد م درو در

دیدودی و جانسدن ( )4193مطال دهای بدا عندوان «اعتمدداد -

راسدتای اصددول شددری ت کدده بدا اصددول اس د میسددازگار

ت هد ،متغیدر م یدانجی بدر رابطدة سدلبریتی ادامی و ارزش

هستند ،ارتبا داشدته باشدد .پژوهشدی دیگدری بدا عندوان

ویددژه برنددد در خدددمات» انجددام دادهانددد .یافتددههددای ایددن

« تأیید کارآفرین مشهور و ایربخشی تبل یغات» کده مدودا و

پژوهش نشان می دهد که اعتبدار سدلبریتی تدأییر مثبدت و

همکداران ( )4192انجددام دادهانددد .ایدن مطال دده بددا هددد

م نی داری بر اعتماد و ت هد بده برندد و اعتمداد و ت هدد بده

توس ه ،آزمدایش و اعتباربخشدی بده مددلی کده مدی تواندد

برندد نیدز تدأییر مثبدت و م ندیداری بدر ارزش ویدژة برندد

تدأییر تأییدد کدارآفرین مشدهور بدر ایربخشدی تبل یغددات را

دارندد .همچندین یافتددههدای پدژوهش نشددان مدیدهدد کدده

تشددریح دهددد ،انجددام شددده اسددت .نتددایج پددژوهش نشددان

اعتبار سلبریتی ادامی برندد بدا سده ب دد متخصدص بدودن،

می دهد که هردو متغیرِ اعتبار فرد مشدهور و اعتبدار تبل ید ،

جذاب بودن و قاب اعتمدادبودن بده واسدطة اعتمداد و ت هدد

تأییر مثبتی بر نگرش نسبت به تبلیغات و نگرش نسبت بده

به برند تأییر م نیدار و مثبتی بر ارزش ویژة برند دارند.

در

برند داشته اند .زیپورا و مبیریا ( )4192پژوهشدی بدا عندوان

ایلیسیس و وبستر  ،)4199(4پژوهشی با عندوان «ایدرات

«بررسی تدأییر تأییدکننددگان مشدهور بدر پدذیرش تبلید »

تأییدهای مت دد و دلبستگی مصر کننده  -افراد مشدهور

انجام داده اند .آنها به این نت یجه دست یافتهاند کده اسدتفاده

بر نگدرش و قصدد خریدد» انجدام داده اندد کده نتدایج ایدن

از تأییدکنندگان مشدهور بدر پدذیرش تبل ید  ،مدؤیر اسدت.

پدژوهش نشددان م دیدهدد کدده ت ل د شددید بدده یددک فددرد

مصر کنندگان بهعلت ع قدة شددید بده تأییدکننددگان

مشهور ،نگرش مثبت نسبت بده تبلیغدات و ندام تجداری را

مشهور ،ادعاهای آنها را در پیامهدای تبل یغداتی مدیپذیرندد

بدون درنظرگرفتن ت داد تأییدها ترغی

مدی کندد .تدأییر

و محصوالت تبلی شدة آنان را میخرند.

متقاب م ناداری برای قصد خرید نیز کشدب شدده اسدت

کددارا وددان و همکدداران  )4193(9پژوهشددی بددا عنددوان

که نشان می دهد هر دو متغیر دلبستگی و ت دداد تأییددها،

« تأییر تأیید افراد مشدهور در تبلیغدات بدر تصدویر برندد در

ااتمال خرید را تحدت تدأییر قدرار مدیدهندد .زمدانی کده

ایدن پدژوهش

مصر کنندگان ت ل شددیدی بده فدردی مشدهور داشدته

این است که ویژگدیهدای افدراد مشدهور و ویژگدیهدای

باشند ،اگر فرد مشهور مار های مت ددی را تأیید کندد،

آگهددیهددای تأییدشددده بددا افددراد مشددهور کدده بیشددترین

بر قصد خرید آنها تأییر منفی دارد و زمانی کده دلبسدتگی

جذابیت را در میدان نوجواندان دارد شدناخته شدوند .نتدایج

آنها به فرد مشهور ر یب باشدد ،تأییددهای مت ددد باعد

ایدن پددژوهش نشدان م دیهدد کدده محبوبیدت تأییدکننددده،

افدددزایش قصدددد خریدددد آنهدددا مدددیشدددود .رایدددس و

میان نوجوانان و ینی» انجام دادهاندد .هدد

تصویر خوب تأییدکنندده و تجدانس م یدان تأییدکنندده و
1 Chan et al.

2 Ilicic & Webster
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همکدداران  )4199(9پژوهشددی بددا عنددوان « تأییدکنندددگان

گلداسمیت و همکاران  )4111( 3در پژوهشدی « تدأییر

وندگانه و تأییددهای مت ددد :تدأییر تکدرار پیدام ،تناسد

تأییدکنندددگان مشددهور و اعتبددار شددرکت را بددر نگددرش

منب و درگ یری ذهندی بدر نگدرش نسدبت بده برندد» انجدام

نسددبت بدده تبلیغددات ،نگددرش نسددبت بدده نددام تجدداری و

داده اند .آنها تأییر تناس

منب بدر نگدرش نسدبت بده برندد

انگیزه های خرید» را بررسی کردهاندد .نتدایج ایدن تحقید

در دو ور یت بررسدی کردندد :تأییددکردن فدرد مشدهور

نشان می دهد کده اعتبدار تأییدکننددگان مشدهور بیشدترین

وند برند را و تأیید وند تأییدکنندة مشهور یک برندد را.

