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چکیده

هدف :صحهگذاری افراد مشهور یکی از تکنیکهای تبلیغاتی شرکتها برای ایجاد آگاهی و به دست آوردن
پاسخ مطلوب در مورد محصوالت و خدمات خود میباشد و تجانس ورزشکار با محصول به منظور سنجش
هم خوانی شخص صحه گذار با محصول مربوط می شود .هدف از پژوهش حاضر بررسی ارتباط تجانس
ورزشکار و محصول با مصرف و خرید محصول ورزشی در فروشگاههای علی دایی در سطح استان تهران
میباشد.
روششناسی :جامعه آماری تحقیق تمامی مراجعهکنندگان به فروشگاههای موردنظر بودند که با توجه به
نامحدود بودن جامعه ،مطابق جدول مورگان  189نفر بهعنوان نمونه انتخاب شدند .جهت گردآوری دادهها از
پرسشنامه رسولی(  )3141با روایی سازه قابلقبول و با ضریب آلفای کرونباخ  3/841استفاده شد.
یافتهها :جهت تجزیهوتحلیل دادهها از آمار توصیفی و همچنین رتبه میانگین استفاده گردید و پس از تأیید
طبیعی بودن توزیع دادهها با استفاده از آزمون کلموگروف -اسمیرنوف ،مسئله اصلی تحقیق بهوسیله روش
معادالت ساختاری و نرمافزار  Amosمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
نتیجهگیری :نتایج نشان داد که ارتباط مثبت و معناداری بین تجانس ورزشکار با محصول و مصرف محصول
ورزشی وجود دارد .همچنین میتوان نتیجه گرفت که ابعاد تمایل به مصرف ،مصرف رسانه ای ،ارزش مضاعف و
آشنایی با ورزشکار بهدرستی تبیینکننده مصرف محصول ورزشی هستند.
واژه های کلیدی :تجانس ورزشکار و محصول ،مصرف ورزشی ،صحه گذاری ،علی دایی ،معادالت ساختاری.
 3و  .1دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه مازندران
 .2دانشیار دانشگاه تهران
 .9کارشناس ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور
* نشانی الکترونیک نویسندۀ مسئولomidjamshidi88@yahoo.com :
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مقدمه
یکی از عوامل مهم محیطی ،مشتریان یک
سازمان است .صاحبنظران مدیریت ،کسب
رضایت مشتری را از مهم ترین وظایف و اولویت
های مدیریت شرکت ها برشمرده و لزوم
پایبندی همیشگی و پایداری مدیران عالی به
جلب رضایت مشتریان را پیش شرط اصلی
موفقیت به حساب آورده اند .در دنیای کسب و
کار امروزی مشتری را چنین تعریف می کنند
"مشتری کسی است که سازمان مایل است با
ارزش هایی که می آفریند بر رفتار وی تأثیر
گذارد" (عالی .)3183،امروزه ارزش آفرینی برای
مشتری در جهت تأثیر گذاری بر رفتار وی از
اهمیت باالیی برخوردار شده است .منظور از
ارزش آن چیزی است که مشکلی از مشتری را
رفع می کند و نیازی را برآورده می سازد .از نظر
مفهومی ،وفاداری مشتری شامل سه بعد رفتاری،
نگرشی و ترکیبی است .بعد رفتاری وفاداری بر
رفتار مشتری در تکرار خرید تأکید دارد .بعد
نگرشی به مفهوم میزان گرایش مطلوب و مساعد
به سوی ارائه دهندۀ خدمت است .سرانجام،
دیدگاه ترکیبی وفاداری تعاریف ابعاد رفتاری و
نگرشی از وفاداری را با هم ترکیب می کند
(زینس .)2333 ،وفاداری مشتری نوعی تعهد
عمیق و درونی است که منجر به خرید مجدد یا
استفاده مجدد از یک محصول یا خدمت خاص
میشود ،با وجود این ،اثرات موقعیتی و
پیشنهادهای بازاریابی به صورت بالقوه بر روی
تغییر رفتار مشتری تأثیر می گذارد( .پور
سلطانی زرندی )3141 ،شو چن )2338( 3در
تحقیق خود بیان کرده ارزش ادراک شده می
1. Chen Shu

