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Abstract
The aim of this study was the analysis effect of animated messages and real characters in
advertising on the attitude, attraction and intention to buy consumers' of sports goods. The
research method is descriptive-correlational and has been performed in the field. The statistical
population of the study was 1217 students of physical education students in the universities of
Hamadan, (Islamic Azad University, Bu Ali Sina University and Payame Noor University)
which according to Morgan table, 296 people were selected as a sample by stratified-random
method. To measure the main variables of the research, 80 questions were designed by
combining questionnaires of several researchers, which are: effect of animated messages and
real characters in advertising Forozandeh (2014), consumer attraction Forozandeh (2014),
purchase intention Lida Shayan (2010), attitude to advertising Liu et al (2002) and brand
attitude Chang and Liu (2009). The tools validity through content validity (opinions of 10
experts), their reliability through (Cronbach's Alpha above 0.70), and construct validity
through (model fit) were calculated and confirmed. The findings were analyzed using the
structural equation modeling method in Smart PLS software. The results showed that,
advertising through animation and real characters both have a significant effect on the
formation of attitudes towards advertising and brand, consumers' attraction and purchase
intention. Based on the research findings, it can be said that the more these advertisements are
designed in creative and attractive ways, such as the use of famous and favorite persons and
animated characters, the more they will impress their audience and it will motivate them to
choose that brand.
Keywords: Consumer attraction, Celebrities, Animated characters, Attitude to advertising and
brand, Purchase intention.
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هدف از پژوهش حاضر ،تحلیل اثر پیامهاي انیمیشنی و شخصیتهاي واقعی در تبلیغات بر نگرش ،جذب و قصد خرید
مصرفكنندگان كاالهاي ورزشی است .روش تحقیق ،از نوع توصیفی -همبستگی میباشد و به شکل میدانی انجام شده است.
جامعه آماري پژوهش ،دانشجویان تربیتبدنی دانشگاههاي سطح شهر همدان (دانشگاه آزاد اسالمی ،دانشگاه بوعلی سینا و
دانشگاه پیامنور) به تعداد  1217نفر بودند كه با توجه به جدول مورگان 296 ،نفر بهروش طبقهاي-تصادفی بهعنوان نمونه
انتخاب شدند .براي سنجش متغیرهاي اصلی پژوهش ،تعداد  80سؤال از طریق تلفیق پرسشنامههاي چند محقق طراحی شد
كه عبارتنداز :پرسشنامههاي اثر پیامهاي انیمیشنی و شخصیتهاي واقعی در تبلیغات ) ،(Forozandeh, 2014جذب
مصرفكنندگان ( ،)Forozandeh, 2014قصد خرید ) ،(Shayan, 2010نگرش به تبلیغ ) (Liu, 2002و نگرش به برند )Liu,
 (Chang & 2009بود .روایی ابزارها از طریق روایی محتوایی (نظر  10متخصص) ،پایایی (آلفاي كرونباخ باالي  )0/70و روایی
سازه (برازش مدل) ارزیابی و تأیید شد .تحلیل یافتهها با استفاده از روش مدلسازي معادالت ساختاري در نرمافزار اسمارت
پیالاس انجام گرفت .نتایج پژوهش نشان داد؛ تبلیغات از طریق انیمیشن و شخصیتهاي واقعی ،هر دو بر شکلگیري نگرش
به تبلیغ و برند ،جذب مصرفكننده و قصد خرید تأثیر معناداري دارند .براساس یافتههاي پژوهش ،میتوان گفت كه هرچقدر
تبلیغات به شیوههاي خالقانه و جذاب مانند استفاده از افراد مشهور و موردعالقه و شخصیتهاي انیمیشنی طراحی شود،
مخاطبان خود را بیشتر تحتتأثیر قرار خواهد داد و آنها را به انتخاب آن برند راغب خواهد كرد.

واژگان کلیدی :جذب مصرفكننده ،افراد مشهور ،شخصیتهاي انیمیشنی ،نگرش به تبلیغ و برند ،قصد خرید
استناد :احمدی ،سیروس؛ سیدعالی نژاد ،آزاده و عسکر ،علی ( .)1401اثر پیامهای انیمیشنی و شخصیتهای واقعی در تبلیغات بر نگرش،
جذب و قصد خرید مصرفکنندگان کاالهای ورزشی .مطالعات رفتار مصرفکننده.56-87 ،)3( 9 ،
مطالعات رفتار مصرفكننده ،1401 ،دوره  ،9شماره  ،3صص .56-87
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 .1مقدمه
تحلیل انتخابها و رفتارهاي مصرفكنندگان ،یکی از مهمترین مسائل در حوزه بازاریابی1است .بااینحال ،افزون بر
درک صحیح رفتار مصرفكننده ،اتخاذ یک روش تبلیغی متمایز از رقبا ،عامل ایجاد مزیت رقابتی و تضمین موفقیت
استراتژيهاي بازاریابی محسوب میشود ( .)Zarei & Naseri Ashtarani, 2019تبلیغات ،یکی از مهمترین و
تأثیرگذارترین فعالیتهاي بازاریابی و بخش قابلرؤیت آن را تشکیل میدهد .بهعبارتی ،اگر بازاریابی را مانند یک كوه
یخ در آب شناور فرض كنیم ،تبلیغات بخشی از كوه است كه بیرون از آب قابلدیدهشدن است ( Ghayour, Rojui,
 .)Khoshandam & Pourang, 2020تبلیغات 2،یک روش قدرتمند است كه ارزشهاي احساسی و كاركردي برند
را به یکدیگر مرتبط میسازد .در محیط آشفته رسانه و با توجه به محدودیت در بودجههاي تبلیغاتی ،بازاریابان به
سمت ایجاد تبلیغات با ایدهاي نو حركت میكنند تا بر موانع ادراكی مصرفكنندگان غلبه كرده و توجه آنان را به برند
تبلیغشده جلب كنند ( .(Buil, Chernatony & Martínez, 2013اما اینکه از چه ابزاري براي معرفی كاال و خدمات
در این راه استفاده میشود ،مهم است .تبلیغات باید به مخاطبان اطمینان دهد كه هدف از تبلیغ بزرگنمایی نیست
( .(Asadi & Abdi, 2013بلکه با دادن آگاهی در مورد محصول و یا خدمات ،به مردم در تصمیمگیريهایشان
كمک میكند .بر این اساس ،مشتریان بازار هدف با توجه به نیازشان و بودجهاي كه دارند ،راحتتر میتوانند محصول
و یا خدمات موردنظرشان را انتخاب نمایند .درواقع ،تبلیغات آگاهانه میتواند به بیان تفاوتها و تمایزات محصوالت
و خدمات برندها بپردازد ( .)Behnam, Goodarzi & Hamidi, 2016از طرفی ،تبلیغات كاركردي مؤثر و پرنفوذ
دارد و میتواند چارچوب فکري ،الگوي رفتاري ،نظام ارزشی و شیوه تعامل مردم با محیط و دیگران را تحتتأثیر قرار
دهد .بهعبارتدیگر؛ تبلیغات ،نگرشها و رفتار خرید مصرفكنندگان را تحتتأثیر قرار داده و با افزایش آگاهی از برند
و ارتقاي تصویر آن ،سازمانها را در افزایش سهم بازار یاري میدهد ( Zarei, Dehghanisoltani, Farsizadeh
 .)& Ghollamzadeh, 2015بنابراین ،اساس تبلیغات موفقیتآمیز توانایی ایجاد ارتباط میباشد و این امر را میتوان
از طریق رسانههاي متفاوت و با استفاده از استراتژيهاي مختلف انجام داد .پیشتر تصور میشد كه در بازاریابی
انبوه ،یک پیام براي همه كاربرد دارد .اما افراد مختلف از یک كاال مزایاي مختلفی را انتظار دارند .چالش مهم ،تهیه
تبلیغاتی است كه توجه گروه هدف خاصی را جلب كند ( .)Behnam & Tousi, 2014بااینکه امروزه ،تبلیغات بخش
عمدهاي از اطالعرسانی را در جهان بهعهده دارد؛ اما چنانچه به نحو موثري طراحی نشوند ،نهتنها در جلب و افزایش
مشتریان تأثیري ندارند بلکه ممکن است برعکس موجب دلزدگی مشتریان نیز گردند ( .)Lin, 2011بنابراین
سازمانها باید براي بهبود وضعیت خود راهحلهاي جدیدي را پیدا كنند .یکی از راههاي رسیدن به این هدف مهم،
طرحریزي فعالیتهاي تبلیغاتی متنوع و برقراري ارتباطات مؤثر با مشتریان بهمنظور كسب مزیت رقابتی است
(.)Ahmadi, 2020

همسوشدن با فرهنگ جهانی ورود به دنیاي مدرنیته ،خواهناخواه مؤلفههاي جدیدي را براي جامعه به ارمغان
خواهد آورد كه مزایا یا معایب آن در گرو نحوه مدیریت و ساماندهی عناصر تشکیلدهندۀ آن جامعه خواهد بود .عصر
مدرن با مهمترین ویژگی خود یعنی (سرمایهداري) 3درصدد است با استفاده از ابزارهاي خود ازجمله سلبریتیها ،در
مدیریت افکار عمومی و سوقدادن آن به سمت اهداف ازپیشتعیینشده ،تأثیرگذار باشد ( Khayami, Eskandari
 .)& Khelghati, 2019استفاده از این افراد مشهور در بازاریابی برند ،یکی از روشهاي معروف بازاریابان در ترویج
1 - Marketing
2 -Advertising
3- Capitalism
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كاال و برند و یکی از حوزههاي درحالتوسعه در ایران محسوب میشود .این رویکرد نوظهور ،هزینههاي هنگفتی را
براي شركتها در پی خواهد داشت؛ استفاده از این روش ،عموماً تکنیکی تبلیغاتی در راستاي افزایش پذیرش تبلیغ
میباشد ) .(Naghash, Rezaei Dolatabadi & Amiri, 2021سلبریتیها ،ازجمله منابعی هستند كه رسانهها با
هدف جذب مخاطب و سودآوري به آنها متوسل شده و آنها نیز با هدف بیشتر دیدهشدن و كسب درآمد در رسانهها
حاضر میشوند .پس میتوان یک ارتباط دوسویه را متصور شد كه هركدام از دو سوي این طیف درصدد دستیابی به
اهدافی هستند ) .)Azadi, Yousefi & Eidi, 2015این افراد با دراختیارقراردادن تصویر ،اعتبار ،ویژگیها و شهرت
خود در مورد یک موضوع بهعنوان تأیید و تضمینكننده؛ موجبات افزایش آگاهی ،ترغیب و درنهایت تصمیمگیري
منجر به عمل را در مخاطبان فراهم مینمایند ) .)Abdulvand & Hosseinzadeh Imam, 2014از طرفی
انیمیشنها نیز تركیبی از رؤیا و فناوري ،صنعت ،زیبایی و تخیل هستند كه با طعم شیرین و قدیمی كارتونها ،بخشی
از زندگی مردم در صد سال اخیر را تشکیل میدهند .قدرت انیمیشنها در تصویرسازي و زبان خاص تصویري تولیدات
كارتونی ،باعث شده است كه امروزه در كنار دغدغههاي ناشی از ماهیت تأثیرات انیمیشن بر مخاطبان ،از نقش
انیمیشن در انتقال پیام از طریق تبلیغات سخن گفته شود ( .(Saadat & Forghani, 2019صنعت انیمیشن هر روز
كه میگذرد ،موفقیتهاي بیشتري را از آن خود میكند .استقبال تماشاگران سینما و برنامههاي تلویزیونی در سراسر
جهان از محصوالت انیمیشن ،باعث شده تا كمپانیهاي فیلمسازي و تهیهكنندگان تلویزیون و سینما ،تولید انبوه
محصوالت انیمیشن را در دستور كار خود قرار دهند و در كنار تولید فیلمهاي زنده ،تولیدات انیمیشن خود را نیز رونق
دهند (.)Langroudi & Safura, 2012
الزمه پذیرش هر امري ،ایجاد نگرش مثبت نسبت به آن میباشد .نگرش ،نوعی آمادگی قبلی است در راستاي
واكنش به موضوعی كه میتواند به شکل پیوستهاي داراي عالقه یا بیعالقگی باشدSethuraman & Thanigan .
) )2019معتقدند نگرش نوعی حس مثبت یا منفی پایدار درباره یک شخص ،موضوع یا شیء است .نگرشها در
زمینهسازي و شکلدهی به رفتارها ،ایجاد انگیزشها و جهتدهی به گرایشها تأثیر جدي دارند .به همین دلیل،
مطالعه آنها بخش عمدهاي از روانشناسی اجتماعی1را به خود اختصاص داده است ) Muhammad & Ghani,
 .)2016نگرش ،عامل اصلی مرتبط با قصد خرید مصرفكننده میباشد كه این عامل بهطور مستقیم با ادراک
مصرفكننده و بهطور غیرمستقیم با اعتماد و اطمینان او در ارتباط است .هرچه نگرش مصرفكننده نسبت به برند
مثبتتر باشد ،احتمال دارابودن نیت خرید از سوي او بیشتر است ) .)Mirfeyzi & Madadi, 2016بدون شک توجه
به موضوع نگرش ،جذب و قصد خرید مصرفكنندگان از طریق شخصیتهاي مشهور و انیمیشن ،براي هر سازمان
و كسبوكاري كاربردي تلقی میشود .به عبارت دیگر ،كسبوكارها میتوانند با استفاده از نتایج پژوهش جاري،
تبلیغات خود را بهصورتی انجام دهند كه بیشترین تأثیر را بر مخاطبان داشته باشد.
 .2چارچوب نظری و پیشینه پژوهش
 .2-1شخصیتهای انیمیشنی
خواستههاي مشتریان با سرعت فزایندهاي در حال تغییر است و كسبوكارها براي پیشافتادن از یکدیگر ،بایستی به
ایدههاي نو متوسل شوند ) .)Shahnavazi, Homayounfar, Fadaei & Shabani, 2021یکی از این ایدهها،