تأییر را بر نگرش نسبت به تبلی دارد ،در االی کده اعتبدار

نتایج پژوهش آنها نشان میدهد کده در شدرای درگیدری

شرکت بیشترین میزان تدأییر را بدر نگدرش نسدبت بده ندام

ذهندی کدم ،وقتدی یدک تأییدکنندده وندد برندد را تأییددد

تجداری دارد .ع د وه بدر ایددن ،یافتددههدای پددژوهش نشددان

می کند ،نگرش نسبت به برند منفی اسدت و بهتدر اسدت از

می دهد که اعتبار شرکت نقدش مهمدی را در پاسدخگویی

ونددین تأییدکنندده اسدتفاده شدود .در شدرای درگ یددری

مصر کنندگان به تبلی و نام تجاری ایفا میکند.

ذهنی زیاد تناس

شدید م یدان تأییدکنندده و برندد وجدود

دارد .اگر تأییدکننده وند برند را امایت کند ،تدأییر بدر

فرضیه ها و مدل مفهومی پژوهش
این پژوهش ،تأییر استفاده از تأییدکنندههای مشدهور

تأییدکننده یک برندد را تأییدکنندد تدأییر آن بدر نگدرش

در تبلیغات بر نگرش مصر کنندگان را نسدبت بده تبلید

نسبت به برند مثبت است.

بررسی کرده است .بدا مطال ده و بررسدی پیشدینة نظدری و

نگدرش نسددبت بدده برندد منفددی اسددت؛ ولدی اگددر وندددین

های پیک و پدن « )4112( 4گسدترش مصدر گرایدی

تجربی موروع پژوهش ( ت ددادی از پژوهشدگران کده در

جهانی؛ تأییر رسانه های جم ی و ارزشهدای تبلیغداتی بدر

مطال ة خود ،اب اد و ویژگدی هدای تأییدکننددگان مشدهور

مصر گرایی در وین» را بررسی کردهاند که نتدایج ایدن

را بررسی کرده اند) و با درنظرگرفتن نتایج پدژوهش هدای

پژوهش نشان می دهد کده مواجهده بدا پیدامهدای تبل یغداتی

و

مددودا و همکددداران ( ،)4192سددوکی ( ،)4192ژاند د

تجاری ،وه رسانه ای و وه محیطی ،بدر نگدرش مثبدت بده

اویان

تبلیغات مؤیر است .افراد جوان ب یشتر تحت تأییر تبلیغات

گلداسمیت و همکاران ( ،)4111فرردیههدای زیدر بدرای

تجاری قرار می گیرند و درآمدد بدر م یدزان مصدر

تدأییر

( ،)4194اوگانسیجی ( ،)4194سدورانا ( )4118و

این پژوهش تدوین میشوند:

دارد .همچنین افراد تحصی کرده بده ندام تجداری کاالهدا

 - 9جذابیت ف یزیکی و ظاهری تأییدکنندة مشدهور بدر

توجدده مددیکننددد و ایددن بددر م یددزان مصددر آنهددا تددأییر

نگددرش مصددر کننددده نسددبت بدده تبلیدد تددأییر مثبددت و

می گذارد .به عبدارت دیگدر ،همبسدتگی م ندیداری میدان

م ناداری دارد.

وجدود

 - 4تخصدددص تأییدکننددددة مشدددهور بدددر نگددددرش

تبلیغدات تجداری

مصر کنندده نسدبت بده تبل ید تدأییر مثبدت و م نداداری

روبه رویدی بدا تبلیغدات تجداری و میدزان مصدر
دارد .دراقیقت قرارگرفتن در م در
باع

ایجاد روایة فردگرایدی و نوخواهانده مدیشدود کده

دارد.
 - 3تناس

این دو بر مصر گرایی تأییر میگذارند.

تأییدکنندة مشهور با محصول تبلی شده بر

نگرش مصر کننده نسبت به تبلی تأییر م ناداری دارد.
1 Rice et al.
2 Paek & Pan

3 Goldsmith et al.
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 - 2قابل یدت اعتمداد بده تأییدکننددة مشدهور بدر نگدرش

تأییدکننددددددة مشدددددهور در تبل یغدددددات بدددددر نگدددددرش

مصر کنندده نسدبت بده تبلید تدأییر مثبدت و م نداداری

مصر کننددگان نسدبت بده تبلید بدوده اسدت کده بدرای

دارد.

سنجش این ایر ،اب اد و ویژگیهدای تأییدکننددة مشدهور

بددا تبیددین متغیرهددای اساسددی مورددوع پددژوهش و

به متغیرهای مستق در نظر گرفته شدده و تدأییر هرکددام،

برقراری ارتبا بین آنها براساس پیشینة نظدری و تجربدی،

جداگانده بددر نگددرش مصددر کنندددگان نسددبت بدده تبلی د

مددل و وددارووب مفهددومی ایددن پددژوهش تدددوین شددده

بررسی شده است .در این مدل نگدرش مصدر کننددگان

است .وارووب مفهومی این پدژوهش در نمدودار شدمارة

نسبت به تبلی متغیر وابسته در نظر گرفته شده است.