تواند به صورت بهتری استراتژی های بازاریابی،
ترفیعی و بخش بندی بازار را بازگو کند ،زیرا
ادراک مصرف کنندگان منبع مناسبی برای
توسعۀ خدمات محسوب می شود .بر همین
اساس ،مطالعات تجربی نشان می دهند مفهوم
ارزش ادراک شده می تواند در آشکار کردن
تصمیمات رفتاری مصرف کنندگان مثمر ثمر
باشد ،زیرا این مفهوم بخشی از رفتار مصرف
کننده است(مرادی .)3184 ،بلک ول و
همکاران )2333( 2مدلی از فرآیند تصمیم گیری
مشتریان ارائه دادند ،که در این مدل  7شاخص
مهم که مشتریان هنگام اقدام به خرید در نظر
می گیرند بیان شده است ،این فاکتورها شامل:
شناخت ،جستجوی اطالعات ،ارزیابی خرید،
نحوه خرید ،مصرف ،ارزیابی بعد از خرید و میزان
سرمایه می باشد .برانستین و ژانگ )2339( 1نیز
در تحقیق خود فاکتور های تأثیرگذار بر قصد
خرید مشتریان را ،مصرف ورزشی ،مصرف رسانه
ای ،ارزش مضاعف ،آشنا بودن با ورزشکار و
شرایط مصرف بیان می کند.
صحه گذاری افراد مشهور یکی از تکنیک های
تبلیغاتی شرکت ها برای ایجاد آگاهی و به دست
آوردن پاسخ مطلوب در مورد محصوالت و
خدمات شرکت می باشد (ادیانجو .)2331 ،هدف
اصلی استفاده از افراد مشهور در تبلیغات افزایش
شناخت و جلب توجه مشتریان نسبت به برند
است( .بیسواس و همکاران .)2334 ،همچنین
برداشت های مصرف کننده از برند تحت تأثیر
شناخت او از فردی که آن برند را تبلیغ می کند
2. Blackwell et al
3. Braunstein & Zhang
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قرار می گیرد که این امر مستلزم این است که
فرد تبلیغ کننده به منظور تأمین هدف مورد
نظر به اندازه کافی شناخته شده باشد (کلر،
 .)2338مسائل زیادی در زمینه تبلیغات تأثیر
گذار هستند ،از جمله ارتباط میان محصول و
شخصی که آن محصول را تبلیغ می کند ،که به
نوبه خود بر قصد مصرف کننده به خرید و یا
نادیده گرفتن محصول تأثیر می گذارد( .هوتز،
 .)2339صحه گذاری به خصوص هنگامی مؤثر
واقع می شود که میان محصول مورد تبلیغ یا
خدمات با حرفه ای که فرد صحه گذار در آن
فعال است تجانس وجود داشته باشد ،در این
صورت برای محصولی که مورد صحه گذاری قرار
می گیرد موفقیت بیشتری حاصل می شود
(گارلند .)2337 ،چگونگی ادراک مصرف کننده
از محصول و تبلیغات مربوط به آن بر قصد خرید
محصول تأثیر می گذارد .باور های مصرف
کنندگان بر اساس تصویر قبلی او از برند و یا در
پی تبلیغات آن برند شکل می گیرد ،در نهایت
این باور ها منجر به شکل گیری نگرش کلی
مشتریان می شود و نگرش به وجود آمده منجر
به خرید محصول و یا ایجاد قصد خرید در
مشتریان می شود (کارال.)2334 ،
میکیاک و شاکلین )3449( 3بیان داشتند صحه
گذاری افراد مشهور (در صورت مقبول نبودن)
می تواند تأثیر بیشتری بر دفع مشتریان داشته
باشد تا جذب آنان .همچنین ،ویژگی های
ظاهری صحه گذار ممکن است تضمین کننده
تبلیغات موثر نباشد ،به خصوص اگر هیچ
همبستگی یا تجانسی بین فرد صحه گذار و نام
تجاری مورد صحه گذاری وجود نداشته باشد.

