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Abstract
Purpose: The main purpose of this study is to investigate the effect of television advertising strategies on the cognitive,
emotional and behavioral dimensions of female consumers' attitudes.
Methodology: Research is applied in terms of purpose and descriptive-survey in terms of implementation method. The
statistical population in this study are all female consumers of detergent and hygiene products of three brands (Golrang,
Softlan and Active) offered in OK chain stores in Tehran and the number of samples is equal to 384 people due to the
unlimited statistical population. Sampling method in this research, a cluster random method is available. The data
collection tool in this study was a researcher-made questionnaire using Kaur & Hundal (2017) questionnaire which was
distributed among the sample members after validation and reliability assessment. The collected data were analyzed using
SPSS and AMOS software.
Findings: The results showed that TV advertising strategies affect the cognitive, emotional and behavioral dimensions
of female consumers. The results of examining the sub-hypotheses of the research showed that repetition of
advertisements, approval of celebrities, gender attractions, humorous characters and product comparison have an effect
on the cognitive and emotional attitudes of female consumers. Also the cognitive attitude has an effect on shopping
behavior and change in consumer behavior and emotional attitude has a significant effect on change in shopping
behavior. Among the hypotheses presented in the research, the results showed that emotional attitude has no significant
effect on female consumers' shopping behavior.
Originality/Value: TV advertising strategies will affect different dimensions of cognitive, emotional and behavioral
attitudes of women consumers towards detergents and hygiene products and lead to different shopping behaviors in
them.
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نوع مقاله :پژوهشی

بررسی تأثیر راهبردهای تبلیغات تلویزیونی بر ابعاد شناختی ،احساسی و رفتاری
نگرش مصرفکنندگان زن
*

افسانه جوان حصارشنه ،ناصر یزدانی

گروه مدیریت بازرگانی ،دانشكده علوم انسانی ،دانشگاه شاهد ،تهران ،ایران.

چکیده
هدف :هدف اصلی این تحقیق بررسی تأثیر راهبردهای تبلیغات تلویزیونی بر ابعاد شناختی ،احساسی و رفتاری نگرش مصرفکنندگان

روششناسی پژوهش :تحقیق ازنظر هدف کاربردی و ازنظر شیوه اجرا توصیفی – پیمایشی میباشد .جامعه آماری تمامی مصرفکنندگان
زن محصوالت شوینده و بهداشتی سه برند (گلرنگ ،سافتلن و اکتیو) عرضهشده در فروشگاههای زنجیرهای افق کوروش در شهر تهران
میباشند و تعداد نمونه با توجه به نامحدود بودن جامعه آماری برابر با  384نفر میباشد .روش نمونهگیری در این تحقیق روش تصادفی
خوشهای در دسترس است .ابزار گردآوری اطالعات در این تحقیق پرسشنامههای محقق ساخته با بهرهگیری از پرسشنامه کائور و هندال
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( )2017بود که پس از روایی سنجی و پایایی سنجی بین اعضای نمونه توزیع گردید .دادههای جمعآوریشده به کمک نرمافزارهای SPSS

و  AMOSتحلیل شدند.
یافتهها :نتایج نشان داد راهبردهای تبلیغات تلویزیونی بر ابعاد شناختی ،احساسی و رفتاری نگرش مصرفکنندگان زن تأثیر دارد .نتایج
فرضیههای فرعی نیز نشان داد تکرار تبلیغات ،تأیید افراد مشهور ،جاذبههای جنسیتی ،شخصیتهای طنز و مقایسه محصوالت بر نگرش
شناختی و احساسی مصرف کنندگان زن تأثیر دارد .همچنین نگرش شناختی بر رفتار خرید و تغییر رفتار خرید مصرفکنندگان تأثیرگذار
است و نگرش احساسی نیز بر تغییر رفتار خرید تأثیر معنیداری دارد و در بین فرضیات مطرحشده در تحقیق نتایج نشان داد که نگرش
احساسی بر رفتار خرید مصرفکنندگان زن تأثیر معنیداری ندارد.
اصالت/ارزش افزوده علمی :راهبردهای تبلیغات تلویزیونی بر ابعاد مختلف نگرش شناختی ،احساسی و رفتاری زنان مصرفکننده
نسبت به محصوالت شوینده و بهداشتی تأثیرگذار خواهد بود و منجر به رفتار خرید متفاوت در آنها میشود.
کلیدواژهها :راهبردهای تبلیغات تلویزیونی ،نگرش احساس ،نگرش رفتاری ،نگرش شناختی ،مصرفکنندگان زن.
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زن ،میباشد.