( )9ارا ه شده اسدت .در ایدن مددل ،هدد

بررسدی تدأییر

شکل  :1مدل مفهومی پژوهش

روش شناسی پژوهش
پژوهش اارر از نظدر هدد  ،پژوهشدی کداربردی و

اسددت .زیددرا در ایددن پددژوهش از مدددلسددازی م ددادالت

از نظر روش جم آوری داده ها ،توصدیفی -پیمایشدی و از

ساختاری استفاده شده است و به ازای هر گویة پرسشدنامه

ندوع همبسدتگی اسددت .جام ددة آمداری پدژوهش را تمددام

باید بین پنج تا ده نمونة داده جم آوری شدود .بندابراین بدا

مصددر کنندددگان محصددوالت در شددهر بوشددهر تشددکی

توجه به ت داد سدی و دو گویدة پرسشدنامه ایدن پدژوهش،

مدیدهنددد کده بددرای آن محصدوالت از تأییدکنندددههددای

ایددن ت ددداد نموندده کددافی اسددت .روش نمونددهگیددری نیددز

مشهور در تبلیغات استفاده شده است .با توجه بده بسدیاریِ

نمونددهگیدددری غیرتصدددادفی و از نددوع نموندددهگیدددری در

اجددم جام ددة آمدداری پددژوهش و ناتوانددایی محققددان در

دسترس است .ابزار گردآوری داده هدای اولیدة پدژوهش،

تدددوین وددارووب جام ددة آمدداری ،در ایددن پددژوهش از

پرسشنامه است .پرسشنامة پژوهش از سده بخدش تشدکی

روش نموندددهگیدددری اسدددتفاده شدددده اسدددت .بدددهعلدددت

شددده اسددت .در بخددش اول مقدمدده و راهنمددای تکمیدد

دراختیارنداشتن مقدار واریانس و درصدد خطدای جام دة

پرسشنامه و در بخدش دوم سدؤاالت مربدو بده اط عدات

آمدداری ،بددرای ت یددین اجددم نموندده از جدددول م ددرو

جم یددتشددناختی پاسددخگویان و در بخددش پایددانی نیددز

نمونه گیری مورگان استفاده شده اسدت .براسداس جددول

سؤاالت مربو به سنجش متغیرهای اصلی پژوهش قدرار

مورگان ،اجدم نموندة الزم بدرای ایدن پدژوهش  382نفدر

گرفته است .گویه های سنجش متغیرهای این پژوهش بدا
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تلفیدد پرسشددنامههددای ت دددادی از پژوهشددگران کدده در

ت یدین پایدایی اولیددة ابدزار گددردآوری دادههدا ،ت ددداد 31

مطال ددة خددود اب دداد و اددوزههددای مورددوع پددژوهش را

پرسشنامه بین اعضای جام دة آمداری توزید شدد .پدس از

بررسددی و مطال دده کددردهانددد (جدددول  ،)9طرااددی شددده

جم آوری پرسشدنامه هدا بدا اسدتفاده از ندرم افدزار ،SPSS

اسدت .ت ددداد سدؤالهددای پرسشددنامه بدرای اندددازهگیددری

پایایی آن به روش رری آلفای کرونبدا محاسدبه شدده

متغیرهدای پدژوهش سدی و دو گویده اسدت کده براسدداس

است .نتدایج نشدان مدی دهدد کده ابدزار انددازه گیدری ایدن

طیب پنج گزینه ای لیکدرت (از کدام مخدالفم تدا کدام

پددژوهش پایددایی الزم را دارد .بددا مراج ددة اضددوری در

موافقم) مقیاس بندی شده است .دربدارة روایدی پرسشدنامة

مناط مختلدب شدهر بوشدهر ،ت دداد  211پرسشدنامه بدین

پژوهش نیز باید گفت که هروند گویه های این پدژوهش

اعضدددای جام دددة آمددداری توزیددد شدددده اسدددت .ب دددد

از پرسشنامة پژوهشگر دیگدر اسدتخراج شدده اسدت و در

ازگردآوری پرسشدنامه هدا ،ت دداد  94پرسشدنامه بده علدت

پژوهش قبد روایدی آنهدا سدنجیده شدده اسدت؛ ولدی بدا

نقددص در ورود دادههددا از سددوی مصددر کنندددگان از

وجود این ،در این پژوهش نیز برای سنجش روایدی ابدزار

تحلی کندار گذاشدته شددند و در نهایدت  388پرسشدنامه

گددردآوری دادههددا ،از روش اعتبددار محتددوای صددوری

تجزیده و تحلید شدددهاندد .در پایددان پدس از جم د آوری

اسدتفاده شددده اسددت .بددین منظددور پرسشددنامه در اختیددار

تمامی پرسشنامه ها ،مجدددا روایدی آن از طرید محاسدبة

ت ددادی از اسددتادان و صداا نظددران ادوزة مدددیریت و

رددری آلفددای کرونبددا بددرای تمددامیمتغیرهددای ایددن

کنندگان در شدهر

پژوهش با استفاده از نرمافزار  SPSS 20محاسبه شدد کده

بوشهر قرار داده شدد و از آنهدا خواسدته شدد کده دیددگاه

مقدار تمدامی آنهدا بدزر

تدر از  1/بدوده اسدت .بندابراین

خود را دربارة پرسشنامه اع م کنندد؛ پدس از جمد آوری

پرسشددنامة ایددن پددژوهش پایددایی مناسددبی دارد .مقددادیر

نظددرات اسددتادان ،صدداا نظددران و مصددر کنندددگان،

رری آلفای کرونبدا بدرای هریدک از متغیرهدا وکد

دیدگاه هدای آنهدا در تکمید پرسشدنامه پدژوهش مددنظر

پرسشنامه در جدول شمارة  9ارا ه شده است.