1. Miciak & Shanklin
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یک نمونه از این گونه صحه گذاری ،حمایت
نیکم اواه ،2هنرمند محبوب سینمای نیجریه ،از
1
پاک کننده سرویس های بهداشتی هارپیک
9
بود (ادبیجا .)2333 ،آنا ماریه و همکاران
( )2331نیز در تحقیق خود به طراحی مدلی
ذهنی برای تصویر برند ورزشکاران معروف
پرداختند ،و این مدل نشان داد که سازمان های
اسپانسر باید از اثرات نام تجاری و تصویر نام
تجاری افراد مشهور ورزشی آگاه باشند ،چرا که
این تصویر می تواند بر روی نگرش مصرف
9
کنندگان مؤثر باشد .وین سنت و همکاران
( )2333تحقیقی جهت شناسایی فاکتورهای
مطرح در صحه گذاری رستوران های زنجیره ای
انجام دادند و دریافتند که تجانس میان افرادی
که به صحه گذاری می پردازند با نوع رستوران،
سطح فعالیت صحه گذار ،توانایی در حرفه خود،
توانایی برقراری ارتباط با مردم و جذابیت
فیزیکی وی ،بر موفقیت برنامه تبلیغاتی مؤثر
است .برون استین و ژانگ ( )2339شهرت
ورزشکاران را تحت تأثیر عوامل مختلفی که فرد
را معروف ،ستاره و مردمی می سازد ،معرفی
کرد .صحه گذار ،فردی است که از شناخته شدن
توسط عامه مردم استفاده کرده و از موقعیت
خود به منظور تبلیغات کاال بهره گیری می
کند.مطابق فرضیات متعددی پیام منتقل شده از
طریق تصویر فرد صحه گذار و تصویر برند
محصول ،تحت تأثیر تجانس میان محصول و
صحه گذار می باشد (کامینس .)3443 ،محققین
زیادی معتقد اند که اندازه گیری میزان تجانس
میان برند و ویژگی های فرد صحه گذار ضروری
2. Nkem Owoh
3. Harpic
4. Anne-Marie et al
5. Vincent et al
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است ،اندازه گیری این میزان تجانس از این
لحاظ اهمیت دارد که ممکن است در صورت
عدم بررسی ،صحه گذاری موثر واقع نشود
(اردوگن و بوکر.)3444 ،
کامینس و گوپتا )3449( 3نیز دریافتند که
تجانس باالی میان محصول و صحه گذار بر باور
مشتری به محصول مورد تبلیغ موثر است.
ارتباط بین باور مشتری و تجانس محصول-
صحه گذار تحت تأثیر فرد صحه گذار می باشد.
به صورت کلی نتایج تحقیق مشخص کرد که
تجانس میان محصول و مشتری قابلیت اینکه به
عنوان فاکتوری مهم در تبلیغات به حساب آید را
دارا می باشد .لینچ و اسشولر )3449( 2مشخص
کردند که تجانس محصول -صحه گذار منجر به
تفاوت هایی در اعتبار ،برداشت از محصول،
ارزش درک شده از محصول و سایر موارد
تبلیغاتی و تجاری می شود .جیمز )3440( 1بر
روی تفاوت میان ورزشکارانی که محصوالت
ورزشی و غیر ورزشی را تبلیغ می کنند پرداخت
و در تحقیق خود به این نتیجه رسید که
مسئوالن تبلیغ محصوالت باید سعی کنند
افرادی برای صحه گذاری محصوالت خود
انتخاب کنند که تجانس باالیی با محصوالت
داشته باشند.
با توجه به اهمیت مطالب ذکر شده و وجود
ظرفیت حضور افراد مشهور ایرانی در زمینه
صحه گذاری و تبلیغات برند های مختلف ،به
نظر می رسد تحقیقات در زمینه صحه گذاری
کمتر مورد توجه محققین قرار گرفته است ،در
حالیکه در خارج از کشور پژوهش های زیادی در
1. Kamins & Gupta
2. Lynch, J., & Schuler
3. James
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این حوزه صورت گرفته است .شاید بتوان یکی از
دالیل کمرنگ بودن فعالیت های صحه گذاری
در ایران را وجود ممنوعیت های قانونی در زمینه
تبلیغات ذکر کرد ،مطابق بند (ب) ماده  32آیین
نامه تأسیس و نظارت بر نحوه کار و فعالیت های
کانون های تبلیغاتی استفاده از تصاویر و عناوین
مقامات عالی رتبه مملکتی و تمثال پیشوایان
مذهبی و شخصیت های تاریخی و فرهنگی
کشور در آگهیهایی که هدف آن ها ارائه
کاالهای مصرفی و خدمات مشابه میباشد
ممنوع است .با این حال مواردی از انجام
تبلیغات برندهای مختلف توسط افراد مشهور
انجام شده است ،با توجه به مثمر ثمر بودن
فعالیت های صحه گذاری لزوم انجام تحقیق در
این زمینه ایجاد می شود ،لذا هدف از انجام این
پژوهش بررسی ارتباط تجانس ورزشکار و
محصول در فرآیند صحه گذاری مصرف محصول
ورزشی بوده که به صورت موردی در خصوص
برند ورزشی دایی صورت گرفته است.
روششناسی پژوهش
پژوهش حاضر در زمره پژوهش های پیمایشی و
از نوع همبستگی است که داده های آن به شکل
میدانی گردآوری شده است .جامعه آماری این
پژوهش را مشتریان زن و مرد مراجعه کننده به
فروشگاه های منتخب تحت صحه گذاری نام و
مالکیت علی دایی در سطح استان تهران تشکیل
دادند که قصد خرید محصوالت این فروشگاه ها
را داشته اند .مهم ترین شعبه های این فروشگاه
ها در مناطق میرداماد ،شهرک غرب ،یوسف آباد،
منیره ،ولیعصر و نیاوران بوده است و در تمامی
این فروشگاه ها لوازم و کاالهای ورزشی عرضه
می شدند.
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از آن جایی که حجم جامعه نامحدود بود ،برای
بدست آوردن حجم نمونه با استفاده از جدول
مورگان تعداد  189نمونه استفاده شد .بدین
منظور پس از توزیع  933پرسشنامه ،تعداد 189
پرسشنامه صحیح برای تجزیه و تحلیل آماری
مورد استفاده قرار گرفت.
جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه مربوط به
تجانس ورزشکار با محصول که توسط کامیس
وگوپتا ( )3449در مقیاس  9ارزشی لیکرت
طراحی شده است استفاده شد و همچنین برای
سنجش مصرف ورزشی پرسشنامه ای با پنج
مؤلفه ،تمایل به مصرف (  8گویه) ،مصرف رسانه
ای ( 9گویه) ،ارزش مضاعف (  2گویه) ،آشنایی
با ورزشکار (  1گویه) و شرایط مصرف ( 9گویه)
برگرفته از پرسشنامه استاندارد قصد خرید برون
استین ( )2339است .مجموع این دو پرسشنامه
توسط رسولی و همکاران(  )3141در داخل
کشور مورد استفاده قرار گرفته است .این
پرسشنامه به همراه فرم ویژگی های جمعیت
شناختی شامل سن ،جنس ،فروشگاه ،هوادار
فوتبال (رشته ورزشی مورد تحقیق) استفاده شد.