1 -Social Psychology
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استفاده از شخصیتهاي انیمیشن1در تبلیغـات تجاري است .استفاده از این شخصیتها ،بهعنوان نماد تبلیغی برخی
برندها در سالهاي اخیر رواج بسیار یافته است .جنس ارتباطی یک انیمیشن با مخاطب ،بسیار تعاملیتر و تأثیرگذارتر
است .این قابلیت شگفتانگیز انیمیشن است كه با ورود به دنیاي تبلیغات ،توانسته ابزاري باشد براي به واقعیت
تبدیلكردن حتی جزئیترین تصورات ذهن آدمی .كاراكتر تبلیغاتی (انیمیشن) ،شخصیتی است مجازي كه توسط یک
طراح یا گرافیست براي تأثیرگذاري و ارتباط هرچه بیشتر یک برند با مخاطبین طراحی و خلق میشود .به بیان دیگر،
كاراكتر تبلیغاتی وسیلهاي است كه به كمک آنها ،شركتها میتوانند ارتباطی تأثیرگذار و ماندگار را با مخاطبین خود
برقرار كنند .هدف از خلق یک كاراكتر براي یک برند ،ارتقاء هویتسازمانی آن برند و یا ایجاد شرایطی براي برقراري
ارتباط بیشتر با مخاطب میباشد ( .)Aminpour, 2019انیمیشن با امکانات گسترده ارتباطی و بهعنوان یکی از
رسانههاي اصلی در هنر تعاملی ،نقش مؤثري ایفا میكند .آگهیهاي تبلیغاتی انیمیشن از مخاطبین بسیاري برخوردارند.
زیرا این نوع تبلیغ باعث ماندگاري پیام تبلیغاتی در ذهن مخاطب میشود .علت این موضوع نیز بهخاطر
شخصیتپردازي2در انیمیشن است .چون این هنر ،قابلیت این را دارد كه شخصیتها را فانتزيتر و خیالیتر از واقعیت
به مخاطب نشان دهد ) .)Hosnaee & Masoudnia, 2019شاید یک كمپانی مطرح و بزرگ را بسیاري از افراد از
روي لوگوي3آن برند و یا نام آن برند بشناسند ولی زمانی كه كاراكتري براي این برند خلق میشود و محصوالت یا
خدمات آن برند با استفاده از این كاراكتر به مخاطب عرضه میشوند ،این امر باعث تأثیرگذاري بیشتر در ذهن مخاطب
میگردد .امروزه در كشورهاي پیشرفته ،استفاده از انیمیشن تبلیغاتی بهعنوان یکراه مؤثر در بازاریابی دیجیتالی4
معرفی میشود ،چراكه توانسته عالوهبر معرفی خدمات و محصوالت آگهیدهندگان ،ارتباط خوبی را در نحوه انتقال
آن با مخاطبین خود برقرار كند كه درنتیجه ایجاد تأثیر مثبت در دید بینندگان بوده است .تبلیغات انیمیشن در عین
سادهبودن و دارابودن حالت طنز و فکاهی ،در قالبی سرگرمكننده میتواند حامل پیامهاي زیادي باشد .انیمیشنهاي
تبلیغاتی ضمن آنکه ارزش سرگرمكننده آنی دارند ،میتوانند در سریعترین زمان ممکن ،مفهوم را انتقال دهند .بهدلیل
وجود این قابلیت ،معموالً تیزرهاي انمیشن جذابترند و وقتی كه تکرار میشوند ،نسبت به تیزرهاي فیلم زنده دیرتر
جذابیت خود را ازدست میدهند .یک تیزر كارتونی خوب ،میتواند در هر زمان تأثیرگذار باشد (.)Aminpour, 2019
انسان به دالیلی به آگهیهاي نقاشی متحرک گرایش دارد ،نخستین علت ،ارزش تفریحی آنها است .مردم از دیدن
تصاویر متحرک لذت میبرند ،بنابراین ،آگهیهاي نقاشی متحرک از بخت بیشتري براي جذب مخاطب و ارتباط با
وي برخوردارند .دومین علت ،این است كه نقاشی متحرک هویتی یگانه براي آگهیدهنده خلق میكند .این هویت
یگانه ممکن است كه از شخصیتی ثابت یا عالمتی ویژه (لوگو) 5بهوجود آید .درهرصورت ،این دو سبب میشوند كه
محصول وجه تمایز ویژه داشته باشد و از دیگر محصوالت جدا شود .سومین علت ،آن است كه نقاشی متحرک
رسانهاي ساده است .فیلمهاي آموزشی كه به شیوه متحرکسازي ساخته میشوند ،این قابلیت را دارند كه مسائل
پیچیده را آسان كنند .علت چهارم ،این است كه متحرکسازي حتی به ایدههاي انتزاعی هم شکل میدهد .علت
پنجم ،آن است كه متحرکسازي دنیایی خیالی خلق میكند و با خلق آن ،تبلیغاتی پرسروصدا را سبب میشود.
شخصیتها در كارتون ،كارهایی انجام میدهند و حرفهایی میزنند كه در فیلمهاي زنده میسر نیست ( Mehrani,
.)2011
1 -Animated characters
2- Characterization
3- Logo
4 -Digital Marketing
5 -logo
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( Zhou, Su & Mou (2021در پژوهشی با عنوان درک تأثیر لوگوهاي وبسایت بهعنوان سخنگوي متحرک
(انیمیشن) بر تبلیغات بیان كردند كه ویژگیهاي انیمیشن (دوستداشتنیبودن ،تخصص و همخوانی) با روابط متقابل
اجتماعی ( )PSRو اثرات تبلیغ ارتباط مثبت دارد .نتایج پژوهش ) Balkrishna Neve, (2020نشان داد كه
شخصیتهاي كارتونی باعث جذابیت و خالقیت بیشتر تبلیغات ،براي محصوالتی میشوند كه مخصوص كودكان
هستند .امروزه ،شركتها بهجاي انتخاب افراد مشهور براي تبلیغ محصوالت مورداستفاده كودكان ،شخصیتهاي
متحرک محبوب را ترجیح میدهند .كودكان با این شخصیتها ،پیوندي مشتاقانه ایجاد میكنند كه گویی از نزدیکان
آنها هستند Noroozi Seyed Hosseini1 & Moradi (2020) .طی مطالعهاي نشاندادند كه بهصورت كلی،
هیجانات مصرفی متشکل از انگیختگی و لذت بر قصد رفتاري مصرفكنندگان متأثر از مسکاتها (كاركترهاي
انیمیشنی) ورزشی پوما1اثري مثبت و معنادار دارد Shuja, Mazhar, Anjum, & Rahim (2018) .در پژوهشی با
عنوان تأثیر شخصیتهاي سخنگوي متحرک در تبلیغات هدفمند بر كودكان بیان كردند كه دوست داشتن شخصیت
سخنگوي متحرک تأثیر معناداري بر شناخت شخصیت برند ،شخصیت شركت و ترجیح برند دارد.
2

 .2-2شخصیتهای واقعی
كاربرد این روش بهعنوان تکنیک تبلیغاتی ،در همۀ دنیا فراگیر شده است .این روش تبلیغاتی ،بهشدت در ایران نیز
در حال رشد و توسعه است .ما در زندگی روزمره خود در خانه یا محل كار ،فعالیتهاي زیادي در زمینه ورزشی و
زندگی اجتماعی و غیره انجام میدهیم ،اما این اقدامات ،نتایج فوقالعادهاي دربرندارند و موردتوجه هیچ رسانه و فردي
قرار نمیگیرند .اما وقتی شخصی كاري انجام میدهد كه نتایج مشخصی داشته و موردتوجه گروهی از مردم قرار
میگیرد ،احساسی به ما میگوید كه او عالی است سپس ما از شهرت وي استفاده خواهیم كرد تا به موفقیت برسیم.
اگر موفقیت شخص ،بسیار زیاد باشد ،او به یک شخص مشهور تبدیل میشود كه حوزه فعالیت او در زمینه هنري،
ورزشی ،زندگی اجتماعی ،علمی و یا سیاسی است ) .(Faiz, Arefi & Kahyari Haghighat, 2017توجه و شیفتگی
مردم به افراد مشهور ،یک امر جهانی است و هرساله میلیاردها دالر صرف قراردادها و حمایت افراد مشهور میشود
كه نشاندهنده نقش مهم افراد معروف در صنعت تبلیغات است .باید توجه داشت ،تنها راهی كه سخنگویان میتوانند
به مشتریان اطمینان بخشند ،زمانی است كه سخنگو فرد قابلاعتمادي باشد و به مشتریان اطمینانخاطر بدهد .دیدگاه
بیننده خبر یا گیرنده پیام تبلیغاتی از پیامدهنده ،میتواند بر آثار پیام روي مخاطب بیفزاید یا آن را كاهش دهد
( .)Fathian, 2018مطالعات متعددي در جهان نشان میدهند كه تأییدكننده مشهور در ایجاد آگاهی مشتري و
افزایش تمایل وي به برند تبلیغشده اثر مثبتی دارد )15 .(Malik & Guptha, 2014درصد از تبلیغاتی كه براي
مرتبه اول از تلویزیون پخش میشوند ،از این شخصیتها استفاده میكنند و 80درصد تبلیغاتی كه باالترین نرخ
یادآوري را در ذهن مخاطبان دارند ،مربوط به تبلیغاتی است كه از شخصیتهاي مشهور استفاده نمودهاند ( Faiz et
 .)al., 2017امروزه شركتها میلیونها دالر براي پرداخت به اشخاص معروف و مشهور كه در تبلیغات شركتشان از
آنها استفادهكنند ،سرمایهگذاري میكنند .این افراد معروف ،عموماً نماد انگیزشی هستند كه افراد به آنها مراجعه
میكنند و بهعنوان راهی براي ترغیب افراد میباشند .عموماً افراد معروف و مشهور ،به دو دلیل مورداستفاده قرار
میگیرند .اول اینکه دوستداشتنی ،جذاب و دینامیک هستند و دوم اینکه شهرت آنها توجه افراد را به سمت آن
1 -Puma
2 -Real characters
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كاال جذب مینماید .ازجمله هزینههاي باال براي تبلیغات میتوان به تبلیغات شركت نایک1در سال  2003اشاره كرد
كه براي حضور بسکتبالیست معروف ،مایکل جردن 2و نیز گلفباز معروف تایگر وودز 1/44 3،بیلیون دالر هزینه كرد
و یا در سال  2004كه شركت محصوالت ژیلت4براي حضور فوتبالیست معروف دیوید بکهام 5،بین  30تا  50میلیون
دالر هزینه كرد ) Hung, Chan & Tse (2011) .(Bajmaloyrostami, 2014بیان میكنند كه افراد بهدنبال تقلید
و پیروي از گروههاي مرجع اجتماعی6هستند و زمانی كه چهره مشهوري را از گروههاي مرجع در حال استفاده یا
توصیه به استفاده از یک محصول میبینند ،براي آن محصول و خدمت اعتبار خاصی قائل شده و سعی میكنند از
چهره مشهور تبعیت كنند كه این مسئله درنهایت منجر به انتخاب برند موردنظر و خرید آن خواهد شد .باور عمومی
در میان تبلیغكنندهها این است كه پیامهاي ارتباطی برند كه توسط چهرههاي مشهور ارائه میشود ،نسبت به آنهایی
كه توسط افراد گمنام انجام میشود ،جذابیت و توجه باالتري دارند و در خاطر ماندنیتر هستند .یافتههاي تجربی
) Ogunsiji (2012نشان میدهد كه افراد مشهور بر نگرش به تبلیغ و نگرش نسبت به برند تأثیر میگذارند و
همچنین تأثیر بیشتري بر ارزیابی نسبت به برند و قصدخرید ایجاد میكنند ) & Esmaeilpour,Bahrainizadeh
.(Zarei, 2017

) Dominguez, Robin & McCoy (2021در پژوهشی بیان كردند كه تناسب بین افراد مشهور و برند و
همچنین نگرانیهایی كه برند نسبت به محیطزیست دارد ،باعث ایجاد نگرش به برند و درنتیجه قصد خرید در
مصرفكنندگان میشود Azimzadeh, Sepehrian & Keshtidar (2020) .طی مطالعهاي نشان دادند كه
صحهگذاري شخصیت مشهور ورزشی ،تمایل به خرید كاالي ورزشی را بهطور معناداري بیشتر از تمایل به خرید
كاالي غیرورزشی افزایش داده است Shomali (2018) .در پژوهشی به این نتایج دست یافت كه سه بعد نگرش
مصرفكننده نسبت به اعتبار تأییدكننده ،جذابیت و قابلیت اعتماد تأییدكننده مشهور؛ هر سه بر نگرش به برند تأثیر
مثبت و معنادار دارند ،درحالیكه تخصص تأییدكننده مشهور ،نتایج معناداري را نشان نمیدهد .همچنین نگرش
مصرفكننده نسبت به برند ،تأثیر مثبت و معناداري بر قصد خرید مصرفكننده دارند .نتایج پژوهش Binder Naderer
) & Matthes (2020نشان داد كه استفاده از متخصصان براي ارائه اطالعات تغذیهاي در محتواي رسانه براي ایجاد
آگاهی در استفاده از غذاي سالم و تأثیرگذاري بر انتخاب غذاي سالم توسط كودكان معنادار است ،درحالیكه همساالن
اجتماعی و افراد مشهور چنین تأثیري ندارند .نتایج پژوهش & Mookda, Waheed Khan, Intasuwan
) Chotchoung (2020نشان دادند كه اعتبار افراد مشهور ،كلید مهمی در افزایش قصدخرید مارک تلفنهمراه است.
همچنین ویژگیهاي جذابیت ،تخصص و قابلیت اطمینان فرد مشهور ،نقش میانجی در قصدخرید دارند.
 .2-3نگرش (به تبلیغ و برند)
الزمه قصد پذیرش در هر امري ،وجود نگرش مثبت نسبت به آن موضوع است ) .)Cheung & To, 2017لذا
ضروري است كه تعاریف مختلف نگرش موردبررسی قرار گیرد .اصطالح نگرش در فرهنگهاي مختلف و متعددي
7

1 -Nike
2 -Michael Jordan
3 -Tiger Woods
4 -Gillette
5 -David Beckham
6 -Social reference groups
)7 -Attitude (to advertising and brand
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به شکلی وسیع مورداستفاده قرار میگیرد .افراد ممکن است نگرشهاي مختلفی نسبت به امور مختلف داشته باشند.
نگرش ،بیانكننده احساس مطلوب یا نامطلوب افراد نسبت به هر چیزي است .هر تصمیمی كه مصرفكننده میگیرد،
تا حد زیادي دربرگیرنده پدیدهاي است كه روانشناسان به آن نگرش میگویند ( Moghadas & Kalate Seifari,
 .)2017مطالعات انجامشده در سالهاي اخیر نیز نشان میدهند كه نگرش مصرفكنندگان نسبت به تمامی انواع
تبلیغات بهخصوص تبلیغات تلویزیونی و آنالین ،بهشدت در حال نامساعدتر و منفیترشدن است .بنابراین ،یکی از
مهمترین چالشهاي پیشروي مبلغان ،برگرداندن اعتماد مصرفكنندگان نسبت به تبلیغات و ایجاد نگرش مثبت در
آنها است ) .(Khodadad Huosseini, JafarZadeh Kenari & Bakhshi Zadeh, 2015بهطور كلی از نگرش
نسبت به تبلیغات براي اندازهگیري اثر تبلیغات استفاده میشود و بهعنوان بهترین تعیینكنندۀ اثربخشی تبلیغات درنظر
گرفته میشود .از نظر تاریخی ،نگرش نسبت به تبلیغات ریشه در تحقیقات ( Bauer & Greyser )1967دارد .آنها
نشان دادند كه نگرش نسبت به تبلیغات بهطور كلی شامل دو بعد باور اقتصادي و تأثیرات اجتماعی است .همچنین
آنها بیان داشتند كه بهطور معمول نگرشها براساس باورهاي مشتریان و با توجه به تأثیرات اجتماعی و اقتصادي
شکل میگیرند ) .)(Kordlu, Teymouri & Naserians, 2019مطالعات نشان میدهد كه اگر مشتریان از یک
برند مأیوس و ناامید شوند ،تمام سرمایهگذاريهاي شركت و سودهاي آینده آن در معرض خطر قرار میگیرد ،ازاینرو،
برند و اجزاي آن از مهمترین سرمایههاي هر سازمانند و بر ادراكات و رفتارهاي ذينفعان وابسته به سازمان اثرگذارند
) Hwang, Yoon & Park (2011) .)Ramírez, Veloutsou & Morgan, 2019نگرش به برند را بهعنوان
ترجیحگرایی مداوم یا نفرتگرایی مصرفكننده نسبت به یک برند مشخص و ارزیابی كلی آنها نسبت به آن برند
تعریف مینمایند .پایه و اساس این ارزیابی ،مزیت برجسته یا تصویر ادراکشده از آن برند میباشد .مصرفكننده ابتدا
درباره سودمندي آن مزیت یا تصویر قضاوت مینماید و سپس یک نگرش كلی نسبت به آن برند شکل میدهد كه
نتیجه ارزیابی جامع نگرش مصرفكننده نسبت به ویژگیهاي آن برند میباشد .در پایان ،یک ارزیابی مثبت فردي،
ممکن است شانس بهكارگیري آن برند را افزایش دهد ) .(Taherfar, Ranjbari & Gholami, 2015در هنگام
انتخاب محصول ،مصرفكنندگان بهدنبال جستجوي اطالعات در مورد محصول بوده و نقطهنظر آنها نسبت به برند
ارائهدهنده محصول ،تعیینكننده دیدگاه كلی آنها در فرآیند انجام خرید میباشد .ازآنجاییكه یک برند ممکن است
انواع مختلفی از محصول را ارائه دهد ،تمام تالش آن در جهت ایجاد تصویري مطلوب از خود بهعنوان تصویر كلی
محصوالت میباشد .این تصویر برند ،نگرش نسبت به محصوالت را تحتتأثیر قرار خواهد داد ( Khajeh rezaei,
.)2019