بازاریابی و همچنین ت دادی از مصر

قرار گرفت و تغییرات الزم در پرسشنامه انجام شد .بدرای
جدول  :1متغیرها ،تعداد گویههای سنجش ،منابع استخراج گویهها و ضرای
متغیرهای

تعداد

پژوهش

سواالت

نگرش نسبت به
تبلی
جذابیت

8
6

تخصص
تناس

2

قابلت اعتماد
ک پرسشنامه

34

آلفای کرونباخ آنها

منبع استخراج گویه های سنجش متغییرها
مودا و همکاران ( ،)4192کریستین و همکاران ( ،)4192مارکوی و فرمپون
() 4192
سوکی ( ،)4192ژان

و اویان

( ،)4194وان و همکاران ( ،)4193سورانا ()4118

ضری

آلفای

کرونباخ
1/88
1/84

گان ( . ،)4116ایسند ( ،)4191روی و همکاران ()4193

1/11

روی و همکاران ( ،)4193بیجا وی و همکاران ( ،)4194رایس و همکاران ()4199

1/89

سوکی ( ،)4192سور انا ()4118

1/12
1/19
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هم چنین برای اجرای تحلی عاملی بر داده ها و ت یین

با توجده بده نتدایج بده دسدتآمدده بدا اسدتفاده از ندرم افدزار

روایی سازه ،از شاخص کفایت نمونده گیدری ( )KMOو

 SPSS 20می توان به این نتیجه رسید که تمدامی متغیرهدا

آزمون بارتلت استفاده شده است؛ زیدرا مقددار قابد قبدول

از روایی سدازه خدوبی برخدوردار هسدتند و بدرای اجدرای

بدددرای شددداخص  KMOبیشدددتر از  1/9اسدددت و سدددطح

تحلی عاملی مناس هستند .جدول شدمارة  4ایدن نتدایج

م ناداری در آزمون بارتلت نیدز بایدد کمتدر از  %9باشدد و

را نشان میدهد.

جدول  :2متغیرها و شاخ
متغیر

شاخ

های مربوط به سنجش روایی آنها

کفایت

آزمون بارتلت

نمونهگیری )(KMO

sig

مقدار ویژه

واریانس
تبیینشده

نگرش نسبت به تبلیغ

1/81

1/111

2/2

%99/16

جذابیت

1/89

1/111

3/4

%93/41

تخص

1/19

1/111

2/38

%64/62

تناس

1/ 1

1/111

4/61

%69/93

1/13

1/111

9/96

% 3/ 8

قابلیت اعتماد

روش تجزیدده و تحلی د دادههددای ایددن پددژوهش نیددز

تجزیه و تحلیل دادهها

مدددلسددازی م ددادالت سدداختاری اسددت .بددهدلی د اینکدده

یافته های توصیفی
در پددددژوهش اارددددر ،ت ددددداد  388پرسشددددنامه از

بنددابراین بددرای تجزیدده و تحلی د دادههددا و آزمددون مدددل

پاسخگویان (مصر کنندگان) جم آوری شدده اسدت و

مفهدومی پددژوهش و فررددیههددا از مدددلسددازی م ددادالت

سپس داده های گردآمده با استفاده از شداخصهدای آمدار

سدداختاری (روش اددداق مرب ددات جز ددی) بددهکمددک

توصیفی خ صه و طبقده بنددی شددهاندد .نتدایج ااصد از

نرمافزار اسمارت پی ال اس استفاده شده است.

آن برای متغیرهای جم یدت شناسدی در جددول شدمارة 3

داده های این پژوهش از توزی مناسبی برخدوردار نبودندد؛

آمده است.
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جدول  :3یافتههای توصیفی دربارۀ متغیرهای جمعیتشناسی

متغیر
جنسیت

سن

تحصیالت

شغل

نوع

تعداد فراوانی

درصد فراوانی

مرد

426

63 /2

زن

924

36 /6

41سال به پایین

94

93 /2

 49تا  31سال

4 4

1 /9

 39تا  21سال

38

1 /8

 29تا  91سال

49

9 /2

 99سال به باال

9

9 /3

دیپلم و پایینتر

29

99 /6

کاردانی

29

99 /6

کارشناسی

418

93 /6

کارشناسی ارشد و باالتر

11

43 /4

استاد دانشگاه

1

4 /3

کارمند

64

96

در اال تحصی

494

62 /1

شغ آزاد

69

96 /8

همان گونه که جدول شدمارة  3نشدان مدی دهدد ،بیشدتر

ساختاری استفاده شده است .برای بررسی اجرای آزمدون

پاسخگویان از لحا جنسیت مرد ( 63/2درصدد) هسدتند

مدددل مفهددومی و فررددیههددای پددژوهش نیددز از نددرمافددزار

و در ردة سنی  49تا  31سال قرار دارندد .همچندین میدزان

اسددمارت پددیالاس ،از نددرمافزارهددای

مدددلسددازی

تحصی ت بیشتر آنان کارشناسی است و از لحدا شدغلی

م ادالت ساختاری اسدتفاده شدده اسدت .شدک شدمارة 4

هم بیشتر پاسدخگویان در ادال تحصدی هسدتند و سدپس

مسدیر و

به ترتید

مدل نهایی پژوهش را در االت تخمین ردرای

افدراد دارای شدغ هدای آزاد بدا فراواندی (96/8

نشددان مددیدهددد .تمددام متغیرهددای پددژوهش بدده دو دسددتة

درصددد) ،کارمندددان (96درصددد) و اسددتادان دانشددگاه بدده

متغیرهدای پنهدان و آشدکار تبددی مدیشدوند .متغیرهددای

ت داد (4/3درصد) هستند.

آشکار (مستطی ) یا مشاهده شده بهگونهای مسدتقیم اسدت
که پژوهشگر آن را انددازه گیدری کدرده اسدت؛ در ادالی
که متغیرهای پنهان (بیضدی) یدا مشداهده نشدده بدهگوندهای

آزمون مدل و فرضیه های پژوهش
در ایددن پددژوهش ،بددرای تجزیدده و تحلیدد دادههددا و

مستقیم اندازه گیری نمی شدوند ،بلکده براسداس روابد یدا

آزمون فرریه های پژوهش از روش مدلسدازی م دادالت

همبستگی های بین متغیرهای انددازه گیدری شدده اسدتنبا
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متغیرهای مشاهدهشده ساخته و مشاهده میشوند.