روایی پرسشنامه از دو جنبه روایی محتوا و
روایی سازه بررسی شد .پرسشنامه های مذکور
پس از بررسی روایی صوری و ظاهری( محتوا)
توسط تعدادی از اساتید متخصص در حوزه
بازاریابی ورزشی مورد تایید قرار گرفت و پس از
رفع تناقض های موجود ،روایی سازه آن مورد
سنجش قرار گرفت .در همین راستا برای
سنجش روایی سازه ،از آزمون تحلیل عاملی در
نرم افزار  SPSSاستفاده شد.
در این پژوهش برای تجزیه و تحلیل داده ها از
آمار توصیفی شامل فراوانی ،انحراف استاندارد و
میانگین و همچنین رتبه میانگین (آزمون
فریدمن) استفاده شد .پس از سنجش و تأیید
طبیعی بودن داده ها با آزمون کلموگروف
_اسمیرنوف مدل مفهومی ارائه شده توسط
پژوهشگر با استفاده از روش معادالت ساختاری
انجام شد .شاخص های ارزیابی در این آزمون،
آماره کفایت نمونه برداری ( )KMOو سطح
معناداری بارتلت هستند .نتایج این آزمون در
جدول  3نشان داده شده است.

جدول  .1آزمون ،آماره کفایت نمونه برداری ( )KMOو سطح معناداری بارتلت
متغیر

مؤلفه ها

تجانس بین ورزشکار و محصول مورد صحه گذاری

مصرف ورزشی

تمایل به مصرف
مصرف رسانه ای
ارزش مضاعف
آشناییت با ورزشکار
شرایط مصرف

شاخص های مذذکور بذرای متغیرهذای پذژوهش
اندازه گیری شد و با توجه به مقذادیر بذه دسذت
آمده ،روایی سازه متغیرهای پژوهش بذا بررسذی

معیارKMO

سطح معناداری بارتلت

3/843

3/333

3/042
3/730
3/790
3/820
3/889

3/333
3/333
3/333
3/333
3/333

سطح معنذاداری بارتلذت و آمذاره کفایذت نمونذه
برداری مورد تأیید قرار گرفت .برای اندازه گیری
پایذذذایی پرسشذذذنامه از روش آلفذذذای کرونبذذذاخ
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میان نمونه آماری تحقیق 119 ،نفر( ) %87
هوادار رشته ورزشی فوتبال (رشته ورزشی صحه
گذار ورزشکار تحقیق) و  93نفر(  )%31هوادار
فوتبال نیستند .در زمینه مراجعه به فروشگاه
های مورد نظر پژوهش نیز ،به شکل مساوی به
پخش و دریافت پرسشنامه ها پرداخته شد ،به
این صورت که از هر فروشگاه  09پرسشنامه
مورد بررسی قرار گرفت .این موارد در جدول2
قابل مشاهده است.

استفاده شد و ضریب آلفای قابذل قبذول 3/830
بدست آمد.
یافته های پژوهش
در این پژوهش  189پرسشنامه مورد ارزیابی
قرارگرفت که از این تعداد  9944درصد مردان
و 9943درصد را زنان تشکیل داده اند .همچنین
پاسخ دهندگان به ترتیب در محدوده سنی  20تا
 13سال (  23 ،)% 2148تا  29سال ( ،)%3849
کمتر از  23سال (  ،)3148بیشتر از  10سال
( )%3944و  13تا  )%3344 ( 19می باشند .در

جدول  - 2ویژگی های جمعیت شناختی پاسخ دهندگان
جنسیت

ارتباط با ورزش فوتبال

گروه سنی

مرد

زن

زیر 23
سال

 23تا 29
سال

 20تا 13
سال

 13تا 19
سال

بیشتر از
 10سال

هوادار

غیرهوادار

تعداد

233

371

09

87

332

93

73

119

93

فراوانی
%

99/4

99/3

31/8

38/9

21/8

33/4

39/4

87

31

داده های گردآوری شده از پرسشنامه ها
مشخص کرد که میزان تجانس بین ورزشکار و
محصول مورد صحه گذاری از نظر مشتریان
فروشگاه های مورد مطالعه به میزان قابل توجهی
باالتر از حد متوسط است همچنین می توان

گفت که با میانگین  ،1/40میانگین نمره مصرف
ورزشی برای این مشتریان فروشگاه ها باالتر از
میانگین است .جدول  1وضعیت متغیرهای
مشاهده پذیر تجانس بین ورزشکار -محصول
مورد صحه گذاری و مصرف ورزشی و مولفه های
آن را نشان می دهد.

جدول  .3وضعیت تجانس بین ورزشکار -محصول و ریز متغیرهای مصرف ورزشی در فروشگاه های مورد بررسی
کمترین

بیشترین

مقدار

مقدار

تمایل به مصرف

189

2/88

9/02

3/19

مصرف رسانه ای

189

2/0

7/32

3/904

1/87

ارزش مضاعف

189

1/33

9/33

3/991

9/13

آشناییت با ورزشکار

189

2/07

9/33

3/178

9/10

ابعاد

تعداد

انحراف معیار

میانگین
1/81

شرایط مصرف

189

2/9

9/0

3/18

1/93

مصرف ورزشی (کل)

189

1/9

9/43

3/239

1/40

تجانس

189

1/2

9/33

3/134

9/21
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است.