) Roy, Dry & Gil (2021در پژوهشی با عنوان تأیید افراد مشهور در بازاریابی مقصد ،به این نتایج دست یافتند
كه تبلیغات موردتأیید سلبریتیها ،نگرش مطلوبتري نسبت به تبلیغات (اعم از شناختی و عاطفی) نسبت به مقصد و
اهداف بازدید در مقایسه با تبلیغات عمومی ایجاد میكند .همچنین افراد مشهور محلی در مقایسه با افراد مشهور
جهانی (خارجی) ،نگرشهاي مطلوبتري ایجاد میكنند koosha, Rashidi & Danaei (2021( .در مطالعهاي با
عنوان مدلسازي اثرات جذابیت تبلیغ افراد مشهور در اثرگذاري تبلیغات برند ،بیان كردند كه جذابیت و قابلاعتمادبودن
فرد تبلیغكننده با متغیر نگرش به برند ،رابطه معناداري دارند .نتایج پژوهش Babaei Meybodi, konjkave
) Monfared & Karimi (2020نشان دادند كه ویژگیهاي تأییدكننده مشهور بر نگرش به تبلیغات تأثیر مثبت و
معناداري دارند و نگرش به تبلیغات بر نگرش به برند تأثیر معناداري دارد .از نظر پاسخدهندگان نوع نگرش نسبت به
تبلیغات صرفاً نمیتواند تبیینكننده قصد خرید محصول از جانب مشتري و مصرفكننده بوده باشدAhmadi (2020).
در پژوهشی نشان داد كه استفاده از تبلیغات صحهگذاري ،بر نگرش كلی مصرفكنندگان نسبت به تبلیغات اثرگذار
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است .تبلیغات صحهگذاري ،با تغییر نگرش كلی مصرفكنندگان نسبت به تبلیغات نگرش مصرفكنندگان نسبت به
تبلیغ را نیز تغییر میدهند Abdui manaf & yousef khaled (2017) .در پژوهشی نشان دادند كه انیمیشن ممکن
است اثر تبلیغات تلویزیونی را برحسب پاسخهاي عاطفی ،شناختی و محرمانه مصرفكنندگان افزایش دهد ،بنابراین،
تأثیر مثبت و معناداري بر روي نگرش آنها ازجمله آگاهی و ترجیحات برند ،انتخاب محصول و قصد خرید دارد.
) Sadat Shirazi (2015طی مطالعهاي نشان داد كه نگرش نسبت به تبلیغات تأثیر مستقیمی روي نگرش نسبت
به برند دارد .نگرش نسبت به برند نیز تأثیر مستقیمی روي قصد خرید دارد و نگرش نسبت به تبلیغات نیز تأثیر مثبت
و مستقیمی روي قصد خرید دارد.
1

 .2-4قصد خرید
قصد خرید ،در زمره مهمترین مفاهیمی قرار میگیرد كه در بازاریابی ،پژوهشهاي بسیاري را به خود اختصاص داده
است .قصد ،بهعنوان تعهد و تصمیمگیري براي انجام یک اقدام یا دستیابی به هدف است )Arsalan & Zaman,
 .)2015در جاي دیگر ،محققان آن را معادل انتخاب ،تصمیمگیري و برنامهریزي ذكر كردهاند .قصد یا تمایل ،شاخصی
است براي نشاندادن چگونگی تالش و كوشش فرد در جهت برنامهریزي 2.ممکن است قصد بالفاصله به عمل
تبدیل شود و یا مدتزمانی به طول انجامد ) .)Alalwan, Dwivedi & Williams, 2014قصد خرید از مؤلفههاي
مهم بازاریابی است و به جرأت میتوان اذعان داشت كه یکی از اهداف اصلی انجام تبلیغات ،تأثیرگذاري بر قصد
خرید مشتریان بهعنوان مرحله تکمیلی فرآیند تبلیغ است .از نظر ) Lin (2011قصد خرید ،یک عکسالعمل ادراكی
نسبت به نگرش فرد به یک موضوع میباشد؛ بدینمعنا كه قصد خرید مشتري ،توسط ارزیابی از محصوالت یا نگرش
نسبت به یک برند با عوامل محرک خارجی تركیبشده ،شکل گرفته است .میتوان گفت كه قصد خرید نوعی رفتار
ذهنی و البته آگاهانه از جانب مشتري نسبت به خرید یا انجام هر اقدام عملی دیگر مرتبط با خرید اسـت .افزایش
قصد ،نشاندهنده افزایش احتمال براي انجام رفتار است .پیشینه پژوهش نشان میدهد كه نگرش مصرفكنندگان
به یک مارک خاص ،مستقیماً بر قصد خرید آنها تأثیر میگذارد .قصد خرید را بسیاري از بازاریابان ،تعیینكننده
اصلی تصمیم خرید درنظر میگیرند ) .(Chetioui, 2020قصد خرید ،به تصمیم مصرفكننده براي اقدام به خرید
یک محصول خاص پس از انجام ارزیابی در آینده اشاره دارد .روند قصد خرید ،با ارزیابی محصول آغاز میشود.
براي انجام ارزیابی ،افراد از تجربه دانش موجود و اطالعات خارجی خود استفاده میكنند ).(Chen & Lee, 2020
) Osanlou, Khoddami & Boroojerdian (2019نیز باور دارند كه درک و آگاهی مدیران بازاریابی از عوامل
تأثیرگذار بر قصد خرید مشتریان ،به آنها براي تدبیراندیشی استراتژيهاي مناسب كمک میرساند .همچنین
سازمانهاي تجاري زمانی موفق هستند كه تمامی عوامل مؤثر بر قصد خرید مصرفكننده را شناسایی كرده و با ایجاد
تغییر و تحول در برنامههاي بازاریابی خود براساس این مطالعات و استفاده از مبانی علمی و نظري در این زمینه و
اتخاذ تصمیمات صحیح در زمینه روشها و فرآیندهاي اجرایی بازاریابی خود ،فروش مناسب و سودآوري خوبی را
براي سازمان رقم بزنند.
) Chaddha, Agarwa & Zareen (2021به بررسی تأثیر تأیید افراد مشهور بر قصد خرید مصرفكنندگان در
صنعت خدمات مسافرتی آنالین در هند پرداختند .نتایج نشان داد كه بازاریابان براي تمایز برند و موقعیتیابی كاالهاي
1 -Intention to buy
2 -planning

64

اثر پیامهای انیمیشنی و شخصیتهای واقعی در تبلیغات بر نگرش ،جذب و قصد خرید مصرفکنندگان ...

خود در بازار ،از افراد مشهور در تبلیغات استفاده میكنند .این امر درحالحاضر به ایجاد آگاهی مستقیم و قوي براي
نمایش پیشنهادهاي فروش متمایز از رقبا تبدیل شده است .این پژوهش ،تأثیر قابلتوجه تأیید افراد مشهور بر قصد
خرید گردشگران در بازار خدمات مسافرتی آنالین هند را نشان میدهد .مصرفكنندگان خدمات مسافرتی آنالین،
افراد مشهور را قابلاعتماد ،محترم و جذاب میدانند .نتایج پژوهش ) Banik & Rani Dhar (2021با عنوان اثر
تبلیغات بر قصد خرید كودكان نشان داد كه بستهبندي محصول ،جنبه سرگرمكنندهبودن تبلیغات و اطالعات تبلیغات
بر یادآوري تبلیغات تأثیر گذاشته و درنهایت باعث افزایش قصد خرید كودكان میشودNyarai, Mari & Viljoen .
) (2019در پژوهشی به این نتیجه دست یافتند كه جذابیت و اعتمادبهنفس افراد مشهور محلی ،تأثیر معنیداري بر
قصد خرید مصرفكنندگان دارد .از طرفی ) Nida, Imtiaz & Abbas (2018نشان دادند كه برند و قصد خرید،
تحتتأثیر افراد مشهور نیست .عوامل دیگري مانند كیفیت ،قیمت ،نوآوري ،طراحی ،مد و غیره ممکن است وجود
داشته باشد كه ممکن است بر روي برند و قصد خرید تأثیر بگذاردDusenberg, Almeida & Amorim (2016) .
بیان داشتند كه رابطهاي معنادار بین تأیید افراد مشهور ورزشی و قصدخرید مصرفكنندگان وجود دارد .همچنین
جنسیت و مشاركت ورزشی اثر تعدیلكننده دارند .نتایج پژوهش ) Rahimnia, Ramezani & Zargaran (2019با
عنوان تأثیر تعامل كاربران در رسانههاي اجتماعی بر قصدخرید بهواسطه نگرش نسبت به برند و هنجارهاي ذهنی
نشان دادند كه دو متغیر نگرش نسبت به برند و هنجارهاي ذهنی بر متغیر قصد خرید اثر مثبت و معناداري دارد.
1