می شوند .متغیرهای پنهان بیانگر مجموعه ای از سدازههدای
نظری هستند که مستقیما دیده نمی شوند و از طرید سدایر

)

(

)

(

)

(

)

(

شکل شماره  :2مدل ساختاری پژوهش بههمراه مقادیر ضرای

استاندارد شده و مقادیر ضرای

معناداری
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ت یدین هسدتند.

میانگین واریدانس اسدتخراج شدده  )AVE( 9بیشدتر از 1/9

ت یین( )R2بررسدی مدی کندد کده وندد درصدد از

است؛ مقدار  1/9کمترین بدرای ایدن شداخص اسدت کده

واریانس یک متغیر وابسته را متغیر(هدای) مسدتق تبیدین

مقدار آن برای متغیرها نباید کمتر از آن باشدد ( وتزیلدز و

می کند .بنابراین طبی ی است که ایدن مقددار بدرای متغیدر

همکداران  .)4111 ،4شدداخص پایدایی مرک د  )CR( 3نیددز

مستق مقداری برابر صفر و بدرای متغیدر وابسدته مقدداری

برای تمامی متغیرها از  1/8بیشتر است که نشان دهندة ایدن

بیشتر از صفر باشد .هروه این میزان بیشدتر باشدد ،ردری

است که سازههای مدل ،پایایی خوبی دارند.

اعدداد داخد دایدره شداخص ردری
رری

تأییر متغیرهای مسدتق بدر وابسدته بیشدتر اسدت .بندابراین

شاخصی که برای ارزیابی کلی مدل در ندرم افدزار پدی

می توان گفدت کده وهدار ب دد و ویژگدی تأییدکننددگان

ال اس از آن اسدتفاده مدیشدود ،شداخص  GOF 2اسدت.

مشددهور؛ ی نددی جددذابیت فیزیکددی و ظدداهری ،تخصددص،

این شاخص با گرفتن ریشة مجذور از میدانگین اشدترا

و قابلیت اعتماد روی هم رفته توانسته اندد  1/624از

بدرای همدة سدازههدا و متوس د  R2مربدو بده سدازههددای

واریانس متغیر وابستة نگرش مصر کننددگان نسدبت بده

درون زا محاسبه می شود .بر مبنای اندازة مشدخص شدده از

تبلی را تبیین کنندد .درصدد باقیماندده مربدو بده خطدای

 R2و بددا اسدددتفاده از ارزش ادددداقلی  1/9بدددرای میدددزان

پیش بینی است و می تواند شام دیگر عوامد تأییرگدذار

اشددترا  ،م یددار  GOFبددا توجدده بدده نموندده ،مقدددار ایددن

بر این متغیدر باشدند کده در ایدن پدژوهش در نظدر گرفتده

تددر باشدد و مقدددار

تناس

نشدهاند.

شداخص ادداق بایددد از  96/1بدزر
بزر

تر از  1/49قاب قبول اسدت و مقدادیر بدزر

تدر از

شاخص های برازش مدل از مهم ترین مرااد تحلید

 1/36بیانگر برازش قوی مدل است ( وتزیلدز و همکداران،

مدل سدازی م دادالت سداختاری اسدت .ایدن شداخص هدا

 .)4111مقدار محاسدبهشددة  GOFبدرای مددل پدژوهش،

برای پاسخ بدین پرسش است که آیا مددل بازنمدایی شدده

 1/64است که بر برازش بسدیار بداالی مددل داللدت دارد؛

با داده ها ،مدل مفهومی پژوهش را تأیید می کندد یدا خیدر.

بدددین م ندددی کدده دادههدددای جمدد آوریشدددده ،مددددل

بددرای بررسددی بددرازش مدددل اندددازهگیددری و سددازگاری

مفهومی پژوهش را پشتیبانی میکنندد و مددل مدوردنظر بده

درونی گویه های سنجش ،باید به ردرایبی ودون ردری

واق یت نزدیک است.

آلفددای کرونبددا  ،پایددایی مرکدد

و م یددانگین واریددانس

استخراج شده توجه کرد که داده های مربوطده در جددول
شمارة ( )2ارا ه شده اسدت .مقدادیر بده دسدت آمدده بدرای
شدداخصهددای بددرازش مدددل اندددازهگیددری و سدداختاری
ااکی از آن است که داده های جمد آوری شدده از مددل
مفهومی پژوهش پشتیبانی می کنند .همان طدور کده جددول
 2نشددان مددیدهددد ،بددرای تمددامیمتغیرهددا مقدددار رددری
1 Average Variance Extracted
2 Wetzels et al.
3 Composite Reliability
1 Goodness of Fit
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جدول شماره  :متغیرها و شاخ
ضری

متغیر

تعیین ( )R2

نگرش نسبت به تبلیغ

های کیفیت و برازش مدل اندازهگیری ،ساختاری و کلی
میانگین واریانس
استخراج

1/62

جذابیت
تخص

-

تناس
قابلیت اعتماد

شاخ

پایایی مرک

شده )(AVE

مدل ( )GOF

)(CR

1/99

1/19

1/94

1/8

1/64

1/14

1/62

1/88

1/ 3

1/19

برازش کلی

%64

اکنددون پددس از اسددتخراج دادههددای تحلیدد عدداملی

پددژوهش بدر مبنددای مدددلسددازی م ددادالت سدداختاری

تأییدی و بررسدی شداخص هدای بدرازش و کیفیدت مددل

(روش اداق مرب ات جز ی) با نرمافزار اسدمارت پدی ال

اندازه گیری ،ساختاری و مدل کلی ،می توان فرریه هدای

اس در جدول شمارة  9نشان داده شده است.