میانگین رتبه ای (آزمون فریدمن) متغیرهای
تحقیق در جدول  9مورد توجه قرار گرفته
جدول  .4نتایج آزمون فریدمن (نتیجه معناداری)
مولفه های مصرف ورزشی

رتبه میانگین

آشناییت با ورزشکار

9/30

ارزش مضاعف

1/41

مصرف رسانه ای

2/74

تمایل به مصرف

2/24

شرایط مصرف

3/91

نتایج آزمون فریدمن در جدول  9میانگین رتبه
های هر یک از مولفه های متغیر وابسته تحقیق
را نشان می دهد .بنابر اطالعات فوق می توان
گفت ،متغیر آشناییت با ورزشکار و پس از آن
ارزش مضاعف نسبت به سایر متغیرها از اهمیت
بیشتری برخوردار است.
آزمون مدل مفهومی و فرضیه های پژوهش
در این پژوهش برای بررسی رابطه دو متغیر
تجانس بین ورزشکار و محصول مورد صحه
گذاری (به عنوان متغیر مستقل) و مصرف

مربع کای

df

722/97

sig

3/333

9

ورزشی (به عنوان متغیر وابسته) از روش مدل
سازی معادالت ساختاری استفاده شده است.
با اجرای آزمون مدل سازی معادالت ساختاری
در نرم افزار ،روابط مولفه ی متغیر صحه گذاری
با مولفه های مصرف کاالی ورزشی مورد بررسی
قرار می گیرد و وضعیت شاخص های برازش
مدل مشخص می گردد.
وضعیت شاخص های برازش برای مدل مفهومی
پژوهش در جدول  9آورده شده است.

جدول  . 5خروجی مدل اولیه ارتباط تجانس بین ورزشکار -محصول و مصرف ورزشی
گروه بندی شاخص ها
شاخص های برازش
مطلق
شاخص های برازش
تطبیقی
شاخص های برازش
مقتصد

نام شاخص
سطح تحت پوشش کای اسکوئر
شاخص نیکویی برازش
شاخص نیکویی برازش اصالح شده
شاخص برازش هنجار شده
شاخص برازش تطبیقی
شاخص برازش نسبی
شاخص برازش افزایشی
شاخص برازش مقتصد هنجار شده
ریشه میانگین مربعات خطای برآورد
کای اسکوئر بهنجار شده به درجه آزادی

مدل اولیه

برازش قابل قبول

3/328
3/487
3/471
3/899
3/430
3/832
3/429
3/934
3/317
3/932

P > 5%
GFI > 90%
AGFI > 90%
NFI > 90%
CFI > 90%
RFI > 90%
IFI > 90%
PNFI > 50%
RMSEA < 10%
مقدار بین  3تا 1
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تایید کلی مدل به آن مفهوم نیست که همه
روابط موجود در مدل تایید شده اند ،لذا روابط
موجود در مدل نیز به صورت جداگانه بررسی
خواهد شد و به همین دلیل ،شاخص های
برازش جزئی مدل مورد بررسی قرار می گیرند.
به عبارت دیگر ،پس از برازش کلی مدل باید
روابط جزیی مدل نیز مورد آزمون قرار گیرند که
آیا روابط جزیی تعریف شده در مدل از برازش
مناسبی برخوردار هستند یا خیر .معناداری
شاخص های برازش جزیی مدل در جدول 0
نشان داده شده است.

همان طور که در جدول مشخص است تعداد
زیادی از شاخص های برازش مدل از وضعیت
مناسبی برخوردار هستند .به عنوان مثال سطح
معناداری کای اسکوئر مدل از  9درصد بیشتر
است و این نشان از آن دارد که داده های تجربی
به نحو مناسبی از مدل مفهومی پژوهش حمایت
می کنند .همچنین مقدار ریشه میانگین مربعات
خطای برآورد نیز کمتر از  33درصد است و این
شاخص نیز برازش مدل را تایید می کند .قابل
قبول بودن سایر شاخص های مدل نیز در
خروجی های نرم افزار قابل مشاهده است.

جدول  . 6شاخص های جزئی برازش مدل
خطای

نسبت

سطح

استاندارد

بحرانی

معناداری

تجانس

مصرف ورزشی

3/219

3/399

9/271

***

تأیید

مصرف ورزشی

تمایل به مصرف

3/309

3/927

2/713

3/39

تأیید

مصرف ورزشی

مصرف رسانه ای

3/32

3/973

2/088

***

تأیید

مصرف ورزشی

ارزش مضاعف

3/011

3/194

3/831

3/39

تأیید

آشناییت با ورزشکار

3/839

3/121

2/949

***

تأیید

شرایط مصرف

3/103

3/274

-3/249

3340

رد

روابط مدل مفهومی

مصرف ورزشی
مصرف ورزشی

همچنان که اطالعات جدول  0نشان می دهد،
فرضیه اصلی پژوهش (ارتباط تجانس بین
ورزشکار -محصول و مصرف ورزشی) مورد تایید
قرار گرفته است .با توجه به سطح معناداری این
رابطه که دارای مقداری کمتر از  3/39است ،می
توان پذیرفت که تجانس بین ورزشکار -محصول
مورد نظر با تمایل برای مصرف و در واقع خرید
محصول ارتباط داشته است .با توجه به مثبت