 .2-5جذب مصرفکنندگان
درحالحاضر ،اهمیت متمایزسازي و جلبنظر و جذبنمودن مصرفكنندگان براي تمامی محققان علم بازاریابی آشکار
گردیده است ،بهنحويكه بسیاري از شركتها و تولیدكنندگان ،ساالنه مبالغ هنگفتی را صرف بررسی این موضوع
میكنند و همگی در پی آن هستند كه اطالعات خود را بهگونهاي به ذهن مخاطب انتقال دهند كه ماندنی ،مقبول و
متمایز باشد و بر فرآیند تصمیمگیري خرید وي مؤثر واقع شود ( .)Shamszadeh, 2016یکی از مهمترین وظایف
پیام تبلیغاتی ،جذب افراد است .اگر پیام تبلیغاتی ،نتواند این وظیفه را بهخوبی انجام دهد ،هرچقدر افراد آن را ببینند و
یا بشنوند بدون ثمر است و نمیتواند افراد را جذب خود نماید .با توجه به گستردگی و تنوع تبلیغات ،انتخاب روش
تبلیغ مناسب براي صاحبان مشاغل بسیار مهم است و میتواند در انتخاب و جذب مصرفكنندگان به آنها كمک
نماید .مصرفكنندگان منبع سودآوري شركتها در زمان حال و آینده میباشند و چون رقابت بر سر دستیابی به
مصرفكنندگان خوب بهعنوان منابع اصلی سودآوري سازمانها بسیار زیاد است ،همیشه این امکان وجود دارد كه
مصرفكنندگان یک برند خاص توسط رقبا جذب برندهاي دیگر شوند .لذا شركتها باید بیش از بیش به حفظ و
نگهداري مصرفكنندگان فعلی و ایجاد رابطه بلندمدت و سودآور با آنها تأكید نمایند ) & Ebrahimi, Shekari
 .)Shetab bushehri, 2017شناخت بیشتر از ویژگیهاي مصرفكنندگان ،میتواند كمکی مؤثر به مدیران شركتها
و بازاریابان در عرضه موفق محصوالت باشد .امروزه تعداد مشتریان وفادار كاهش یافته زیرا آنها با تعداد زیادي از
مارکهاي تجاري روبهرو هستند و هر سازمان با روشهاي تبلیغاتی و بازاریابی منحصربهفرد خود در جذب مشتریان
و درنهایت ارتقاء عملکرد سازمان ،تالش میكند ( Rohit & Trivedi (2019) .)Falahati, 2017در پژوهشی با
عنوان تأثیر لبخندزدن تأییدكننده برند در تبلیغات بر جذب ،نگرش و قصد خرید مصرفكننده نشان دادند كه لبخند
نهتنها بر تغییر نگرش مثبت تأثیر میگذارد ،بلکه در جذب مشتري و قصد خرید مصرفكننده نیز تأثیر دارد .نتایج
1 -Attracting consumers
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پژوهش ) Vijaykrishnsn, Harikrishnan & Babu (2018نشان دادند كه استفاده از شخصیتهاي كارتونی،
میتواند یک تبلیغ را براي مخاطبان موردنظر خود ،خالقتر و انعطافپذیرتر كند .همچنین آنها را براي خرید محصول
تبلیغشده جذب نماید Fazel & Hatami (2018( .در پژوهشی به این نتیجه رسیدند كه تبلیغات كاراكتري (انیمیشن)
و شخصیتهاي واقعی در تبلیغات تلویزیونی ،هر دو بر جذب مشتري و قصد خرید تأثیرگذارند.
 .3بیان مسئله و ضرورت انجام پژوهش
در سالهاي اخیر ،در صنعت ورزش رقابت میان برندهاي معتبر ورزشی فزونی یافته است و یکی از دالیل عمده آن،
افزایش قدرت انتخاب مشتري است؛ بنابراین ،شركتها میخواهند تا با بهكارگیري استراتژي مؤثر در بازاریابی،
مشتریان خود را حفظ نمایند .تولیديهاي ورزشی براي دستیابی به موفقیت در مسائل رقابتی و نیز مزیت رقابتی
پایدار به این دست مطالعات نیازمند هستند؛ زیرا ،این پژوهشها از یکسو به این شركتها و تولیديها براي شناخت
و درک بهتر نیازهاي مصرفكنندگان یاري میرسانند و از سوي دیگر ،پیشنهادهایی را براي هرچه بهترشدن وضعیت
موجود تبلیغات ارائه میدهند كه در صورت اجراشدن و بهكارگیري ،باعث دستیابی به مشتریان و كسب مزیت رقابتی
و نیز موفقیت در فضاي رقابتی خواهد شد .در این راستا ،بسیاري از شركتها و تولیديهاي ورزشی ،متوجه این
موضوع شدهاند كه یکی از موضوعات مهم و كلیدي كه باید بهمنظور حفظ مشتریان خود و كسب مزیت رقابتی مدنظر
قرار دهند ،تبلیغات خالق 1،جذاب و متنوع است .شاید تنها شمار اندكی از مؤسسات تبلیغاتی به مقوله پژوهش و
بازخورد پیامهاي تبلیغاتی خود ،توجه جدي مبذول كنند .دستكم میتوان گفت كه در این حوزه ،كار مستمر و
پیوستهاي صورت نپذیرفته است .با وجود اینکه تبلیغات از طریق انیمیشن و افراد مشهور از شیوههاي رایج در تبلیغات
دنیاست ،اما در كشور ما به حد كافی از این نوع تبلیغات بهره گرفته نمیشود .شاید یکی از دالیل عدم استفاده از
شخصیتهاي انیمیشن ،نبود زیربناهاي موردنیاز مانند نیروي انسانی متخصص كه در زمینه ساخت و خلق تبلیغات
انیمیشن از تبحر كافی برخوردار باشند و عدم اطالعات كافی از اثربخشبودن این نوع تبلیغات است .همچنین در
مورد كمبود تبلیغات توسط افراد معروف ،هزینه باالي استفاده از آنها و محدودیتهایی كه (بهخصوص در مورد
بانوان معروف) در كشورمان وجود دارد ،میباشد .درمجموع حضور كمی و كیفی ورزشکاران مشهور ایرانی در دنیاي
تبلیغات با آنچه در كشورهاي اروپایی مشاهده میشود ،بههیچوجه قابلمقایسه نیست و این سؤال پیش میآید چرا
شركتهاي تجاري ایرانی براي تبلیغ محصوالت و خدمات خود استفاده بیشتري از ورزشکاران ایرانی نمیكنند؟
تفاوتی كه در پژوهشهاي پیشین با این مطالعه مشاهده میشود ،میتواند به ابعاد بهكارگرفتهشده در آن مطالعات و
زمینههایی كه موردبررسی و دقتنظر قرار گرفته و میتوانند زمینههاي تحول در برنامههاي تبلیغی و خروجی این
برنامهها در سازمانهاي تولیدي باشد ،اشاره كرد.
ازطرفی با توجه به این كه رفتهرفته نگرش افراد نسبت به تبلیغات بهدلیل تکراريبودن روشهاي تبلیغاتی
منفیتر میشود ،یافتن بستر مناسب تبلیغاتی كه بتواند نگرش افراد را تغییر دهد (مثبت نماید) ،بسیار احساس میشود.
اهمیت این موضوع زمانی آشکارتر میگردد كه در بسیاري از فعالیتهاي تبلیغاتی بدون توجه به تناسب شخصیتها
و محصوالت اقدام بهكارگیري فرد مشهور و هزینهنمودن براي معرفی محصولی خاص میشود (به عنوان مثال؛
تبلیغات محصوالت لبنی توسط مهدويكیا و مهدي رحمتی) و ضرورت ادراكات مخاطبان درخصوص باورپذیري و
برقراري ارتباط مناسب توجه نمیشود .این اقدام ،عالوهبر اتالف هزینههاي تبلیغاتی گاهی در ایجاد تصویري مبهم
1- Creative advertising
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و نامتناسب از برند در اذهان مصرفكنندگان ایفاي نقش میكند .محقق در پژوهش حاضر ،با توجه به اینکه در
بررسیهاي انجامشده داخل كشور آنچنانكه بایدوشاید به مسئله تبلیغات بهواسطه پیامهاي انیمیشنی و
شخصیتهاي واقعی پرداخته نشده است (مطالعات انگشتشماري به موضوع اثر پیامهاي انیمیشنی در تبلیغات
پرداختهاند) ،لذا با عنایت به این شکاف تحقیقاتی ،این پژوهش اقدام به بررسی واكاوي مسائل پیرامون شخصیتهاي
واقعی و انیمیشنی نموده است .اهمیت پرداختن به این امر ،میتواند ضمن ترسیم نقشه راه استفاده از ابزارهاي مختلف
و محرکها در عرصهي تبلیغات براي بازاریابان (هم ورزشی و هم غیرورزشی) در راستاي شناخت بهتر از دیدگاه
مصرفكنندگان ،استراتژيهاي مناسب را اتّخاذ نمایند .سؤال اصلی اینجاست كه چطور میتوان از همین بسترهاي
موجود براي ارائه یک تبلیغ اثربخش استفاده كرد؟ آیا تبلیغات از طریق انیمیشن و افراد واقعی نقش مؤثري در
شکلگیري نگرش (نسبت به تبلیغ و برند) ،جذب و قصد خرید مصرفكنندگان ورزشی دارد؟ نگارنده پس از مطالعه
منابع مختلف و مدلهاي متفاوت ،مدل زیر را بهعنوان یک مدل مناسب براي شناسایی اثر پیامهاي انیمیشنی1و
شخصیتهاي واقعی2در تبلیغات بر نگرش ،جذب و قصد خرید مصرفكنندگان كاالهاي ورزشی3درنظر گرفته است.
پیام از طریق شخصیت هاي

قصدخرید

انیمیشن

نگرش به تبلیغ

نگرش به برند
جذب مصرفكننده

پیام از طریق شخصیتهاي
واقعی

شکل( .)1مدل مفهومی پژوهش

براساس مدل مفهومی شکل  ،1فرضیههاي پژوهش عبارتنداز:
تبلیغات از طریق شخصیتهاي واقعی بر شکلگیري نگرش نسبت به تبلیغ اثر معنیداري دارد.
تبلیغات از طریق شخصیتهاي واقعی بر شکلگیري نگرش نسبت به برند اثر معنیداري دارد.
تبلیغات از طریق شخصیتهاي واقعی بر جذب مصرفكنندگان اثر معنیداري دارد.
تبلیغات از طریق شخصیتهاي واقعی بر قصدخرید مصرفكنندگان اثر معنیداري دارد.
تبلیغات از طریق انیمیشن بر شکلگیري نگرش نسبت به تبلیغ اثر معنیداري دارد.
1 -Animated messages
2 -Real characters
3 -Consumers' of sports goods
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تبلیغات از طریق انیمیشن بر شکلگیري نگرش نسبت به برند اثر معنیداري دارد.
تبلیغات از طریق انیمیشن بر جذب مصرفكنندگان اثر معنیداري دارد.
تبلیغات از طریق انیمیشن بر قصد خرید مصرفكنندگان اثر معنیداري دارد.
نگرش نسبت به تبلیغات بر جذب مصرفكنندگان اثر معنیداري دارد.
نگرش نسبت به تبلیغات بر نگرش نسبت به برند اثر معنیداري دارد.
نگرش نسبت به تبلیغات بر قصد خرید مصرفكنندگان اثر معنیداري دارد.
نگرش نسبت به برند بر قصد خرید مصرفكنندگان اثر معنیداري دارد.
نگرش نسبت به برند بر جذب مصرف مصرفكنندگان اثر معنیداري دارد.
میزان تأثیر تبلیغات از طریق شخصیتهاي واقعی و انیمیشن بر شکلگیري نگرش نسبت به تبلیغ و برند ،همچنین
قصد خرید و جذب مصرفكنندگان تفاوت دارد.
 .4روششناسی پژوهش
این پژوهش از نظر نوع ،توصیفی-همبستگی ،از نظر هدف ،كاربردي و از نظر روش جمعآوري دادهها ،میدانی بود.
جامعه آماري پژوهش شامل دانشجویان تربیتبدنی دانشگاههاي سطح شهر همدان (دانشگاه آزاد اسالمی ،دانشگاه
بوعلی سینا و دانشگاه پیام نور) در سال تحصیلی  1399-1400كه  1217نفر ( 628زن 589 ،مرد) در مقاطع تحصیلی
(كاردانی ،224كارشناسی  ،747كارشناسی ارشد  170و دكترا  )76بودند .در این پژوهش ،براي تعیین حجم نمونه از
روش نمونهگیري طبقهاي استفاده شد .واحدهاي جامعه موردمطالعه در طبقههایی كه از نظر صفت متغیر همگنتر
بودند (با توجه به دانشگاه ،مقطع تحصیلی و جنسیت) ،گروهبندي شدند ،تا تغییرات آنها در درون گروهها كمتر شود.
پس از آن از هر یک از طبقهها ،تعدادي نمونه (مساوي با درصد جامعه آماري) بهصورت تصادفی انتخاب شدند .با
توجه به جامعه آماري ،طبق جدول مورگان حداقل تعداد نمونه موردنیاز براي پژوهش 296نفر برآورد شد كه
پرسشنامهها بهصورت حضوري و غیرحضوري (فضاي مجازي) در اختیار دانشجویان قرار گرفت .درنهایت 300
پرسشنامه كه بهصورت كامل و صحیح تکمیلشده بود ،مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفت .ابزار گردآوري دادههاي این
پژوهش ،پرسشنامه از نوع پاسخ بسته است .براي سنجش متغیرهاي اصلی پژوهش ،تعداد  80سؤال از طریق تلفیق
پرسشنامههاي چند محقق طراحی شد كه عبارتنداز -1 :پرسشنامه 20سؤالی اثر پیامهاي انیمیشنی و شخصیتهاي
واقعی در تبلیغات ) -2 (Forozandeh, 2014پرسشنامه 20سؤالی قصد خرید ( -3 )Shayan, 2010پرسشنامه
10سؤالی نگرش به تبلیغ ( -4 )Liu, 2002پرسشنامه 10سؤالی نگرش به برند ) (Chang & Liu, 2009و -5
پرسشنامه 20سؤالی جذب مصرفكننده ) (Forozandeh, 2014استفاده شد .روایی صوري و محتوایی پرسشنامهها
به تأیید 10تن از استادان و خبرگان رشته مدیریت ورزشی رسید و پس از بررسی نهایی و انجام اصالحات الزم،
استفاده شد .پایایی پرسشنامه با كمک آلفاي كرونباخ براي هر متغیر اندازهگیري شد كه مطابق جدول شمارهي 3
پایایی آنها تأیید شد (آلفاي كرونباخ باالي  .)0/7در قسمت آمار استنباطی از آزمون كولموگروف -اسمیرنوف براي
بررسی طبیعیبودن توزیع دادهها ،روش مدلسازي معادالت ساختاري با استفاده از نرمافزار آماري پی ال اس و اس
پی اس اس صورت گرفت.
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 .5یافتههای پژوهش
جدول ( .)1توزیع توصیفی ویژگیهای جمعیتشناختی
متغیرها

سطوح

فراوانی

درصد

جنسیت

مرد
زن
كاردانی
كارشناسی
كارشناسی ارشد
دكتري

147
153
58
173
45
24

0/49
0/51
19.3
57.7
0/15
0/08

مقطع تحصیلی

جدول( .)2آزمون نرمالبودن متغیرها
شاخص
تبلیغات از طریق انیمیشن
تبلیغات از طریق شخصیتهاي واقعی
شکلگیري نگرش به برند
شکلگیري نگرش به تبلیغ
جذب مصرفكننده
قصد خرید مصرفكننده

تعداد سؤال هر متغیر

آمارهی z

سطح معناداری

10
10
10
10
20
20

0/097
0/125
0/12
0/119
0/131
0/083

0/001
0/001
0/001
0/001
0/001
0/001

با توجه به جدول شماره  ،2میتوان نتیجه گرفت كه سطوح معناداري تمام متغیرهاي پژوهش و ابعاد كمتر از 0/05
هستند و این گویاي این مطلب است كه متغیرها نرمال نمیباشند .بنابراین بهدلیل آنکه تمامی متغیرهاي موردبررسی
در پژوهش حاضر نرمال نیستند ،جهت بررسی همبستگی بین متغیرهاي پژوهش از آزمون ناپارامتریک همبستگی
اسپیرمن1استفاده میگردد .جدول شمارهي  ،2ضریب همبستگی و سطح معناداري بین متغیرهاي پژوهش را نشان

میدهد.

1- Spearman's rho
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جدول ( .)3بررسی همبستگی بین متغیرها
نتیجه

ضریب

سطح

روابط

تعداد

همبستگی

معنیداری
0/001

معنادار

تبلیغات از طریق پیامهاي كاراكتري (انیمیشن)  جذب
مصرفكنندگان وزشی
تبلیغات از طریق پیامهاي كاراكتري (انیمیشن)  قصد خرید
مصرفكنندگان
تبلیغات از طریق پیامهاي كاراكتري (انیمیشن)  شکلگیري نگرش
نسبت به تبلیغات
تبلیغات از طریق پیامهاي كاراكتري (انیمیشن)  شکلگیري نگرش
نسبت به برند
تبلیغات از طریق شخصیتهاي واقعی  جذب مصرفكنندگان وزشی
تبلیغات از طریق شخصیتهاي واقعی  قصد خرید مصرفكنندگان
تبلیغات از طریق شخصیتهاي واقعی  شکلگیري نگرش نسبت به
تبلیغات
تبلیغات از طریق شخصیتهاي واقعی  شکلگیري نگرش نسبت به
برند

300

**0/562

معنادار

300

**0/468

0/001

300

**0/326

0/001

معنادار

300

**0/221

0/001

معنادار

300
300
300

**0/427
**0/384
**0/503

0/001
0/001
0/001

معنادار
معنادار
معنادار

300

**0/344

0/001

معنادار

براساس جدول شماره  ،3میتوان نتیجه گرفت كه ضریب همبستگی مثبت ،نشاندهنده ارتباط مستقیم بین دو متغیر
است .بنابراین بین تبلیغات از طریق پیامهاي انیمیشن و تبلیغات از طریق شخصیتهاي واقعی با متغیرهاي جذب
مصرفكنندگان ورزشی ،قصد خرید ،شکلگیري نگرش نسبت به تبلیغات و نگرش به برند در بین دانشجویان
تربیتبدنی سطح شهر همدان رابطه معناداري وجود دارد.
جدول( .)4آلفای کرونباخ ،پایایی ترکیبی و روایی همگرا
ضریب

تبلیغات از طریق انیمیشن
تبلیغات از طریق
شخصیتهاي واقعی
شکلگیري نگرش به
برند
شکلگیري نگرش به
تبلیغ
قصد خرید مصرفكننده
جذب مصرفكننده

آلفای

پایایی

کرونباخ

روایی
همگرا

Q2

R2

ترکیبی
()CR
0/905

0/56

-

-

0/835

0/87

0/547

-

-

0/737

0/819

0/582

0/29

0/136

0/823

0/87

0/594

0/451

0/182

0/82
0/899

0/865
0/913

0/833
0/529

0/289
0/348

0/45
0/578

0/885

SRMR

Chisquare

NFI

AVA

0/071

5862/12

0/915
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مقدار ( SRMRخطاي باقیمانده)  0/071و كمتر از  0/08میباشد كه نشاندهنده برازش مدل است .همچنین مقدار
شاخص برازش هنجارشده مقتصد )NFI(1برابر با  0/915كه بیشتر از  0/90میباشد و مقادیر قابلقبول را نشان
میدهد .بنابراین بهطور كلی مقادیر شاخصهاي كلی برازش ،نشان میدهد كه مدل اندازهگیري این پژوهش كامالً
از وضعیت قابلقبولی برخوردار است.