 -1مقدمه
بعد از انقالب صنعتی ،به دلیل باال رفتن حجم تولیدات و زیادشدن فاصله بین تولید و مصرف ،دیگر فروش مقوله راحتی نبود ،لذا نیاز به
کانال های ارتباطی جدید احساس شد .با اختراع ماشین چاپ ،رادیو ،تلویزیون ،اینترنت و دیگر رسانههای جمعی ،وسایل ارتباطی
روزبهروز رشد بیشتری یافت (روشندل و قیومی .)2016 ،1امروزه در محیط رقابتی جدید ،توسعه روابط نزدیک و پایدار با مشتریان،
به عنوان ابزار استراتژیک برای محدود کردن رقابت در بازارها و حفظ سودآوری بلندمدت توصیه میشود (روشندل اربطانی و همکاران،2

 .)2019تبلیغ یکی از ابزارهای ارتباطی بسیار مهم برای افرادی است که قصد فروش محصول یا ارائه خدمت را دارند .امروزه تبلیغات جزء
الینفک اقتصاد و فروش به شمار میرود و هر سازمانی که از آن به نحو احسن استفاده میکند ،نسبت به رقبایی که از آن بهرهای نمیبرند،
به نتایج مقایسه ناپذیری دست خواهد یافت .به دلیل رقابت تنگاتنگ شرکتها ،نفوذ در بازارها و انجام امور بازاریابی دشوارتر از پیش شده
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است و توفیق در این زمینه ،مستلزم آگاهی ،دانش و مهارتهای ویژه است (رابووا .)2015 ،3شرکتها برای ایجاد نام تجاری با استفاده
از نماد ،نشان و ویژگیهای مختلف باهدف متمایز شدن از دیگران در میان بازارهای رقابتی تالش میکنند .حتی اگر شرکتی محصوالت
ً
و خدمات باکیفیتی داشته باشد ،به این معنی نیست که حتما در بازارهای رقابتی موفق است .یکی از الزمههای شرکت که در درک مشتریان
از شرکت مؤثر است ،انتخاب یک ابزار ارتباطی مناسب است تا محصوالت و خدمات شرکت را به مشتریان معرفی کند .تبلیغات برای
به مخاطبان آگاهی دهد ،هم از افراد سرشناس و هم از افراد ناشناخته استفاده میکند (سالم .)2016 ،4هماکنون در دنیای صنعت و