اصددلی پددژوهش را آزمددود .نتددایج آزمددون فررددیههددای
جدول شمارۀ  :5خالصه نتایج مربوط به آزمون فرضیهها
رری

فرریه

مسیر

مقدار آماره  tنتیجة آزمون

تأییدکننده مشهور  نگرش مصر کننده نسبت به تبلی

1/ 3

41/ 2

تأیید

9

جذابیت

 نگرش مصر کننده نسبت به تبلی

1/91

96/42

تأیید

4

تخصص

 نگرش مصر کننده نسبت به تبلی

1/94

4/18

تأیید

3

تناس

 نگرش مصر کننده نسبت به تبلی

1/118

1/93

رد

 نگرش مصر کننده نسبت به تبلی

1/49

3/29

تأیید

2

قابلیت اعتماد

برای تأیید یا رد فرریههای پژوهش ،باید بده آمدارة t

همان طورکه جدول شمارة  9نشدان مدی دهدد ،بدا توجده بده

نگریست .قضاوت براساس آمارة  tبه ایدن صدورت اسدت

آمدارة  ،tفررددیههددای شددماره یددک و وهددار پددژوهش در

کده اگدر مقددار ایدن آمداره کمتدر از  9/16باشدد ،فررددیة

سطح اطمینان 11درصد و فرردیه شدمارة دو پدژوهش در

موردنظر در سدطح اطمیندان 19درصدد رد مدی شدود؛ ولدی

سطح اطمینان 19درصد تأییدد مدی شدوند و فرردة شدمارة

تدر از  9/16باشدد ،فررددیة

سه پژوهش در هیچ کدام از سطوح  11و 19درصدد تأییدد

اگدر مقددار ایدن آمداره بدزر

پژوهش در سطح اطمینان 19درصد تأیید می شدود و اگدر
مقدار آمدارة  tبدزر

تدر از  4/98باشدد ،فرردیة پدژوهش

در سدددطح اطمیندددان 11درصدددد پدددذیرش مدددیشدددود.

نشده است .به عبارت دیگر ،فرردیة تدأییر متغیدر تناسد
فرد مشهور با محصول تبلی شده و نگرش نسبت بده تبلید
م نادار نبوده و تأیید نشده است.

بررسی تأییر استفاده از تأییدکنندههای مشهور در تبلیغات بر نگرش مصر کنندگان نسبت به تبلی 9 /

نتیجهگیری و پیشنهادها
همان گونه که پدیش از ایدن گفتده شدد ،هدد

که برای یک راهکار تبلیغداتی از افدراد مشدهور اسدتفاده
اصدلی

ایدن پدژوهش بررسدی تددأییر اسدتفاده از تأییدکننددههددای

کنند؛ زیرا آیدار و نتدایج سدودمند و بلندمددتی مدی تواندد
برای شرکت ایجاد کند.

مشهور در تبلیغات بر نگرش مصدر کننددگان نسدبت بده

یافته های ایدن پدژوهش نشدان مدی دهدد کده جدذابیت

تبلیغات است .منظور از تأییدکنندگان مشهور تمام افدراد

تأییدکنندة مشهور بر نگرش مصدر کننددگان نسدبت بده

مشهور از قبی بازیگران سینما ،ورزشدکاران ،خواننددگان

تبلی تأییر مثبت و م ناداری دارد .ایدن یافتدة پدژوهش بدا

و وهره های سیاسی و مذهبی هسدتند کده بدهندوعی بخدش

نتایج یافتة پدژوهش هدای ودان و همکداران ( ،)4193کدو

وسی ی از جام ه آنان را مدی شناسدند و نگدرش نسدبت بده

( ،)4191گان ( )4116و گلداسمیت و همکداران ()4111

تبلیغات هم به طدور کلدی ،واکدنش هدای مثبدت یدا منفدی

هم خوانی دارد .بنابراین به مدیران و بازاریابان شدرکت هدا

کنندگان نسبت به تبلیغدات ت ریدب شدده اسدت.

توصیه می شود که در صورت بده کدارگیری افدراد مشدهور

در ایددن پددژوهش وهددار ب ددد و ویژگددی تأییدکنندددگان

در تبلیغات شرکت و محصوالت خدود ،افدراد مشدهوری

مشددهور ی نددی جددذابیت فیزیکددی و ظدداهری ،تخصددص،

را انتخاب کنند کده جدذابیت فیزیکدی و ظداهری زیدادی

مصر

تناس

و قابلیت اعتماد ،متغیرهای مستق در نظدر گرفتده

دارند.