شکل-
گیري
نگرش به
برند

0/897

قصد
خرید
مصرفكننده

جدول ( .)5روایی واگرا در مدل اندازهگیری پژوهش
شکلگیري
تبلیغات از طریق
جذب
نگرش به
تبلیغات از
شخصیتهاي
مصرف-
تبلیغ
طریق انیمیشن
واقعی
كننده
0/615

شکلگیري نگرش به تبلیغ

0/667

0/395

تبلیغات از طریق
شخصیتهاي واقعی

0/683

0/487

0/333

تبلیغات از طریق انیمیشن

0/899

6020/

0/598

0/359

جذب مصرفكننده

0/767

0/59

0/48

0/48

0/403

قصد خرید مصرفكننده

0/507

0/428

0/226

0/298

0/31

شکلگیري نگرش به برند

همانگونه كه در جدول  5برگرفته از روش فورنل و الركر مشخص میباشد ،مقدار جذر  AVEمتغیرهاي مکنون در
خانههاي موجود در قطر اصلی ماتریس قرار گرفتهاند ،از مقدار همبستگی میان آنها كه در خانههاي زیرین و چپ
قطر اصلی ترتیب داده شدهاند ،بیشتر است .ازاینرو ،میتوان اظهار داشت كه در پژوهش حاضر ،سازهها (متغیرهاي
مکنون) در مدل تعامل بیشتري با شاخصهاي خود دارند تا با سازههاي دیگر و به عبارت دیگر ،روایی واگراي مدل
در حد مناسبی است.
 .6شاخصهای برازندگی مدل
براي بررسی برازش مدلساختاري ،چهار معیار بهكار میرود كه عبارتنداز :ضرایب معناداري  ،βآماره  ،tمقادیر R2
و درنهایت معیار .Q2
.6-1ضرایب معناداری  βمربوط به هر یک از فرضیهها
همانطوركه در شکل  2مشخص است ضرایب  βتمامی مسیرها جز مسیر تبلیغات از طریق انیمیشن به شکلگیري
نگرش به برند و مسیر شکلگیري نگرش به تبلیغ به جذب مصرفكننده از  0/12بیشتر میباشند و مقدار آماره t
مسیرها و معنیداري آنها در شکل  2و جدول  8ذكر شده است.

1 -Comprative fit index
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شکل ( .)2مدل اندازهگیری پژوهش در حالت تخمین ضرایب

همانطوركه در شکل  1مشخص است ،ضرایب  βتمامی مسیرها جز مسیر تبلیغات از طریق انیمیشن به شکلگیري
نگرش به برند و مسیر شکلگیري نگرش به تبلیغ به جذب مصرفكننده از  0/12بیشتر میباشند.
 .6-2ضرایب آماری  Tمربوط به هر یک از فرضیهها
با توجه به شکل  ،3برازش مدل ساختاري با استفاده از آماره  Tكه از فرمان بوت استراپ بهدست میآید ،به این
صورت است كه ضرایب باید از  1/96بیشتر باشند تا بتوان در سطحاطمینان 95درصد معناداربودن آنها را تأیید كرد.
مقدار  Tتمامی مسیرها جز تبلیغات از طریق انیمیشن به شکلگیري نگرش به برند و مسیر شکلگیري نگرش به
تبلیغ به جذب مصرفكننده ،از  1/96بیشتر میباشند.
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شکل( .)3مدل اندازهگیری پژوهش در حالت معناداری ضرایب

 .6-3معیار  R2یا R Squares

سومین معیار براي بررسی برازش مدل ساختاري در این پژوهش ،ضرایب  R2مربوط به متغیرهاي پنهان درونزاي
(وابسته) مدل است R2 .معیاري است كه نشان از تأثیر یک متغیر برونزا بر یک متغیر درونزا دارد و سه مقدار
 0/33 ،0/19و  0/67بهعنوان مقدار مالک براي مقادیر ضعیف ،متوسط و قوي  R2در نظر گرفته میشود .مطابق با
جدول  6و شکل  ،2مقدار  R2براي متغیرهاي درونزاي شکلگیري نگرش به برند و شکلگیري نگرش به تبلیغ،
ضعیف و براي متغیرهاي درونزاي قصد خرید مصرفكننده و جذب مصرفكننده ،متوسط است.
جدول ( .)6مقدار  R2برای متغیرها
متغیر
شکلگیري نگرش به برند
شکلگیري نگرش به تبلیغ
قصد خرید مصرفكننده
جذب مصرفكننده

R Square

0/136
0/182
0/45
0/578

 .6-4معیار)Stone-Geisser Criterion( Q2
) Henseler, Ringle & Sinkovics (2009در مورد شدت قدرت پیشبینی مدل در مورد سازههاي درونزا سه
مقدار 0/15 ،0/02و  0/35كه به ترتیب مقادیر ضعیف ،متوسط و قوي قدرت پیشبینی مدل در مورد سازههاي درونزا
را نشانمیدهد را تعیین نمودهاند ( .)Rezazade & Davari, 2014با توجه به مقدار  Q2براي متغیر درونزا كه
باالتر از  0/28است ،این متغیرهاي درونزا قابلیت پیشبینی متوسط با سازه مربوط به خودشان را دارند .با توجه به
شاخص وارسی اعتبار اشتراک ( ،)1-SSE/SSOاین متغیر مثبت میباشند ،مدل ساختاري كیفیت مناسب دارد.
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جدول ( .)7معیار Q2برای متغیرهای درونزا
متغیر
شکلگیري نگرش به برند
شکلگیري نگرش به تبلیغ
قصد خرید مصرفكننده
جذب مصرفكننده

SSO

SSE

)Q2= (1-SSE/SSO

1544
1158
1158
1930

1059/61
636/113
823/243
1259/101

0/29
0/451
0/289
0/348

 .6-5آزمون فرضیههای پژوهش
جدول( .)8آمارههای استنباطی مسیرهای ترسیمشده در مدل
روابط هریک از عاملهاي اصلی با یکدیگر

ضریب مسیر

تبلیغات از طریق شخصیتهاي واقعی  شکلگیري نگرش به تبلیغ 0/305
تبلیغات از طریق شخصیتهاي واقعی  شکلگیري نگرش به برند 0/180
0/198
تبلیغات از طریق شخصیتهاي واقعی  جذب مصرفكنندگان
0/305
تبلیغات از طریق شخصیتهاي واقعی  قصد خرید
0/185
تبلیغات از طریق انیمیشن شکلگیري نگرش نسبت به تبلیغ
0/066
تبلیغات از طریق انیمیشن  شکلگیري نگرش نسبت به برند
0/262
تبلیغات از طریق انیمیشن جذب مصرفكنندگان
0/446
تبلیغات از طریق انیمیشن  قصد خرید مصرفكنندگان
0/13
نگرش نسبت به تبلیغات جذب مصرفكنندگان
0/216
نگرش نسبت به تبلیغات نگرش نسبت به برند
0/19
نگرش نسبت به تبلیغات  قصد خرید مصرفكنندگان
0/231
نگرش نسبت به برند  قصد خرید مصرفكنندگان
0/349
نگرش نسبت به برند  جذب مصرفكنندگان

تی ولیو
8/285
1/995
3/385
6/208
2/99
0/938
5/409
8/999
2/281
3/571
0/461
5/231
6/949

سطح معناداري

نتیجۀ فرضیه

0/001
0/001
0/001
0/001
0/001
0/349
0/001
0/ 001
0/001
0/001
0/645
0/001
0/001

تأیید
تأیید
تأیید
تأیید
تأیید
عدم تایید
تأیید
تأیید
تأیید
تأیید
عدم تایید
تأیید
تأیید

با توجه به محاسبات صورتگرفته در جدول شماره  ،8مشخص شد كه تبلیغات از طریق شخصیتهاي واقعی بر
شکلگیري نگرش به تبلیغ و برند ،جذب مصرفكنندگان و قصدخرید تأثیر معنیداري دارد ( .)P > 0/05تبلیغات از
طریق انیمیشن بر شکلگیري نگرش به تبلیغ ،جذب مصرفكنندگان و قصدخرید تأثیر معنیداري دارد (.)P > 0/05
نگرش نسبت به تبلیغات بر نگرش نسبت به برند و جذب مصرفكنندگان تأثیر معنیداري دارد ( .)P > 0/05نگرش
نسبت به برند بر قصد خرید و جذب مصرفكنندگان تأثیر معنیداري دارد ( .)P > 0/05اما تبلیغات از طریق انیمیشن
بر نگرش نسبت به برند تأثیر معنیداري ندارد ( .)P < 0/05همچنین نگرش نسبت به تبلیغات بر قصدخرید
مصرفكنندگان تأثیر معنیداري ندارد (.)P < 0/05
 .6-6مقایسه میزان تأثیر
متغیرها
نگرش به تبلیغ
نگرش به برند

جدول ( .)9آمارههای آزمون  zفیشر
شخصیتهاي واقعی انیمیشن
 zفیشر
ضریب β
ضریب β
1/56
0/185
0/305
2/06
0/066
0/18

معنیداري
0/119
0/039
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جذب مصرفكنندگان
قصد خرید

0/305
0/198

0/446
0/262

2/01
0/82

0/044
0/412

تجزیهوتحلیل دادهها ،از طریق آزمون  zفیشر ،نشان میدهد كه میزان تأثیر تبلیغات از طریق شخصیتهاي
واقعی و تبلیغات از طریق انیمیشن بر نگرش به تبلیغ و قصد خرید تفاوت معنیداري ندارد و میزان تأثیر این دو نوع
تبلیغ بر نگرش به تبلیغ و قصد خرید تقریباً یکسان است ( .)P<0/05اما میزان تأثیر تبلیغات از طریق شخصیتهاي
واقعی و تبلیغات از طریق انیمیشن بر نگرش به برند و جذب مصرفكنندگان تفاوت معنیداري دارد و میزان تأثیر این
دو نوع تبلیغ بر نگرش به برند و جذب مصرفكنندگان یکسان نیست ( .)P>0/05براساس ضریب تأثیر بهدستآمده
در دو روش ،میتوان گفت كه میزان تأثیر تبلیغات از طریق شخصیتهاي واقعی بر نگرش به برند بیشتر از تبلیغات
از طریق انیمیشن است ،اما میزان تأثیر تبلیغات از طریق انیمیشن بر جذب مصرفكنندگان بیشتر از تبلیغات از طریق
شخصیتهاي واقعی است.
 .6بحث و نتیجهگیری
هدف از پژوهش حاضر ،تحلیل اثر پیامهاي انیمیشنی و شخصیتهاي واقعی در تبلیغات بر نگرش ،جذب و قصد
خرید مصرفكنندگان كاالهاي ورزشی بود .استفاده از شخصیتهاي معروف و انیمیشن در تبلیغات ،موضوعی است
كه از مدتها قبل بهعنوان تکنیکی در بازاریابی ،بهویژه در معرفی محصوالت و خدمات به مشتریان بالقوه سرلوحه
امور قرار گرفته است و بسیاري از كشورها توانستهاند كه از این طریق ،موفقیتهاي بزرگی در صنعت ورزش بهدست
بیاورند بهطوريكه برخی كشورها ،با استفاده از افراد مشهور ورزشی ،توانستهاند اقدام به ایجاد برخی از مارکهاي
قدرتمند در سطح جهان و بهتبع آن جذب مصرفكنندگان بیشمار نمایند .رشد چشمگیر تبلیغات صحهگذاري ،هدف
و قابلیت تبلیغات را تغییر داده و توجه بازاریابان و محققان را به خود جلب كرده است؛ بنابراین شركتها سرمایه
زیادي را با هدف جذب مصرفكنندگان به تبلیغات از طریق صحهگذاري اختصاص میدهند و از آن بهعنوان راهی
جهت تبلیغات استفاده میكنند .اگر برنامهریزي و اجراي برنامه مناسب باشند ،صحهگذاري یک حالت مقرونبهصرفه
از تبلیغات در جذب مصرفكننده میباشد .از طرفی ،نگرش نسبت به تبلیغات ،بیانگر تمایل فرد به ارائه پاسخ واكنش
به تبلیغات به شکل مطلوب یا نامطلوب میباشد كه شاخصی مهم در تعیین نوع رویکرد مخاطبان نسبت به آگهی
و تبلیغات قلمداد میشود .ازآنجاكه ایجاد و تغییر نگرش ،امري است كه به مرور زمان روي میدهد و براي مدت
طوالنی ماندگار هستند ،الزم است شركتها و سازمانها براي ایجاد نگرش مثبت در مصرفكننده ،برنامههاي
طوالنیمدت تدوین كنند و با درنظرگرفتن عوامل مؤثر بر نگرش ،از ایجاد نگرش منفی در مصرفكنندگان بهخصوص
در موضوع تبلیغات دقت الزم بهعمل آورند .نتایج پژوهش نشان داد كه تمامی فرضیههاي پژوهش بهجز فرضیههاي
(تبلیغات از طریق انیمیشن بر شکلگیري نگرش نسبت به برند و نگرش نسبت به تبلیغات بر جذب مصرفكنندگان)
تأیید شدهاند.
تأیید فرضیّههاي اول و دوم پژوهش ،نشان میدهد كه تبلیغات از طریق شخصیتهاي واقعی بر شکلگیري
نگرش به تبلیغ و برند تأثیر معناداري دارد .این نتیجه با بسیاري از نتایج تحقیقات همچون )،)Koosha et al., 2021
)(Roy et al., 2021) ،(Shomali, 2018) ،)Ahmadi, 2020) ،(Babaei Meybodi et al, 2020
 (Dominguez et al, 2021) ،و ) (Mookda et al., 2020كه مؤید تأثیر مثبت استفاده از شخصیتهاي مشهور
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در تبلیغات هستند ،همخوانی دارد و بهنوعی بر این اصل صحه میگذارد .اما با نتایج پژوهش )Bajmaloyrostami,