تجارت ،مبارزه سختی بر سر فروش کاالها و خدمات در جریان است ،مبارزهای که بهدرستی معلوم نیست چه وقت و توسط چه کسانی
آغازشده ،همچنان که کسی نمیتواند برای آن پایانی متصور شود (کیانپور و اصالنی .)2015 ،5امروزه موضوع تبلیغات در بازاریابی و
اثرات آن بر روی فروش شرکتها برای همه ثابتشده است .میدانیم که تنها تولید و فروش کاال نمیتواند در عصر حاضر کافی باشد،
حتی اگر آن محصول از سطح کیفی باالیی برخوردار باشد بازهم الزم است تا از طرق مختلف مردم را از وجود چنین محصولی آگاه
سازیم .ازآنجاکه امروزه بحث رقابت نیز از اهمیت باالیی برخوردار است و شاهد تعدد کسبوکارهای مختلف در حوزههای گوناگون
هستیم در این میان میتوان گفت تبلیغات کارآمد و زیرکانه عامل موفقیت در این رقابت میباشد .درواقع شرکتهای موفق در جستجوی
یافتن راهکار مؤثری جهت بهکارگیری در سیستمهای بازاریابی خود میباشند .تبلیغات یکی از فعالیتهایی است که منجر به تصو یر ذهنی
مصرفکنندگان میشود .البته ،تبلیغات تنها بخشی از فعالیت است که میتواند منجر به ایجاد یک تصو یر ذهنی شود .عملکرد سازمان،
منابع انسانی ،کیفیت محصول ،ساختمان و نمای خارجی و داخلی محل فروش محصوالت و خدمات ،روابط عمومی و  ...میتواند
تصو یری را در ذهن مشتریان ایجاد کند و بر درک و نگرش آنها تأثیر بگذارد .تصو یر بهینه از بازار برای سازمانها سرمایهای ارزشمند
است (حسینپناهی و سلطانپناه .)2021 ،6لذا با توجه به مزایایی که تبلیغات تلویزیونی دارد ،بررسی و تمرکز بر این نوع تبلیغ همچنان
میتواند برای صاحبان کسبوکار مفید واقع شود و لذا الزم است که تأثیرگذاری این نوع تبلیغات در کنار تبلیغات اینترنتی و مجازی بررسی
و عواملی که میتواند از این نوع تبلیغات تأثیر بگیرد بررسی و ارزیابی شوند .از طرفی شناخت درست ابزارهای تبلیغات ،قسمتی از فرآیند
مدیریت تبلیغات بهحساب میآید .میتوان گفت که تبلیغات نقش مهمی در توسعهی فروش و افزایش سهم بازار دارند .از طرفی با توجه
به اینکه در دنیای امروز ابزارهای مختلفی برای ارائه تبلیغات به وجود آمده است ،اما میتوان گفت که هنوز هم زنان بهعنوان یکی از
مخاطبان اصلی برنامهها و تبلیغات تلویزیونی محسوب میشوند که میتوان با نشان دادن آگهیهای مختلف توجهشان را به کاال یا
محصول جلب کرده و آنها را تشویق و ترغیب به خرید محصوالت و خدمات خود کنیم .بر این اساس بررسی اینکه چه راهبردهای
تبلیغاتی را به کار بگیریم تا نگرش و رفتار زنان را تغییر و یا شکل دهیم از ضروریات اصلی اجرای این تحقیق میباشد .لذا در این تحقیق
به بررسی تأثیرگذاری راهبردهای تبلیغات تلویزیونی بر ابعاد شناختی ،احساسی و رفتاری نگرش مصرفکنندگان زن پرداخته میشود.
با توجه به دنیای در حال تغییر امروز ،زنان ازنظر مالی مستقلتر و آگاهتر میشوند که بهموجب این آگاهی و هوشیاری ،توانایی آنها در
خرید محصول افزایش مییابد .آنها در حال حاضر بیشتر درباره اطالعات محصوالت و خدماتی که از طریق مختلف دریافت میکنند،
نگران هستند (کائور و هوندال .)2017 ،رایجترین رسانه دریافت اطالعات در بین مصرفکنندگان ،تبلیغ تلویزیونی است که نهتنها
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بررسی تأثیر راهبردهای تبلیغات تلو یز یونی بر ابعاد شناختی ،احساسی و رفتاری نگرش مصرفکنندگان زن

ارسال اطالعات به بخش بزرگی از مخاطبان ،قبول همگانی یافته است .هنگامیکه شرکت میخواهد درباره محصوالت و خدمات خود