شده اند تدا تدأییر آنهدا بدر روی نگدرش مصدر کننددگان

دسددتآورد دیگددر ایددن پددژوهش بیددان مددیکنددد کدده

نسبت به تبلی  ،در نقش متغیر وابسته بررسی شدوند .نتدایج

تخصص تأییدکنندة مشهور بر نگدرش مصدر کننددگان

به دستآمده بدرای ایدن پدژوهش بدا توجده نتیجدة آزمدون

نسبت به تبلی تأییر مثبدت و م نداداری دارد .ی ندی تدأییر

فرریه های پژوهش بیدانگر نکتده هدای اساسدی اسدت کده

تخصدددص فددددرد تأییدکنندددددة مشددددهور بددددر نگددددرش

بازاریابدان و مدددیران شددرکتهدای تولیدددی ،بازرگددانی و

مصر

کنندگان نسبت به تبلی پذیرفته شدده اسدت .ایدن

خددماتی مددی توانددد بدا بددهکددارگیری آنهدا زمیندده را بددرای

یافتدة پدژوهش نیدز بدا نتیجدة نتدایج پدژوهشهددای روی و

دستیابی به فروش و سدودآوری خدوب فدراهم آورندد .بدا

همکدداران ( ،)4193ایسددند و همکدداران ( )4191و گددان

توجده بده یافتدة فرردیة اصددلی ایدن پدژوهش ی ندی تددأییر

( )4116هددمخددوانی دارد .تخصددص تأییدکنندددة مشددهور

تأییدکننده مشهور بر نگرش مصدر کننددگان نسدبت بده

باع

می شود که نگرش های مثبتی نسدبت بده محصدول و

تبلیغدات کده در سدطح اطمیندان 11درصدد پذیرفتده شدده

نام تجاری ایجاد شدود .تخصدص تأییدکنندده مشدهور نده

است ،می توان گفت که به طور کلدی از نظدر پاسدخگویان

تنها باع

افزایش قصد خرید مصر کنندگان می شدود،

اسدددتفاده از افدددراد مشدددهور مدددی تواندددد بدددر نگدددرش

بلکدده باعدد

مصر کنندگان تأییر مثبدت داشدته باشدد و ایدن نگدرش

می شود .بنابراین بده مددیران تبلیغدات و بازاریدابی توصدیه

مثبت می تواند مصدر کننددگان را بده خریددهای بیشدتر

مدیشددود کده در صددورت بددهکدارگیری افددراد مشددهور در

کند .نتیجة این فرریه با نتایج پژوهش هدای مدودا

تبلیغات شدرکت و محصدوالت خدود از تأییدکننددگانی

و همکدددداران ( ،)4192سددددوکی ( ،)4192اوجانسددددیجی

استفاده کنند که دربارة محصوالت و آن ندام تجداری کده

( )4194و ایلسیس و همکداران ( )4199هدمخدوانی دارد.

تبلید مدیکندد ،دانددش و آگداهی الزم را داشدته باشدد تددا

بنابراین به مدیران شرکت ها و بازاریابان توصدیه مدی شدود

فردی متخصص تلقی شوند.

ترغی

ادرا

از کیفیددت خددوب محصددول نیدددز
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فرریة دیگر این پدژوهش بیدان مدی کندد کده تناسد

پژوهش نشان می دهد که قابلیت اعتماد فرد مشدهور تدأییر

( تجانس) فرد تأییدکنندة مشدهور بدا محصدول تبلیغدی بدر

مثبت و م ناداری بر نگدرش مصدر کننددگان نسدبت بده

کننددگان نسدبت بده تبلید تدأییر مثبدت و

تبلید د دارد .ااصد د آزمدددون ایدددن فرردددیه بدددا نتدددایج

م ناداری ندارد .نتیجة این فرریه بدا نتدایج پدژوهش هدای

پددژوهشهددای مددارکویی و همکدداران ( ،)412ژاندد

و

کیم و همکداران ( ،)4192بیجدا ویی و همکداران ()4194

همکدددداران ( ،)4194سددددورانا ( )4118و گددددان ()4166

و سددورانا ( )4118مغددایر اسددت .بدده نظددر مددیرسددد علددت

هددمخددوانی دارد .قابلیددت اعتمدداد منب د مددی توانددد باعدد

تأییدنشدن این فرریه با توجه بده اینکده در پدژوهش هدای

افزایش ایربخشی تبلیغات ،افدزایش میدزان قدان کننددگی

بسددیاری تددأییر مثبددت آن یابددت شددده ،ایددن اسددت کدده

پیام ،ایجداد نگدرش مثبدت نسدبت بده محصدول و ترغید

نمونه های تبلیغداتی کده در کشدور ایدران از افدراد مشدهور

افددراد بدده خریددد شددود .بنددابراین بدده مدددیران و صدداابان

اسدتفاده کددردهاندد ،تناس د بددین ارفده و تخصددص فددرد

شرکت ها توصیه می شود کده در هنگدام اسدتفاده از افدراد

مشهور و محصول تبلید شدده را رعایدت نشدده باشدد کده

مشهور در نقش تبلی کننده و سخنگو س ی کنندد تدا ایدن

ایدن مهدم از وشدم پاسدخگویان دور نماندده اسدت .بدرای

نگددرش و ااسدداس را کدده فددرد مشددهور فددردی صدداد و

مثال شرکت فومن شیمی برای تبلی روغن موتور و ترمدز

راستگو است ،در مصر کنندگان ایجاد کنند؛ زیرا اگدر

برند کاسپین خود از جواد نکونام ،ی ندی یدک ورزشدکار

مصر کنندگان این باور را داشته باشند کده فدرد مشدهور

مشددهور اسددتفاده کددرده اسددت ،شدداید تناسددبی بددین ایددن

در ادعاهایی که راج به محصول و نام تجداری مدی کندد،

تأییدکنندة مشهور و نگرش نسبت به تبلی وجدود نداشدته

کام صاد هست و صرفا برای گرفتن پول به تبلید ایدن

باشد و به نظر می رسد اگدر از فدردی متخصدص در زمیندة

کاال یا نام تجداری نمدی پدردازد ،نگدرش مثبتدی نسدبت بده

خددودرو و وسددای نقلیدده نظیددر رانندددگان مسددابقات رالددی

محصوالت و نام تجاری شرکت پیدا می کنند و به خریدد

نگرش مصر

اسدتفاده مدیشددد ،بهتدر مددیبدود .بدا توجدده بده تورددیحات

کاالها و خدمات آنها ترغی

میشوند.