برآورد

نتیجه

بودن بار عاملی این رابطه ( )3/219می توان
پذیرفت که تجانس بین ورزشکار -محصول با
تمایل و قصد مصرف و خرید آن محصوالت
ارتباط مثبت دارد.
روابط مؤلفه های (ابعاد) مصرف ورزشی(قصد
خرید) مدل بر پایه مدل های اندازه گیری
تنظیم شده اند .در مدل اندازه گیری پژوهش،
این ادعا مطرح شده است که آیا متغیرهای

امید جمشیدی ،سید نصراهلل سجادی ...

مشاهده پذیر تمایل به مصرف ،مصرف رسانه ای،
ارزش مضاعف  ،آشناییت با ورزشکار و شرایط
مصرف  ،متغیر مصرف ورزشی را اندازه گیری
می کنند یا خیر .همچنان که در جدول  0دیده
می شود ،بارهای عاملی همه شاخه های این
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متغیر معنادار بوده است به استثنای مولفه
شرایط مصرف که با بار عاملی ( )3/10معنادار
بدست نیامده است .شکل سوم نمای کلی مدل
مفهومی را به همراه ضرایب برآورده شده نشان
می دهد.

شکل .3مدل مفهومی پژوهش به همراه بارهای عاملی

بحث و نتیجهگیری
هدف از انجام این پژوهش بررسی ارتباط تجانس
میان ورزشکار صحهگذار و محصول مورد صحه
گذاری با مصرف ورزشی بوده است ،که به این
منظور شخص علی دایی بهعنوان نمونه مورد
بررسی قرار گرفت .علی دایی در سالهای اخیر
چندین فروشگاه ورزشی را در سطح شهر تهران
تأسیس کرده که نام خود او بر سردر این
فروشگاهها درجشده و مشتریان تقریباً در جریان
اختصاص این فروشگاهها به ایشان می باشند.
صحه گذاری ،به استفاده از یک فرد مشهور برای
معرفی و تبلیغ یک برند اطالق می شود .برای