اطالعات مربوطه را ارائه میدهد بلکه بر رفتار خرید آنها نیز تأثیر میگذارد .تبلیغات تلویزیونی ابزار بسیار مؤثری برای ارتباط دادن پیام به
مخاطب هدف خود است چراکه این توا نایی را دارد که ارتباطات صوتی و تصویری را باهم ترکیب کند و درنتیجه این باعث میشود که
تبلیغات ،رسانه مهمی برای آگاه ساختن مردم از هرگونه محصوالت باشد (سان کیوسر.)2013 ،1
به گفته شارما ،)2013( 2پس از تماشای تبلیغات تلویزیونی  63/2%از مصرفکنندگان تصمیم میگیرند محصول تبلیغشده را بخرند.
تبلیغ یک ابزاری است که توسط بازاریابان برای ایجاد نگرش مثبت در مصرفکننده مورداستفاده قرار میگیرد .تبلیغکنندگان تالش میکنند
تا روی ادراک مصرفکننده با استفاده از تکنیکهای مختلف که شامل ویژگیهای متنوع است ،تأثیر بگذارند .این ویژگیها ادراک و رفتار
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مصرفکنندگان را با نشان دادن تصویری خوب از محصوالت تبلیغشده ،تحت تأثیر قرار میدهند .با در نظر گرفتن تأثیر تبلیغات ،در چند
سال گذشته ،افزایش قابلتوجهی در اهمیت تبلیغ در بین مصرفکنندگان وجود داشته است .تبلیغات بر مؤلفههای شناختی و رفتاری نگرش
مصرفکنندگان تأثیر میگذارد .با توجه به یادگیری شناختی ،تالش تبلیغکننده در تولید محصوالت آشنا برای مصرفکنندگان است (ایانواله
و همکاران .)2005 ،3در دنیای امروز ،پیشبینی و درک رفتار مصرفکنندگان بهمنظور تأثیرگذاری بر رفتار آنها موردتوجه بازاریابان قرارگرفته
است .بازاریابان جهت کسب موفقیت ،باید از عوامل گوناگون تأثیرگذار بر خریداران پیشی گرفته و درصدد شناخت چگونگی قصد خرید
مصرفکنندگان باشند اهداف رفتاری منعکسکننده ارزیابی از محصوالت و خدمات و ارزیابی احتمال رفتار واقعی است (شیرمحمدی و
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رجبی .)2022 ،4برای ایجاد تأثیر بیشتر پیام در تبلیغات ،بازاریابان از تاکتیکهایی استفاده میکنند که درک مصرفکنندگان را تحت تأثیر
قرار میدهد و منجر به تغییر رفتار مصرفکنندگان میشود .مؤلفههای رفتاری مصرفکنندگان شامل رفتار خرید و تغییر در رفتار مشتریان
است .مؤلفههای شناختی نگرش مصرفکنندگان ،نگرشهای مثبت و نیز نگرشهای منفی نسبت به تبلیغات دارد که ویژگی رفتاری نگرش
را تحت تأثیر قرار میدهد (کائور و هوندال  .)2017 ،مطالعه انجامشده توسط صدیقی )2014( 5نشان میدهد که کیفیت محصول نشان
دادهشده در تبلیغات ،تأیید افراد مشهور ،اعتبار محتوا ،تکرار تبلیغات ،حقایق اطالعاتی در مورد محصول ،درخواستهای احساسی و
اثربخشی پیام تبلیغاتی عواملی هستند که بر قصد خرید مصرفکنندگان تأثیر میگذارند.
ارتباط بین راهبرد و تاکتیک در این است که راهبرد ،تصمیمات کلی تخصیص منابع برای تحقق اهداف است ،درحالیکه تاکتیک در رابطه
با به حرکت درآوردن این منابع ،یعنی به اجرا گذاشتن آنهاست .بهاینترتیب تصمیمهای تاکتیکی ،جزئیات تصمیمهای استراتژیک را در
برمیگیرد .راهبرد یا استراتژی برساختهی دانش نظامی است و منظور ترسیم خطوط کلی رسیدن به مقصد معین است و تاکتیک یا راهکار

هدفهای جزئیتر و عملیاتیتری است که در راستای راهبرد تعیینشده ،طراحی میشود (نصیری فقیر سمیعی .)2016 ،6تأثیر مثبت
تبلیغات بر ذهن مصرفکنندگان ،موجب تقویت خرید محصوالت تبلیغشده میگردد و ادراک منفی موجب افزایش اجتناب از تبلیغات
میشود .تاکتیکهای مختلفی وجود دارند که به تبلیغکنندگان کمک میکنند تا تأثیر ماندگاری را بر ذهن مصرفکنندگان بگذارند .این
تاکتیکها در این مطالعه شامل نمایش مکرر ،تأیید افراد مشهور ،جاذبههای جنسیتی ،شخصیتهای خندهدار و مقایسه محصوالت میباشد
که بر روی نگرش شناختی و احساسی مصرفکنندگان نسبت به تبلیغات تأثیر میگذارند و درنهایت منجر به رفتار خرید یا تغییر رفتار
ً
مصرفکننده میشوند (کائور و هوندال .)2017 ،نظر به اینکه در جامعه و فرهنگ ایرانی عمدتا زنان از محصوالت شوینده و بهداشتی سه
برند گلرنگ ،سافتلن و اکتیو استفاده می کنند به همین دلیل برای انسجام بیشتر تحقیق مطالعه فقط بر روی زنان صورت گرفته است .این
تحقیق به دنبال پاسخ این سؤال است که "تأثیر راهبردهای تبلیغات تلویزیونی بر ابعاد شناختی ،احساسی و رفتاری نگرش مصرفکنندگان
زن چگونه است؟".