 )Knoll & Matthes, 2017) ،)2014و ) (Binder et al., 2020در یک راستا نمیباشد .شاید یکی از دالیل
مغایرت این یافته با یافتههاي قبلی را بتوان به كمبود تبلیغات كاالهاي ورزشی توسط افراد مشهور در كشورمان
ربط داد؛ چراكه به علت كمبود تبلیغات ورزشی ،ارائه هر نوع تبلیغ ورزشی منجر به نگرش مثبت مصرفكننده به
تبلیغ و برند میشود .نگرش فرد نسبت به یک چیز براساس اعتقادات و باورهاي فرد درباره ویژگیها و مشخصههاي
آن چیز قرار دارد .بنابراین براي تغییر احساسات مصرفكننده در ارتباط با یک تبلیغ ،سازمان باید ابعادي را كه منجر
به ادراک و آگاهی اولیه فرد از تبلیغ میشود ،بشناسد .در این راستا ،سازمانها بهدنبال راههایی هستند تا تبلیغات
خود را در رقابت با دیگر تبلیغات برجسته نشان دهند .نگرش نسبت به تبلیغات ،بیانگر تمایل فرد به ارائه پاسخ
واكنش به تبلیغات به شکل مطلوب یا نامطلوب میباشد كه شاخصی مهم در تعیین نوع رویکرد مخاطبان نسبت
به آگهی و تبلیغات قلمداد میشود .هرچه این نگرش در مخاطب مطلوبتر باشد ،نشاندهنده پذیرش تبلیغ از طرف
مخاطب است و در غیر اینصورت ،مخاطب به تبلیغ اهمیتی نداده و به فراموشی سپرده میشود.
استفاده از سلبریتیها در تبلیغات ،همیشه جذاب بوده است چه براي مخاطب چه براي صاحب برند و چه سازنده
تبلیغ .حضور چهرههاي سرشناس بهویژه ورزشکاران شناختهشده و محبوب در تبلیغات مختلف محیطی ،اخیراً به شکل
گسترده موردتوجه قرار گرفته است .در استفاده از سلبریتی ،مهمترین مسئله ،نوع استفاده از این پتانسیل است .معموالً
این قضیه پیچیدگیها و مالحظات و البته در كشورمان محدودیتهاي خاص خود را دارد .لذا كاربرد افراد مشهور یا
سلبریتی براي تبلیغ برند ،همواره استراتژي موقتی بوده و بسیار حساس است .زیرا هر اتفاقی میتواند موفقیت یا
شکست این استراتژي را تحتتأثیر خود قرار دهد .اما باید درنظر داشت كه در صورت موفقیت ،میتواند سود سرشاري
را نصیب برندها كند .قبل از انتخاب فردي بهعنوان مبلغ و ترویجدهنده برند ،میبایست از تناسب فرد موردنظر با
استراتژي جایگاهسازي برند اطمینان حاصل كرد .باید درنظر گرفت كه مشتریان هدف شما به چه كسی اعتماد میكنند
و چه كسی ممکن است اعتماد آنها را به خود جلب نکند؟ افراد مشهور این توانایی را دارند كه به تبلیغ كمک كنند
تا در میان شلوغی و ازدحام پیرامون ،جلبتوجه نماید و كیفیت ارتباط را با ازبینبردن اختالالت موجود در فرآیند
برقراري ارتباطات بهبود بخشند .همچنین براي شركتهایی كه تصویرشان در نزد مصرفكنندگان لکهدار شده است،
استفاده از یک فرد مشهور میتواند یکراه حل براي بازیابی شهرت باشد .از طرف دیگر ،استفاده از افراد مشهور در
تبلیغات كاري بدون ریسک نیست ،گذشته از هزینههاي باالي عوامل گوناگون مرتبط با فرد مشهور (مثالً هرگونه
اخبار یا تبلیغات منفی درباره او) میتواند به تصویر برند آسیب رساند .درواقع اگر فرد مشهور پیوند قوي با برند داشته
باشد ،هرگونه اطالعات منفی در رابطه با وي ،محصول را هم دربرخواهد گرفت .باید فرد مشهور بهخوبی در این
زمینه آموزش ببیند تا بتواند از عهده وظایفش برآید .هنرمندان و ورزشکاران نخبه كه عموماً در معرض توجه مردماند
و شركتهاي تبلیغاتی نیز به آنان مراجعه میكنند ،باید آموزشهاي الزم را ببینند تا بتوانند همچنان در اذهان
جامعه ،الگو بهشمار بیایند .این موضوع باید در بندهاي قراردادهاي تبلیغاتی با این افراد لحاظ شود زیرا رفتار
ناشایست و یا مغایر با اصول و موازین مردم ،میتواند به كاهش سطح درگیري احساسی افراد جامعه با وي منجر
شود و پاسخگویی مصرفكننده نسبت به تبلیغ و برند با استفاده از وي بهشدت كاهش یابد.
موضوع دیگري كه بسیار حائزاهمیت است ،بیشازحد نمایش دادهشدن است .اگر فرد مشهوري بهعنوان
تأییدكننده در تبلیغ محصوالت و برندهاي مختلفی ظاهر شود ،بهخاطرآوردن او براي یک محصول خاص دشوار
خواهد شد و این موضوع مصرفكننده را سردرگم خواهد كرد .همچنین ممکن است این باور در مصرفكننده بهوجود
آید كه فردي كه در تبلیغ چندین محصول بهكار گرفته میشود ،تنها بهخاطر مسائل مالی این محصوالت را تأیید
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میكند .افراد مشهور همیشه میتوانند بهترین فروشندههاي كاال و معرفیكنندگان برندها باشند .معرفی یک كاال و
برند ناشناخته و یا كمتر شناختهشده توسط یک چهره مشهور و محبوب ،یکی از سریعترین و آسانترین راههاي
معرفی و فروش است.
تأیید فرضیههاي سوم و چهارم پژوهش ،نشان میدهد كه تبلیغات از طریق شخصیتهاي واقعی بر جذب
مصرفكننده و قصدخرید او تأثیر معناداري دارد .پژوهشهاي انجامشده در اینزمینه )،)Chaddha et al., 2021
)Rohit & ) ،(Dominguez et al., 2021) ،(Sepehrian et al., 2020) ،)Banik & Rani Dhar, 2021
 )Nyarai et al., 2019) ،)Trivedi, 2019و ) (Dusenberg et al., 2016همگی متفقالقول تبلیغات از طریق

شخصیتهاي واقعی بر جذب مصرفكننده و قصد خرید او را اثرگذار دانستهاند؛ نتیجهاي كه در پژوهش حاضر نیز
بهدست آمد و بهنوعی همسویی یافتههاي این پژوهش با نتایج سایر تحقیقات را تداعی كرده است .اما با نتایج
پژوهش ) (Nida et al., 2018ناهمسو میباشد .این ناهمسوبودن را میتوان بهدلیل تفاوت در جامعه آماري و شیوه
انجام تبلیغات مرتبط دانست چراكه در پژوهش حاضر برخالف پژوهش مذكور كه تبلیغات را فقط بهصورت عکس
براي مخاطبین نمایش میدادند ،از فیلم تبلیغاتی كه قابلیت انتقال همزمان صدا و تصویر را دارد ،استفاده شد.
بهدستآوردن جایگاه مناسب در ذهن مصرفكننده ،بهگونهاي كه مصرفكننده وفادار به برند باشد ،از اهمیت بهسزایی
برخوردار است و ازجمله عواملی كه در رسیدن به چنین جایگاهی در ذهن مشتریان مؤثر است ،صحهگذاري ورزشکاران
میباشد .ازآنجاییكه هواداران یا مخاطبان ورزشکار صحهگذار ،دید مثبتی نسبت به وي دارند ،این امر موجب نگرش
مثبت و مطلوب آنها به تبلیغات و برند تبلیغشده درنتیجه جذب و قصد خرید آنها میشود .در راستاي تأیید تأثیر
ویژگیهاي تأییدكنندههاي مشهور بر جذب مصرفكننده و قصد خرید او ،باید افرادي را انتخاب كرد كه جذابیت
فیزیکی و ظاهري زیادي دارند و از قابلیتهاي اعتماد و تخصص در حیطههاي خاص كه موردپسند جامعه است،
بهرهمند باشند .تخصص تأییدكننده مشهور ،باعث میشود كه نگرشهاي مثبتی نسبت به محصول و برند ایجاد
شود .تخصص تأییدكننده مشهور نهتنها باعث افزایش قصد خرید مصرفكنندگان میشود ،بلکه باعث ادراک از
كیفیت خوب محصول نیز میشود .بنابراین درصورت بهكارگیري افراد مشهور در تبلیغات ،باید از تأییدكنندگانی
استفاده كرد كه درباره محصوالت و آن برندي كه تبلیغ میكنند ،دانش و آگاهی الزم را داشته باشند تا فردي
متخصص تلقی شوند .وقتی برندي ،فرد مشهوري را در تبلیغ خود مورداستفاده قرار میدهد و ارتباط خود با مشتريها
را از طریق این ابزار قدرتمند ارتباطی حفظ میكند ،میتواند نسبت به سایر برندها در بازار متمایز شود؛ درواقع فرد
مشهور پیام شركتها را بهروشی متفاوت و متمایز بیان میكند و این باعث ایجاد یک نگرش قوي و مثبت نسبت به
برند میشود .این نوع تبلیغ ،توجه مغز را به خود جلب میكند و نسبت به چهرههاي عادي بهتر و مؤثرتر تجزیهوتحلیل
میشوند .اگر از این چهرهها درست استفاده شود ،میتوانند ارزشافزوده زیادي براي آینده محصوالت و تأثیر در قصد
خرید مصرفكننده ایجاد كنند .تبلیغ توسط فردي مشهور ،میتواند روشی براي مشخصكردن و بارز جلوهدادن یک
محصول در بین محصوالت مشابه باشد .زیرا مصرفكنندگان راحتتر میتوانند محصوالتی را كه با گوینده معروف
همراهاند ،شناسایی كنند .این مسئله بهویژه در حالتی كه مصرفكنندگان تفاوتهاي واقعی بین رقبا احساس نمیكنند،
بسیار بااهمیتترند .بهدلیل اینکه مصرفكنندگان روزانه در معرض طیف وسیعی از تبلیغات و پیامها هستند و حجم
باالیی از اطالعات دریافتی به فراموشی سپرده میشود ،استفاده از تأییدكنندگان مشهور در تبلیغات سبب جذب و
درگیري ذهنی بیشتر مصرفكنندگان میشود و میزان تخصص ،جذابیت ،شهرت ،محبوبیت و صداقت شخص
تأییدكننده در پذیرش پیام بازرگانی توسط مصرفكنندگان نقش بسزایی دارد .اگر مصرفكنندگان احساس كنند كه
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نقاط مشترک زیادي با افراد مشهور دارند ،به احتمال زیاد آنها را جذابتر میبینند؛ درنتیجه ،اثربخشی تبلیغاتی كه
از یک تأییدكنندۀ مشهور بهره میبرد ،بیشتر میشود.
درمجموع بهدلیل تأثیر باالیی كه در پژوهش براي صحهگذاري افراد مشهور در جذب افراد به تبلیغ و ایجاد تمایل
به خرید كاالي ورزشی بهدست آمده و ازطرفی با توجه به ذكر مطالعات بسیار زیادي كه از این نتیجه حمایت میكنند،
میتوان عنوان كرد كه صحهگذاري افراد مشهور همچنان یک عامل كلیدي در جذب و ایجاد تمایل به خرید
محصوالت ورزشی محسوب میشود .درواقع ورزشکاران مشهور با حضور در تبلیغات بهدلیل انتقال تصویر مثبت به
محصول مورد تبلیغ و محبوبیتی كه در ذهن مخاطبان دارند ،میتوانند بر ذهنیت مصرفكنندگان از محصول تأثیر
بگذارند و در آنها تمایل به خرید ایجاد كنند و در این بین شركتها و تولیدكنندگانی كه محصوالت ورزشی آنها
توسط صحهگذاران ورزشی تبلیغ میشود ،مزیت رقابتی محسوسی نسبت به رقبا بهدست میآورند.
تأیید فرضیه پنجم پژوهش ،نشان میدهد كه تبلیغات از طریق شخصیتهاي انیمیشنی بر شکلگیري نگرش به
تبلیغ ،تأثیر معناداري دارد .این نتیجه با بسیاري از نتایج تحقیقات همچون )Balkrishna) ,(Zhou et al., 2021
 (Dusenberg et al., 2016) ، (Shuja et al., 2018) ،(Neve, 2020و ))Abdui manaf & khaled, 2017
همخوانی دارد .اما با نتایج پژوهش ) (Neeley & Schumann, 2004و ) (Garretson & Niedrich ,2004در
یک راستا نمیباشد .محقق دلیل این ناهمخوانی را تفاوت در جامعه آماري دو پژوهش میداند بهطوريكه جامعه
آماري پژوهش حاضر ،دانشجویان تربیتبدنی میباشند درحالیكه جامعه آماري پژوهش نیلی و شومان ،نوجوانان
هستند .تبلیغ باید توجه مخاطب را جلب كرده ،تأثیري خاطرهانگیز داشته باشد و كنش خرید مخاطبان را تحریک
نموده و دریافت حسی مخاطبان را بیدار نماید .بدینمنظور عواملی الزم است كه بتواند حس و ادراک مخاطبان را
تحتتأثیر قرار دهند و به اهداف موردانتظار تبلیغ تحقق بخشند .بنابراین باید از عواملی در تبلیغات استفاده شود كه
بتواند بهگونهاي هدفمند پیام را به مخاطب امروزي انتقال دهد و ذهن تربیتشده او را درگیر خود كند و حاوي
شاخصهاي مؤثري باشد كه یکی از این شاخصها ،اتخاذ روشهاي متمایز از رقبا و خلق تصاویري مهیج و
انگیزاننده ،سیاستی ناگزیر براي مدیران و بازاریابان میباشد .از این منظر ،رويآوردن سازمانها به شخصیتهاي
كارتونی جهت حضور در برنامههاي تبلیغاتی ،مستلزم برخورداري از بازارشناسی و شناخت ترجیحات و رفتار
مصرفكننده است .استفاده از انیمیشن ،باعث جذابكردن تبلیغات و درنتیجه اثرگذاري بیشتر تبلیغ بر روي مخاطب
است .درواقع باید انیمیشن را به چشم یک ابزار تبلیغاتی دید كه براي رسیدن كارفرما به هدفش كارساز است .هر
صنعت و سازمانی كه میخواهد خالقیتی خارج از فضاي رئال ایجاد كند ،میتواند از این شیوه تبلیغاتی استفاده كند،
مطمئناً شركتهاي ورزشی بیشتر از مابقی میتوانند از این شیوه بهرهبرداري كنند ،بهخصوص شركتهایی كه
تولیدكننده محصوالتیاند كه مخاطبانشان كودكان هستند ..به عنوان مثال ،اگر یک شركت تولیدكننده تجهیزات
ورزشی كودک به سراغ این شیوه برود ،برد زیادي خواهد كرد ،چون معموالً كودكان از ورزشكردن دل خوشی ندارند،
پس شركت از این طریق هم میتواند فرهنگسازي كند و هم محصولش را بفروشد .تبلیغات انیمیشنی یک نمایش
دقیق و ظریف از اطالعات است ولی تصاویر ایستا اینچنین نمایشی نیستند .ازاینرو ،اطالعات بیشتري در نمایش
انیمیشن نسبت به تصاویر ایستا در اختیار بینندگان قرار میگیرد .ازطرفی انیمیشن باعث ایجاد انگیزه و عالقه
عاطفی میشود كه این عاملی مؤثر در نگرش مثبت مخاطب به تبلیغات است .تبلیغات تجاري متنوع و جذاب با
شخصیتهاي كارتونی ،بهعنوان الگوي ارتباطی مؤثر ،نقش مهمی در شکلدهی رفتار و نگرش مخاطب خود دارد،
بهعبارتی بهمثابه وسیله آموزشی بهصورت آشکار و پنهان با اطالعات خویش ،مخاطبان را براي زندگی و انجام رفتار
مصرفی آماده كرده و جهت میدهد .این نوع تبلیغات ،توانایی تغییر در نظام ارزشی و هنجارهاي فرهنگی مخاطبان
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اثر پیامهای انیمیشنی و شخصیتهای واقعی در تبلیغات بر نگرش ،جذب و قصد خرید مصرفکنندگان ...