تبلیغ محصوالت و خدمات ،از رسانه های
متفاوتی استفاده می شود .از تبلیغات در رسانه
های دیداری و شنیداری گرفته تا تبلیغ در
نشریات چاپی و بیلبوردهای خیابانی و تبلیغات
در دنیای مجازی .شیوه های ارائه تبلیغ در این
کانال ها نیز شکل های متفاوتی به خود می
گیرد .گاه از روش مستقیم برای انتقال مطلب
کمک گرفته می شود و گاه محصول یا خدمتی
به شکل غیرمستقیم معرفی و تبلیغ می شود.
گاه تبلیغات می تواند هیجان انگیز بوده و یا تنها
به آگاهی بخشی در زمینه محصوالت و خدمات
بپردازد .در تبلیغ ،گاهی محصول و خدمت به
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تنهایی معرفی می شود و فقط تصویری از
محصول مشاهده می شود و گاه فردی این
محصول را معرفی می کند و در قاب تصویر به
غیر از محصول ،شخص یا اشخاصی وجود دارند
که از محصول برای مشتری شناخته شده تر
بوده و هدف تبلیغ کنندگان این است که
محصول یا خدمت خود را به واسطه آن شخص
یا اشخاص معرفی نمایند .در میان افراد شناخته
شده در تمامی حوزه ها ،به دلیل محبوبیت باالی
ورزش در سطح جهان ،ورزشکاران و افراد مشهور
ورزشی در صحه گذاری طرفداران بیشتری دارند
و شرکت های تجاری تالش می کنند تا از
ورزشکاران برای معرفی و تبلیغ محصول خود
استفاده کنند .استفاده از ورزشکاران کمک می
کند که سرعت آگاهی از برند و گسترش
تصویری برند بیشتر شده و برند ،بسیار سریعتر
در سطح جهان شناخته شود .صحه گذاری
امروزه یه یکی از استراتژی های مهم بازاریابی
برای شرکت ها تبدیل شده است و تمامی صنایع
ورزشی و غیرورزشی سعی می کنند از این شیوه
یه خوبی بهره ببرند محصوالت ورزشی در ایران
نیز طرفداران خاص خود را دارد و به همین
دلیل ورزشکاران شناخته شده ای همچون صحه
گذار مدنظر این تحقیق سعی در سرمایه گذاری
در این بخش دارند.
یافتههای پژوهش نشان میدهند که
مراجعهکنندگان به فروشگاههای موردنظر
تجانس میان محصوالت مورد صحه گذاری و
ورزشکار را باالتر از متوسط می دانند و مصرف
ورزشی را نیز نسبتاً خوب ارزیابی کردهاند .در
ارتباط با ابعاد مصرف ورزشی نیز ،آشناییت با
ورزشکار باالترین ارزش را از دیدگاه مشتریان به
دست آورد و در ادامه به ترتیب ارزش مضاعف،
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مصرف رسانه ای ،تمایل به مصرف و شرایط
مصرف قرار گرفتند .که از این میان ابعاد
آشناییت با ورزشکار و ارزش مضاعف مقداری
باالتر از میانگین را به خود اختصاص دادند.
با بررسی مسئله اصلی پژوهش و آزمون مدل،
تأثیر مثبت تجانس میان ورزشکار صحهگذار و
محصول مورد صحه گذاری بر مصرف ورزشی
محصول مورد تأیید قرار گرفت .بهعبارتدیگر
ارتباط مثبت و معناداری تجانس میان ورزشکار
صحهگذار و محصول و مصرف ورزشی وجود
دارد .این به آن مفهوم است که میتوان عنوان
کرد که استفاده از ورزشکاران معروف در
تبلیغات کاالها و محصوالت در شرایطی که میان
محصول مورد تبلیغ و ورزشکار قرابت وجود
داشته باشد می تواند بر مصرف ورزشی مشتریان
تأثیر مثبتی بهجای گذارد و این روش برای
شرکتهای تولیدی ،بازرگانی و حتی خدماتی
مفید خواهد بود .همانطور که قبالً نیز گفته شد
هدف اصلی استفاده از افراد مشهور در تبلیغات
افزایش شناخت و جلبتوجه مشتریان نسبت به
برند است که با توجه به تایید تأثیر مثبت
تجانس میان ورزشکار و محصول در یافته های
پژوهش حاضر میتوان اذعان داشت که این
شناخت و توجه نسبت به برند حاصل شده است.
این یافته با نتایج تحقیقات تیل ( ،)2333بوید و
شارک( ،)2339پتز و همکاران ( ،)2330گاربینیو
و همکاران ( ،) 2330دیسون و همکاران
( )3448و استون و همکاران ( )2331هم سو
می باشد .با توجه به آنچه گفته شد ،شاید بتوان
گفت علی دایی با تبلیغ محصوالتی در حیطه
حرفه و تخصص خود توانسته است بر مصرف
ورزشی مشتریان تأثیر مثبتی بر جای بگذارد.
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نتایج جزئیتر حاصل از تحقیق نشان داد که
مؤلفه آشناییت با ورزشکار بهدرستی مصرف
ورزشی مشتریان را مورد تبیین قرار میدهد .به
عبارت دیگر آشناییت با ورزشکار که در ابعاد
مصرف ورزشی باالترین رتبه را به دست آورده
است ،تحت تأثیر شاخص هایی مانند شناخت
مشتری از رشته ورزشی ،شناخت مشتری از
ورزشکار ،آگاهی از رشته و حرفه ورزشکار می
باشد .بنابراین میتوان نتیجه گرفت که با توجه
به اینکه علی دایی در رشته خود فردی شناخته
شده می باشد ،می توان گفت این اطمینان به
وجود می آید که تأثیر بسزایی بر مصرف ورزشی
مشتریان خواهد داشت .این یافته ها ،نتایج
تحقیقات کارال ( ،)2334وین سنت و همکاران
( )2333و استین و ژانگ ( )2339را مورد تأیید
قرار می دهد .در ادامه یافتههای حاصل از
تحقیق ،مؤلفه ارزش مضاعف نیز مصرف ورزشی
را مورد تبیین قرار میدهد .این بعد از ابعاد
مصرف ورزشی به وجود تصویر مثبتی از
ورزشکار در ذهن مشتری و این باور که وی تأثیر
مثبتی بر رشته ورزشی خود گذاشته است ،اشاره
دارد .با توجه به ویژگی های شخصیتی و
موفقیت های حاصله علی دایی مانند حضور در
تیمهای بزرگی همچون بایرنمونیخ و هرتابرلین
و همچنین برترین گل زن جهان و رکورددار
بازی در تیم ملی ایران ،این مولفه به میزان
باالیی بر مصرف ورزشی تأثیر گذار بوده است.
این نتایج با یافتههای میکیاک و شاکلین
( ، )3449کارال ( )2334و ماریه و همکاران
( )2331همسو است.
تمایل به مصرف در این تحقیق میتواند مصرف
ورزشی او را تبیین کند .با توجه به اینکه بعد
تمایل به مصرف اشاره به مواردی چون تمایل