ارا ه شده به مدیران تبلیغات و بازاریابی شرکت ها توصدیه
می شود کده در هنگدام بدهکدارگیری افدراد مشدهور ،جنبدة

پیشنهادهای پژوهشی برای محققان بعدی
این پژوهش تأییر استفاده از تأییدکننده هدای مشدهور

تبلید شدده را در نظدر بگیرندد و افدرادی را برگزینندد کدده

در تبلیغات بر نگرش مصر کنندگان را نسدبت بده تبلید

ارفده و تخصدص و سددایر ویژگدیهددای آن بدا محص دول

بررسی کرده است .در این پژوهش وهدار ب دد و ویژگدی

تبلیغی تناس داشدته باشدد .مدث اگدر مدی خواهندد یدک

از تأییدکنندددگان مشددهور ی ندددی جددذابیت فیزیکدددی و

ورزشکار را بدرای تأییدد و امایدت از محصدوالت خدود

ظدداهری ،تخصددص ،تناسدد

و قابلیددت اعتمدداد ،انتخدداب

انتخداب کننددد ،بهتدر اسددت محصددول آنهدا یددک کدداالی

شدند تا تأییر آنها روی نگدرش مصدر کننددگان نسدبت

ورزشی و یا مرتب با ایطة ورزش باشد.

به تبلی بررسی شود .وهار ب دد و ویژگدی تأییدکننددگان

تناسدد بددین فددرد مشددهور و محصددول یددا نددام تجدداری

آخرین فرریة این پژوهش ،تدأییر قابلیدت اعتمداد بده

مشددهور رویهددمرفتدده توانسددتهانددد بددهمیددزان  1/624از

افدراد مشدهور و نگدرش مصدر کننددگان بدود نسدبت بده

واریانس نگرش مصر

کنندگان را نسبت به تبلی تبیدین

تبلیغاتی که از این افراد استفاده می کنند .دستآورد ایدن

کنند؛ ایدن بیدانگر آن اسدت کده  1/398مربدو بده سدایر

بررسی تأییر استفاده از تأییدکنندههای مشهور در تبلیغات بر نگرش مصر کنندگان نسبت به تبلی 91 /

عوام تأییرگذار بر این متغیر هستند که در ایدن پدژوهش

اینترنتی بلی قطار بدر مبندای مددل  .DTBPدومدین

در نظدر گرفتده نشدددهاندد .بنددابراین پ یشدنهاد مددیشدود کدده

همایش ملی علدوم مددیریت ندوین ،اسدتان گلسدتان،

پژوهشگران تأییر سایر اب اد و ویژگی های تأییدکنندگان

مؤسسة آموزش عدالی غیرانتفداعی اکدیم جرجدانی،

مشددهور ماننددد محبوبیددت تأییدکننددده ،تصددویر خددوب

صص.9 1- 962 :

تأییدکننده و ...را بررسی کنند .همچنین پیشنهاد می شدود

 - 4عبدالونددد ،محمدددعلی و اسدددین زادهامددام ،علدددی.

کدده پژوهشددگران ب دددی تددأییر اب دداد و ویژگددیهددای

( .)9313ارزیابی و اولویت بندی مؤلفه هدای مدؤیر در

تأییدکنندددگان مشددهور را بددر نگددرش بدده برنددد ،آگدداهی

پددذیرش شخصددیتهددای مشددهور در برنامددههددای

نسبت به برندد ،اعتبدار برندد ،اعتمداد بده برندد ،وفداداری بده

تبلیغاتی از دیدگاه مصر کننده .فصلنامة مددیریت

برند و قصد خرید مصر

کننده را بررسی کنند.

بازاریابی ،دورة  ،1شماره  ،43صص.31- 91:

 - 3کاتلر ،فلیپ و آرمستران  ،گدری .)9313( .اصدول
محدودیت های پژوهش
همدددواره در اجدددرای ف الیدددتهدددای پژوهشدددی

بازاریابی ،ترجمة بهمن فروزنده ،انتشدارات آموختده،
اصفهان.

محدودیتهایی هست که می توانندد بدر نتدایج پدژوهش

 - 2محمددددیان ،محمدددود و بخشدددنده ،قاسدددم.)9313( .

تأییر بگذارند و از قابلیت ت میم و اتکای آن بکاهد کده

بررسی عوام مدؤیر بدر نگدرش و قصدد خریدد سدبز

این پژوهش نیز مسدتثنی از آن نبدوده اسدت .بدرای مثدال،

مصدددر کننددددگان .فصدددلنامة علمدددی  -پژوهشدددی

ابزار گدردآوری داده هدای ایدن پدژوهش پرسشدنامه بدوده

مطال ات مدیریت (بهبدود و تحدول) ،دورة بیسدت و

است .پرسشنامه ،یک ابدزار گدردآوری داده م دایبی دارد

سوم شمارة  ، 9صص.68- 31 :

که مدی تواندد در نتدایج ایدن پدژوهش تدأییر داشدته باشدد.
همچنین به علت استفاده کمتر از افراد تأییدکنندة مشدهور
در ف الیددتهددای تبلیغدداتی در ایددران ،برخددی از افدددراد
پاسخگو شناخت خوبی از موروع پژوهش نداشدتند .هدر
وند کلیت موروع برای این افراد توردیح داده مدی شدد،
ولی با این اال ممکدن اسدت بدر روش پاسدخگویی آنهدا
به سؤاالت پرسشنامه تدأییر گذاشدته باشدد .همچندین ایدن
پدژوهش در سددطح محدددودی از جام ده ی نددی در سددطح
شهر بوشهر اجرا شده است؛ بنابراین در ت میم نتدایج ایدن
پژوهش به ک کشور باید کمی تأم کرد.
منابع
 - 9ای بیگی ،شهربانو؛ شداهرودی ،کدامبیز و دل افدروز،
نرگس .)9314( .ارزیابی عوام مؤیر بر قصدد خریدد
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