خود را دارد و قادر است بهراحتی فرآیند اجتماعیشدن را پیش ببرد و با تغییر نگرش بینندگان در حوزه تبلیغات،
میتوان كاال یا محصول خاصی را رواج داد و آنها را به سمت بازار و استفاده مصرفكنندگان هدایت كرد.
تأیید فرضیههاي هفتم و هشتم پژوهش ،نشان میدهد كه تبلیغات از طریق شخصیتهاي انیمیشن بر جذب
مصرفكننده و قصدخرید او تأثیر معناداري دارد .نتایج این پژوهش با یافتههاي )،(Balkrishna Neve, 2020
)Fazel & Hatami,) ،(Vijaykrishnsn et al., 2018) ،(Noroozi Seyed Hosseini & Moradi, 2020
 (2018و ) )Abdui manaf & khaled, 2017كه همگی مستقیم یا غیرمستقیم مؤید تأثیر مثبت استفاده از

شخصیتهاي انیمیشن در تبلیغات بر جذب مصرفكننده و قصد خرید او هستند ،همخوانی دارد و بهنوعی بر این
اصل صحه میگذارد .براي مدیران و بازاریابان ،تبلیغات اهمیت ویژهاي دارد چراكه آنها در جستجوي این موضوع
هستند كه چگونه میتوانند مصرفكنندگان بیشتري را به استفاده از محصول موردنظر خود جذب نمایند؛ انیمیشنها
نیز امروزه در تبلیغات برندهاي ورزشی و محصوالت در سراسر دنیا از جایگاه باالیی برخوردار هستند و غالباً توسط
سازمانهاي ورزشی براي ارتباط با مصرفكنندگان مورداستفاده قرار میگیرند.
انیمیشن بهعنوان گونه مدرن داستانهاي كمیک ،رسانهاي است كه دامنه گستردهاي از مخاطبان را كه غالب
آنها را كودكان و نوجوانان تشکیل میدهند ،دربرمیگیرد .بهدلیل برخورداري از توان روایی -تصویري و تأثیرگذاري
بر مخاطبان ،این رسانه نقش محوري در انتقال ایدهها و باورهاي عمومی به جامعه ایفا میكند .تبلیغات از طریق
شخصیتهاي انیمیشنی با توجه به نوپا و جدیدبودن آن ،موردتوجه مصرفكنندگان قرار میگیرد .ویژگیهاي مثبت
انیمیشن ،ممکن است از نفرت افراد نسبت به تبلیغات و همچنین سایر رسانههاي تبلیغاتی دیگر بکاهد .تبلیغاتی كه
از این طریق انجام میشود ،مفرح و لذتبخش است .این موضوع ،باعث میشود كه تبلیغات موردتوجه بیشتر
مصرفكنندگان قرار بگیرد .این یافته نشان میدهد زمانی كه شركتها و سازمانها سعی در معرفی محصوالت و
خدمات تولیدي خود دارند ،باید به این موضوع نیز توجه نمایند كه اولین مرحله در استفاده از تبلیغات براي معرفی
محصوالت و خدمات تولیدي ،توانایی برقراري ارتباط مثبت ،پایدار و قابلپذیرشكردن تبلیغات میباشد .شركتهاي
تولید كاالي ورزشی ،با طراحی و تولید تجهیزات جدید ورزشی و با بهرهگیري از ابزارهاي متنوع ترویجی سعی در
كسب بخش بیشتري از سهم بازار و باالبردن فروش محصوالت خود دارند؛ اما برخی از این ابزارها توانایی ترغیب
مصرفكنندگان به خرید بهویژه در مراحل پایانی تصمیمگیري را ندارند .یکی از عواملی كه میتواند اثربخش باشد،
استفاده از راهبردها و شیوههاي تبلیغاتی مناسب مانند استفاده از شخصیتهاي كارتونی بهمنظور جلبتوجه بیشتر
و تشویق و ترغیب مشتریان به خرید محصوالت است ،زیرا این شخصیتها با توجه به ویژگیهاي مخصوص به
خود ،توانایی اعمال نفوذ بیشتري نسبت به افراد متوسط یا ناشناس از طریق تبلیغات بر روي عموم مردم دارند.
همچنین باید توجه داشت كه بتوان با استفاده از ویژگیهاي این شخصیتها ،ویژگیهاي موردنظر سازمان را ساخت.
با توجه به این نتایج ،مدیران عالی سازمانهاي تولیدكننده كاالهاي ورزشی باید بدانند كه صرف استفاده از
فناوريهاي پیشرفته براي ارائه خدمات كافی نیست؛ بلکه باید با تأثیرگذاري بر ادراک و نگرش مشتریان خود ،این
نگرش را در آنها ایجاد كنند كه برندشان در مقایسه با سایر برندها ،خدماتی بهتر عرضه میكند .نقش پویا و
محرک انیمیشن در صنعت تبلیغات ،نشان از لزوم وجود تحقیقات و پژوهشهاي گستردهاي درخصوص تکنیکهاي
متنوع انیمیشن و طراحی كاراكتر دارد .شخصیتهاي سخنگوي متحرکسازيشده ،اثر تبلیغاتیتري را نسبت به
زمانی كه روي بستهبنديها چاپ میشوند ،دارند .قابلیت استفاده راحتتري را كه تکنولوژي براي انیمیشن فراهم
آورده ،به روند روبهرشد استفاده از انیمیشن در تبلیغات سرعت بخشیده است.