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مشتری به استفاده از محصولی که ورزشکار
استفاده می کند ،تمایل مشتری به استفاده از
محصولی که ورزشکار تبلیغ می کند ،تمایل به
مصرف محصول با آرم باشگاه ورزشکار ،عالقه به
محصولی که ورزشکار بر آن صحه می گذارد،
تمایل به استفاده از محصولی که او در رشته
ورزشی خود استفاده می کند و گرایش به
شرکت در رشته ورزشی مشابه فرد صحه گذار
دارد ،داشتن ویژگی های منحصر به فرد باعث
تمایل مشتری به مصرف ورزشی خواهد شد.
نتایج حاصل به تحقیقات اردوگن و بیکر
( . ،)3444لینچ و اسشولر ( ،)3449کامینس و
گوپتا ( )3449و هوتز ( )2339هم سو می باشد.
و همچنین تحقیق جیمز ( )3440و تیل و بوسلر
( )3448در زمینه تأثیر مثبت صحه گذاری
ورزشی حاصل از ارتباط نزدیک ورزش و
محصول و تأثیر نگرش مثبت نسبت به ورزشکار
بر مصرف ورزشی را مورد تأیید قرار می دهد.
مصرف ورزشی همچنین تحت تأثیر بعد مصرف
رسانه ای می باشد ،مصرف رسانه ای مبنی بر
سطحی است که مشتری اخبار و اطالعات
مربوط به ورزشکار را از رسانه های مختلف مانند
رادیو ،تلویزیون ،روزنامه ها و  ...پیگیری می کند.
مطابق یافته های تحقیق این بعد به صورت
معناداری مصرف ورزشی را تبیین می کند .با
توجه به پوشش رسانه ای باال و محبوبیت زیاد
رشته ورزشی ورزشکار مورد تحقیق این یافته
قابل توجیه است .بلک ول و همکاران (،)2333
برانستین ( ،)2339کارال ( )2334و برون استین
و ژانگ ( )2339در تحقیقات خود به نتایج
مشابهی رسیدند .از میان ابعاد مصرف ورزشی،
تنها بعدی که نتوانسته بر مصرف ورزشی
مشتریان مؤثر باشد و آن را بهدرستی
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اندازهگیری کند ،شرایط مصرف بوده است .این
بعد به تمایل مشتری به خرید محصول با کیفیت
باالتر ،تمایل مشتری به خرید محصول بدیع تر و
گرایش به خرید محصول جذاب تر اشاره دارد.
با توجه به مولفه های ذکر شده ،این بعد می
تواند تحت تأثیر عواملی باشد که تجانس
محصول با ورزشکار بر آن موثر نمی باشد.
در نهایت می توان با توجه به تأثیر مثبت
تجانس میان محصول و ورزشکار بر صحه گذاری
و تبلیغات محصوالت توسط افراد مشهور و
نهایتاً تأثیر بر مصرف ورزشی و بهبود بازده مالی،
به شرکت های تولیدی و خدماتی پیشنهاد کرد
قسمتی از برنامه تبلیغات و ترویج محصوالت و
خدمات خود را به استفاده از شیوه های صحه
گذاری از طریق افراد مشهور مرتبط با محصوالت
خود معطوف نمایند .چراکه یک انطباق خوب به
معنی برقراری رابطه ای طوالنی مدت میان
محصول و فرد صحه گذار است و یک ارتباط
خوب میان این دو در اذهان میلیون ها مشتری
می ماند .ورزشکاران می توانند با محبوبیت خود
تأیید مناسب و درخور بودن برند،
و
طرفدارانشان را به سمت استفاده از برند مورد
نظر سوق داده و با عجین کردن احساسات
تماشاگران با برند ،معنا و مفهومی متفاوت به
برند بدهند .همچنین استفاده از ورزشکاران
مشهور سبب افزایش اعتقاد به برند و انتقال
ساده تر پیام برند به مخاطب شده و برند را در
ذهن مخاطب نهادینه می کند .البته باید به یاد
داشت که استفاده از ورزشکاران جهت معرفی
برند ،کمک شایان توجهی نیز از نظر اقتصادی
به ورزشکاران کرده و یک منبع غنی درآمدزایی
برای ورزشکاران محسوب می شود .در کنار
درآمدزایی ،مطلب دیگری که ترغیب کننده
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ورزشکاران جهت حضور در صحه گذاری است،
ارتقای برند شخصی بواسطه حضور در کنار
برندهای دیگر می باشد .ورزشکاران با حضور در
کنار محصوالت و خدمات گوناگون در کنار
معرفی و تبلیغ برند ،به معرفی و تبلیغ خود نیز
اقدام کرده و ارزش برند شخصی خود را نیز ارتقا
می دهند .به کالمی دیگر ،صحه گذاری یک
بازی برد-برد برای سازمان های تولیدی و
خدماتی و ورزشکاران است و سبب کسب درآمد
بیشتر و ارتقای ارزش برند برای هر دو طرف می
شود.
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Abstract
Objective: Celebrities endorsement techniques is desirable way of advertising
to create awareness and obtain outgrowth about products and services, and
congruity the athlete with the product is concerned in order to to measure
compliance with the product. The aim of this study is to investigate the
relationship between athlete and product congruity and goods purchase
consumer in Ali Daeis shops in Tehran.
Methodology: Statistical population were all patients required to stores that
according to the infinity of the community, matching to Morgan table, 384 were
chosen as samples.
Results: For data analysis, descriptive statistics and also ranks average was
used, Afterwards, the Kolmogorov-Smirnov test to confirm normal distribution
of data, the research key issue by Amos structural equation modeling software
was analyzed.
Conclusion: The results showed a significant positive relationship between
congruity of athlete and product with the customer sports using. We can also
conclude that the tendency to consumption, media consumption, added value
and known athlete properly explain the consumption of sports products and
influencing it.
Keywords: congruity of athlete and product, customer sports using,
endorsement, Ali Daei, structural equation modeling.
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