مطالعات رفتار مصرفکننده

دوره نهم ،شماره سوم1401 ،

79

تأیید فرضیههاي فرعی پژوهش ،نشان میدهد كه نگرش نسبت به تبلیغ ،باعث شکلگیري نگرش به برند و
جذب مصرفكنندگان و نگرش نسبت به برند ،باعث جذب و قصدخرید مصرفكنندگان میشود .نتایج این پژوهش
با یافتههاي )،)Reem & Muge, 2020) ،(Dominguez et al., 2021) ، (Babaei Meybodi et al., 2020
) )sadat Shirazi, 2015و ) (Shomali, 2018همسو میباشد .مشتري براي خرید كاال ،همواره در پی دالیل
منطقی و عقالیی نیست و نشاندادن سودمندي منافع ملموس محصوالت در تبلیغ ،محركی قوي براي تصمیم به
خرید مشتري است .جاذبههایی مانند عالقه ،وابستگی و متمایزشدن نیز تأثیر بسزایی در متقاعدكردن مشتریان براي
خرید دارند .در انتخاب برند تجاري ،مصرفكننده قبل از خرید ،برندي را انتخاب مینماید كه با ارزشهاي وي مطابقت
داشته باشد .بنابراین باید معرفی محصوالت و خدمات طوري باشد كه مصرفكنندگان را قادر سازد تا خود را با ارزش
نمادي برند مطابقت دهند و قصد خرید آن را در آنها برانگیزاند .درک مثبت از یک برند ،این امکان را براي مشتري
فراهم میكند كه یک برند خاص را از میان برندهاي مختلف انتخاب و نسبت به خرید محصوالت و خدمات آن
اشتیاق پیدا كند .با توجه به تنوع برندها در بازار و نیز واردات از دیگر كشورها ،فروش محصوالت از جانب شركتها
با مشکل مواجه شده است .این مسئله ،مدیران شركتها را بر آن داشته است تا جهت تأثیرگذاري بر قصد خرید
مشتریان و ترجیح برند خود از جانب آنها ،باید بهدنبال ارتقاء هرچه بیشتر ارزش برند بهواسطه بهبود تصویر ذهنی
مصرفكنندگان از برند ،نگرش آنها و نیز آگاهی از تمایزات كاالهاي خود باشند .شركتها میبایست استراتژيهاي
جدیدي پیدا كرده تا ظرفیت و رقابتپذیري خود را افزایش دهند .هرچه یک برند قويتر باشد ،اعتماد مشتریان را
در هنگام خرید كاال افزایش داده و باعث تمایل و ترجیح آنها نسبت به یک برند میشود.
بهكارگیري ابزارهاي تبلیغاتی مؤثر جهت تقویت و تأثیرگذاري بر ادراكات مخاطبان ،بهطور روزافزونی در حال
گسترش میباشد .تبلیغات سالها است كه بهعنوان ابزار ارتباطی قدرتمندي براي جذب مصرفكننده ،ترفیع
محصوالت و دستیابی به اهدافی مانند افزایش فروش و سودآوري و یا تقویت تصویر برند مطرح است .میزان
اثرگذاري تبلیغات بر مشتریان تا حد زیادي به نگرش مصرفكنندگان نسبت به تبلیغات بازمیگردد؛ زیرا باور بر این
است كه نگرشی قوي نسبت به تبلیغات بر رفتار مصرف اشخاص تأثیر میگذارد .تبلیغات نیازمند مدیریت و روشهاي
متناسب با بازارها و مخاطبان آنها است .با توجه به تأثیر مهمی كه تبلیغات بر نگرش مصرفكنندگان دارد ،بنابراین
طراحان آگهیهاي تبلیغاتی و كسانی كه میخواهند براي محصوالتشان تبلیغ كنند ،با توجه به اینکه چه مواردي
در نگرش افراد نسبت به تبلیغات اثرگذار است ،میتوانند در طراحی و اجراي مناسب آگهیهاي تبلیغاتی و درنتیجه
تأثیرگذاري بیشتر بر مصرفكنندگان اقدام كنند .میتوان نتیجه گرفت كه با بهبود چاشنی اطالعاتی ،تصویرسازي
اجتماعی مناسب ،سرگرمكنندهتركردن ،تضعیف عوامل مزاحم و آزاردهنده ،كاهش باور ماديگرایی و مصرفگرایی،
رعایت اصل صداقت و درنهایت استفاده از شخصیتهاي شناختهشدهتر در تبلیغات به مثبتتر و مساعدترشدن نگرش
مخاطبان و افراد جامعه نسبت به كل تبلیغات گشته و این نگرش مثبت نسبت به تبلیغات نیز بهبود نگرش به برند و
درنتیجه جذب مصرفكننده و قصدخرید را در پی خواهد داشت .نگرش ،عاملی مهم در رفتار افراد بهحساب میآید
كه براي تغییر رفتار مصرفكننده میتوان ابتدا نگرش افراد را تغییر داد ،هر چند كه تغییر در نگرش دائمی نیست و
موقت است پس میتوان با استفاده از نگرش مصرفكننده ،رفتار او را پیشبینی نمود .لذا زمانی كه نگرش مثبتی
نسبت به تبلیغ و برند ایجاد شود ،قصدخرید مشتریان براي استفاده مجدد افزایش خواهد یافت.
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 .7پیشنهادهای کاربردی
در پایان پیشنهاد میشود نکتهاي كه شركتها و تبلیغكنندگان باید به آن توجه داشته باشند ،این است كه افراد
مشهور و شخصیتهاي انیمیشن ،فروش شركت را تضمین نمیكنند اما میتوانند باعث احساس بهتر و مثبتتري در
مخاطبین شوند .با توجه به حجم وسیع تبلیغات و از آنجایی كه هر لحظه در معرض دید آنها قرار داریم؛ لذا ،حالتی
منفی نسبت به تبلیغات در بین افراد بهوجود آمده است .بازاریابان بهمنظور غلبه بر احساس منفی افراد نسبت به
تبلیغات ،باید از تبلیغات موردپسند افراد جامعه استفاده كنند.
در هنگام بهكارگیري افراد مشهور ،بایستی جنبه تناسب بین فرد مشهور و محصول یا برند تبلیغشده درنظر گرفته
شود و افرادي انتخاب شود كه حرفه و تخصص و سایر ویژگیهاي آن با محصول تبلیغی تناسب داشته باشد .مثالً
اگر میخواهند یک ورزشکار را براي تأیید و حمایت از محصوالت خود انتخاب كنند ،بهتر است محصول آنها یک
كاالي ورزشی و یا مرتبط با حیطه ورزش باشد.
توصیه میشود در تبلیغات تا حد ممکن اصل جذابیت ،سرگرمكنندگی و لذتبخشبودن و داشتن چاشنی طنز
رعایت گردد تا توجه مخاطبان را بیشتر به خود جلب كرده و نگرش مثبتی در آنها نسبت به تبلیغات ایجاد كند.
همچنین استفاده از شخصیتهاي نوستالژیک انیمیشنی و مشهور در تبلیغ محصوالت ورزشی ،به این دلیل كه افراد
خاطراتی زیادي از این شخصیتها دارند ،باعث ایجاد نگرشی مثبت نسبت به تبلیغ میشوند .مثالً استفاده از
شخصیتهاي انیمیشن فوتبالیستها.
با توجه به اینکه نتایج پژوهش از تأثیر صحهگذاري شخصیتهاي مشهور ورزشی بر رفتار خرید مصرفكنندگان
حکایت داشت ،لذا ،به ورزشکاران توصیه میشود در این عرصه بیشتر فعالیت كنند تا از پتانسیل مالی موجود در
این عرصه استفاده كنند .ازطرفی ،به فعاالن عرصه تبلیغات و كسبوكار نیز پیشنهاد میشود از ورزشکاران مشهور
بومی نیز در كنار ورزشکاران غیرایرانی مشهور در تبلیغات محصوالت خود استفاده كنند و از مزایاي صحهگذاري
این شخصیتها براي محصوالت ورزشی و غیرورزشی بهرهمند شوند.
با توجه به تنوع روزافزونی كه در محصوالت ایجاد شده ،هر مصرفكننده صرفنظر از نوع كاال با انتخاب سیل
عظیمی از برندها ،روبهرو میباشد .مدیران برند در این زمینه الزم است در شخصیتبخشی به برندهاي خود و معرفی
آنها بهعنوان یک شخصیت مجازي مطمئن كه توانایی تبدیلشدن به یک شریک ارتباطی را دارد ،تالشهاي مناسب
و همهجانبهاي را انجام دهند.
به مدیران و دستاندركاران حیطهي بازاریابی ورزشی داخل كشور بهویژه فعاالن در حوزه تبلیغات پیشنهاد میشود
با الگوبرداري از مجموعه آیتمهاي اتخاذشده در رابطه با برندهاي ورزشی شناختهشده كه بهنوعی این عوامل در بستر
انیمیشنهاي ورزشی ،لوگوها و مواردي ازایندست نمایان میشود ،اقدامات مقتضی را بهمنظور اثربخشی برندها و
انیمیشنهاي ورزشی داخلی و نیز پیشبینی قصد خرید مصرفكنندگان انجام دهند .این اقدامات بهصورت كاربردي
میتواند دربرگیرنده طراحی انیمیشنهاي پویا ،استفاده از رنگهاي شاد و  ...باشد.
با توجه به اهمیت دقّت افراد در تکمیل پرسشنامه و تأثیر مستقیم آن بر نتایج پژوهش ،پیشنهاد میشود
پژوهشگران در پژوهشهاي آینده با توجه به تأثیر زمان و مکان انجام پژوهش ،بر نتایج پژوهشهاي مشابه در
مکان و زمانهاي مختلف سال در وضعیتهاي فرهنگی -اجتماعی مختلف بررسی انجام دهند.
 .8محدودیتهای پژوهش
این پژوهش نیز همچون هر پژوهش دیگر با محدودیتهایی روبهرو بوده است:
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محدودیت اول ،مربوط به ارزیابی تنها چند برند ورزشی شناختهشده بود كه در این پژوهش موردارزیابی قرار
گرفت.
محدودیت دیگر ،مربوط به جامعه آماري پژوهش است .در این پژوهش ،صرفاً دانشجویان دانشکدههاي
تربیتبدنی موردبررسی قرار گرفتند و سایر دانشجویان رشتههاي دیگر جزء نمونه موردبررسی قرار نگرفتند ،شاید
بتوان از این محدودیت بهعنوان پلی در جهت پیشنهاد براي پژوهشگران آتی به جهت مقایسه دانشجویان تربیتبدنی
و غیرتربیتبدنی در پژوهشی مستقل و ارزیابی نظرات آنها مبنی بر برآیند نگرش و قصد رفتاري آنها نسبت به
برندهاي ورزشی شناختهشده باشد.
همانند تحقیقات مشابه دیگر ،بسیاري از افراد نمونه به تحقیق و پژوهشگر و نتایجی كه از آن حاصل میگردد،
اهمیت نداده و در پاسخ به سؤاالت و ارائه اطالعات از دقت و انگیزه كافی برخوردار نمیباشند.
كمبود تحقیقات انجامشده در زمینه تبلیغات از طریق كاراكترهاي انیمیشنی در كشور و كمبود منابع در این زمینه.
یکی دیگر از محدودیتهاي پژوهش حاضر ،محدودیت ذاتی پرسشنامههاست ،زیرا پرسشنامهها ممکن است
نتوانند دقیقاً نگرش افراد را منعکس كنند.
منابع
ابراهیمی ،عبدالحسین؛ شکاري ،عاطفه و شتاب بوشهري ،ناهید ( .)1395تأثیر اعتماد مشتریان بر قصد خرید با میانجیگري تبلیغات دهان به
دهان .مطالعات مدیریت ورزشی ،ش .131-146 ،40
احمدي ،یاسر ( .)1398تأثیر استفاده از صحّهگذاريهاي مشهور ورزشی در تبلیغات بر نگرش مصرفكنندگان نسبت به تبلیغ با میانجیگري
نگرش كلی بر تبلیغات .پایاننامهي كارشناسی ارشد دانشگاه رازي
اسدي ،عباس و عبدي ،ندا ( .)1391نقش عملکردي زن در تبلیغات بازرگانی تلویزیون ایران .پژوهشنامهي زنان.20-1 ،)2( 3 ،
اسماعیلپور ،مجید؛ بحرینیزاده ،منیژه و زارعی ،كوروش ( .)1396بررسی تأثیر استفاده از تأییدكنندههاي مشهور در تبلیغات بر نگرش
مصرفكنندگان نسببه تبلیغ .فصلنامه علمی -پژوهشی تحقیقات بازاریابی نوین.22-1 ،)1( 7 ،
اصانلو ،بهاره؛ خدامی ،سهیال و بروجردیان ،سپیده ( .)1397بررسی تأثیر تمایل به خیالپردازي و ازخودبیگانگی بر قصد خرید مصرفكنندگان
با تأكید بر تمایالت نوستالژي و میراث برند .تحقیقات بازاریابی نوین.110-95 ،)4( 8 ،
امین پور ،سیاوش ( .)1397استفاده و تأثیر انیمیشن برگروه مخاطب در تبلیغات رسانهاي .مدیریت رسانه.23-32 ،43 ،
باباییمیبدي ،حمید؛ كنجکاو منفرد ،امیررضا و كریمیمیبدي ،احسان ( .)1398تأثیر استفاده از تأییدكنندههاي مشهور در پیامهاي بازرگانی
تلویزیون بر نگرش و قصد خرید مخاطبان .فصلنامه علمی رسانههاي دیداري و شنیداري.253-277 ،30 ،
باجمالويرستمی ،حمیده ( .)1393تأثیر حضور افراد معروف و مشهور در تبلیغات بر قصد خرید مشتریان .پایاننامهي كارشناسی ارشد دانشگاه
عالمه طباطبایی
بهنام ،محسن و طوسی ،طناز ( .)1392تحلیل رابطه بین لذت ،انگیختگی ،نگرش به تبلیغ و قصد آینده مصرفكننده در خدمات ورزشی.
پژوهشهاي كاربردي در مدیریت ورزشی؛ .60-47 ،)3(2
بهنام ،محسن؛ گودرزي ،حمید و حمیدي ،مهرزاد ( .)1394تأثیر جاذبۀ تبلیغی بر قصد آینده و نگرش به تبلیغ مصرفكننده در خدمات ورزشی.
مطالعات مدیریت ورزشی.35-54 ،30 ،
حسنائی ،محمدرضا و مسعودنیا ،نوید ( .)1398چگونگی اثرگذاري شخصیت مسکات در انیمیشنهاي تبلیغاتی محصوالت غذایی .نشریهي
هنرهاي زیبا  -هنرهاي نمایشی و موسیقی.4 – 37 ،)1( 24 ،
خداداد حسینی ،حمید؛ جعفرزادهكناري ،مهدي و بخشیزاده ،علیرضا ( .)1394مطالعۀ ارزش ویژۀ برند از دیدگاه باورهاي شکلدهندۀ نگرش
مصرفكنندگان نسبت به تبلیغات از طریق ورزش (فوتبال) .مطالعات مدیریت ورزشی.33-54 ،28 ،
خواجهرضایی ،مسلم ( .)1397بررسی تأثیر ویژگیهاي منبع پیام بر نگرش به برند و قصد خرید با توجه به نقش نگرش نسبت به تبلیغات.
پایاننامهي كارشناسی ارشد ،موسسهي آموزش عالی امام جواد(ع).
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خیامی ،عبدالکریم؛ اسکندري ،علی و خلقتی ،مرضیه ( .)1398بازكاوي فرهنگ سلبریتیگري و تعامل رسانه ملی با چهرهها .فصلنامه علمی
رسانههاي دیداري و شنیداري.32-9 ،)30( 13 ،
رضازاده ،آرش ،داوري ،علی ( .)1393مدلسازي معادالت ساختاري با نرمافزار  .PLSناشر :سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی ،چاپ اول.
رحیمنیا ،فریبرز ،رمضانی ،یوسف و زرگران ،سحر ( .)1398تأثیر تعامل كاربران در رسانههاي اجتماعی بر قصد خرید به واسطۀ نگرش نسبت
به برند و هنجارهاي ذهنی .فصلنامه علمی تحقیقات بازاریابی نوین ،سال نهم ،شماره اول ،شماره پیاپی(.52-33 ،)32
زارعی ،عظیم و ناصرياشترانی ،زهره ( .)1397بررسی تأثیر موقعیّت رفتار مصرفكننده بر واكنشهاي رفتاري با میانجیگري ارزش ادراکشده
و پاسخهاي هیجانی .مطالعات رفتار مصرفكننده.20-1 ،)2(5 ،
زارعی ،عظیم؛ دهقانیسلطانی ،مهدي؛ فارسیزاده ،حسین و غالمزاده ،رسول ( .)1394بررسی تأثیر ادراک از خالقیّت پیامکهاي تبلیغاتی بر
نگرش واكنش مصرفكنندگان .مدیریت بازرگانی.900-881 ،)4( 7 ،
ساداتشیرازي ،ملیکا ( .)1394رابطه بین نگرش به تبلیغات پیامکی و قصد خرید مشتریان .پایان نامهي كارشناسی ارشد دانشگاه عالمه
طباطبایی.
سپهریان ،امیرحسین؛ عظیم زاده ،سیدمرتضی و كشتیدار ،محمد ( .)1399بررسی تأثیر تبلیغات از طریق شخصیت مشهور ورزشی در ایجاد
تمایل به خرید كاالهاي ورزشی و غیرورزشی :یک مطالعهي شبه تجربی .مدیریت ارتباطات در رسانههاي ورزشی ،سال هفتم،28 ،
.53-64
سعادتسیرت ،ناهید و فرقانی ،محمدمهدي ( .)1398تحلیل روایت پویانمایی تلویزیونی با تأكید بر زیباییشناسی ساختار عناصر بصري؛ مطالعه
موردي فیلم قاصدک .فصلنامه علمی رسانههاي دیداري و شنیداري ،سال سیزدهم ،شمارۀ  ،3پیاپی .7-33 ، 31
شمالی ،زبیده ( .)1396بررسی تأثیر عوامل مربوط به چهرهي مشهور در تبلیغات بر قصد خرید مشتریان با درنظرگرفتن نقش نگرش برند.
پایاننامهي كارشناسی ارشد دانشگاه خوارزمی.
شمسزاده ،ساراسادات ( .)1395طراحی مدل قصد خرید مبتنی بر ابعاد درگیري تبلیغات با تأكید بر اعتبار تأییدكننده تبلیغ .پایاننامهي
كارشناسی ارشد دانشگاه خوارزمی.
شهنوازي ،عباس؛ همایونفر ،مهدي؛ فدایی ،مهدي و شعبانی ،شهین ( .)1400تأثیر نور بر واكنش مشتریان مواد غذایی با بهكارگیري بازاریابی
عصبی .مطالعات رفتار مصرفكننده؛ .22-1 ،)1( 8
طاهرفر ،احسن؛ رنجبري ،میثم و غالمی ،عباس ( .)1394مدل روانشناختی قصد خرید :بررسی تأثیر نگرش نسبت به برند بر قصد خرید
مشتري .كنفرانس ملی مدیریت راهبردي خدمات دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد.
عبدالوند ،محمدعلی و حسینزادهامام ،علی ( .)1393ارزیابی و اولویتبندي مؤلفههاي مؤثر در پذیرش شخصیتهاي مشهوردر برنامههاي
تبلیغاتی از دیدگاه مصرفكننده .مجلهي مدیریت بازاریابی ،ش ،23صص.20-40
غیور ،سیدمرتضی؛ رجوعی ،مرتضی؛ خوشاندام ،عارف و پورنگ ،علی (.)1399تأثیر هیجانات مثبت و منفی در نگرش نسبت به تبلیغات
مبتنی بر شبکههاي اجتماعی با نقش میانجی احساسات .مطالعات مصرف كننده؛ .234-216 ،)2( 7
فتحیان ،روح اهلل ( .)1397مطالعهي تجربی تأثیر استفاده از ورزشکاران مشهور بر ارتقاء ارزش ویژه برند ،نگرش به برند و تمایل به خرید
كاالي ورزشی .رسالهي دكتري تخصصی دانشگاه خوارزمی.
فروزنده هفشجانی ،افشین ( .)1393مقایسه اثربخشی پیام هاي كاراكتري (انیمیشن) و شخصیت هاي واقعی در تبلیغات تلویزیونی در جذب
مشتري (مورد مطالعه :صنایع محصوالت مصرفی) ،پایان نامه كارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی ،دانشگاه آزاد قشم.
فالحتی ،مهدي ( .)1395طراحی مدل سبکهاي تصمیمگیري خرید مصرفكنندگان پوشاک ورزشی .رساله دكتري تخصصی ،دانشگاه
خوارزمی.
فیض ،داود؛ عارفی ،امین و كهیاريحقیقت ،امین ( .)1395تأثیر جذابیت افراد مشهور و اثربخشی تبلیغات .دو فصلنامۀ علمی پژوهشی
كاوشهاي مدیریت بازرگانی؛ سال هشتم.185-209 ،16 ،
كردلو ،حسین؛ تیموري ،آتوسا و ناصریان ،علی ( .)1397پیشبینی نگرش افراد نسبت به تبلیغات از طریق ورزش براساس باورهاي آنان:
مطالعهي موردي بانوان زنجان .پژوهشهاي فیزیولوژي و مدیریت در ورزش.57-45 ،)2( 10 ،
كوشا ،بهناز؛ احتشام ،رشیدي و دانایی ،ابوالفضل ( .)1400مدلسازي اثرات جذابیت تبلیغ افراد مشهور در اثرگذاري تبلیغات برند :مطالعه
صفحات اینستاگرامی تجارت اجتماعی .فصلنامه علمی رسانههاي دیداري و شنیداري ،دورهي ،15ش ،1صص.96-133
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 مدیریت. تحلیل تأثیر رسانهها بر نگرش مشتریان نسبت به نام تجاري و قصد خرید.)1396(  معصومه، مصطفی و كالتهسفیري،مقدس
.63-72 ،17 ،ارتباطات در رسانههاي ورزشی؛ سال پنجم
. پایاننامهي كارشناسی ارشد دانشگاه هنر. بررسی عناصر مؤثر براي ساخت انیمیشنهاي تبلیغاتی تجاري موفق.)1390(  هاجر،مهرانی
 اولین همایش بین. بررسی تأثیر تبلیغات بر نگرش به برند و تالش هاي تبلیغات در ایران.)1395(  محمدصفر، سیدهزهرا ؛ مددي،میرفیضی
.آبان ماه،المللی پژوهش هاي نوین در مطالعات مدیریت
 تحلیل تأثیر پاسخگویی مصرفكنندگان بازاریابی برند با استفاده.)1400(  فتح اهلل، حسین و امیريعقدائی، آرش؛ رضایی دولت آبادي،نقاش
.63-86 ،)40( شماره پیاپی، شماره یکم، سال یازدهم، فصلنامه علمی تحقیقات بازاریابی نوین.از توسعۀ مدل تأییدكنندگان مشهور
 ارتباطی متأثر از مسکاتهاي ورزشی شناختهشده در تبیین-  بررسی هیجانات مصرفی.)1399(  عرفان، رسول و مرادي،نوروزي سیدحسینی
.23-36 ،28 ، مدیریت ارتباطات در رسانههاي ورزشی؛ سال هفتم. اثر تعدیلگري جنسیت:قصد رفتاري مصرفكنندگان
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:نویسندگان این مقاله
. عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد همدان،دکتر سیروس احمدی؛ دكتري مدیریت ورزشی
:مقاالت پژوهشی چاپشده
 پژوهشهاي.)1400( . طراحی مدل دیپلماسی فوتبال و روابط بین المللی در ایران از دیدگاه صاحب نظران-1
.)11( 22،معاصر در مدیریت ورزشی
 اثر ظرفیتسازي سازمانی بر یادگیري پایدار با میانجی آموزش چندرسانهاي و نوآوري آموزشی در-2
.21 ، تدریس پژوهشی.)1399( .دانشکدههاي تربیتبدنی منتخب كشور
. عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد همدان، دكتري مدیریت ورزشی:دکتر آزاده سید عالی نژاد
:مقاالت پژوهشی چاپشده
 نشریه.)1400( .» طراحی و روانسنجی «مقیاس عوامل موثر بر برندسازي باشگاههاي لیگ برتر والیبال-1
.)5( 10 ،مدیریت ارتقاي سالمت
 فصلنامه مطالعات توسعه اجتماعی.)1399( . اثر اعتماد نهادي بر عملکرد كاركنان وزارت ورزش و جوانان-2
.)1( 13 ،ایران

 دبیر. دانشگاه آزاد واحد همدان،علی عسگر؛ دانشجوي دكتري مدیریت ورزشی گرایش بازاریابی و رسانه
. مربی فوتسال و بدمینتون شاغل در باشگاه هاي همدان.آموزش و پرورش همدان