 -2مبانی نظری ،پیشینه و مدل مفهومی پژوهش
تبلیغات :تبلیغات دارای پیشینهای طوالنی است؛ اما اوج پیشرفت آن از قرن بیستم شروع میشود .از این قرن به بعد دامنه تبلیغات بسیار
گستردهتر میشود .امروزه در همه امور بشری رد پای تبلیغات را میتوان مشاهده کرد .در حیطه اجتماعی ،سیاسی ،فرهنگی ،آموزشی،
اقتصادی و از این نوع (شادجو و همکاران )2019 ،7تبلیغات عبارت است از ارتباط و معرفی غیرشخصی محصول یا خدمات از طریق
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حامل های مختلف در مقابل دریافت وجه برای مؤسسات انتفاعی و غیرانتفاعی ،یا افرادی که به نحوی در پیام مشخصشدهاند (امینی و

رحمانی .)2016 ،1تبلیغات یک رکن کلیدی در هر سازمان یا شرکتی برای ایجاد آگاهی از محصوالت و خدمات برای مصرفکنندگان
است .به همین دلیل ،همه سازمانها یا شرکتها باید رسانههای تبلیغاتی را که میتوانند به تحریک بازار کمک کنند ،بشناسند و رتبهبندی

کنند (منتظری و جوزدانی .)2018 ،2اجرای تاکتیکی تبلیغات دارای ابعاد مختلفی است که شامل هدفگذاری ،پیامرسانی ،برنامهریزی

برای مشتری ،پیشنهاد کانال و توزیع فروش است (یون و همکاران .)2020 ،3با تغییر مداوم روشهای ارتباطی تبلیغاتی ،ارتباطات تبلیغاتی
بهطورکلی از سه روش ارتباط شفاهی ،ارتباط متنی و ارتباطات الکترونیکی عبور میکند (وو .)2020 ،4تبلیغات نمایشی ،امکان
هدفگیری رفتاری را فراهم میکند ،زیرا تبلیغکنندگان میتوانند پاسخ مصرفکننده قبل و بعد از برداشت پیگیری کنند .تبلیغات نمایشی
امکان تطابق بهتر بین محصوالت شرکت و سلیقه مشتریان را از طریق هدفگذاری فراهم میکند (کنان .)2017 ،5تبلیغات نمایشی تأثیر
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مثبت بر حفظ مشتری و درنتیجه خریدهای مکرر دارد .نمایش تبلیغات باعث افزایش فروش کوتاهمدت و همچنین انتظارات سرمایهگذاران

از فروش میشود (بایر و همکاران.)2020 ،6

راهبرد تبلیغات :راهبرد تبلیغات به معنی ترکیب یک برند ،محصول و یک مقصد در تبلیغات است؛ بهطوریکه تبلیغات بتواند درک و باور

مشتری نسبت به محصول و مقصد را بهبود بخشد (یونگ و چایلدز .)2020 ،7راهبرد تبلیغات در اصل بررسی محیط اطالعاتی
برآورد میزان هزینه تبلیغات است .بر اساس این اطالعات میتوان در خصوص کیفیت و چگونگی تبلیغات تصمیمگیری نمود (هالنبک و

همکاران .)2019 ،8راهبرد تبلیغات ایجاد تبلیغ ،هدایت آن به سمت مخاطبان هدف ،ایجاد پیام و هدایت آن از طریق رسانههای مختلف
برای دستیابی به مخاطب هدف است .راهبرد تبلیغات یکی از ابعاد برجسته یک تبلیغ مؤثر است .شناسایی راهبردهای تبلیغات برای هر
ً
شرکتی خصوصا تبلیغات تلویزیونی شرکتها بسیار حائز اهمیت است زیرا عالوه بر هزینههای باالی رسانه تلویزیون ،تغییرات سریع و
وسیع محیطی و پیشرفتهای تکنولوژی در دهههای اخیر ،باعث ظهور رسانههای جدید ارتباطی و تبلیغاتی و به دنبال آن تغییر سلیقهی
کاربران این وسایل شده است .تصمیمات الزم برای رسیدن به این هدف در رسانه تلویزیون شامل دسترسی مطلوب ،تحلیل انواع رسانهها،
راهبردهای زمانبندی در رسانه و تصمیمگیری در مورد محدوده پوشش جغرافیایی رسانه میباشد؛ زیرا تبلیغات در عصر کنونی به سمت
برندسازی جهانی سوق پیدا نموده است (تیلور و اوکازاکی.)2015 ،9

نمایش مکرر :تکرار تبلیغات بهطورکلی بازتاب یک محصول باانگیزه افزایش محبوبیت محصول در بین مصرفکنندگان است .اثربخشی
تبلیغات با بیشتر شدن دفعات تکرار تبلیغ ،در ابتدا افزایش مییابد؛ اما زمانی که میزان این تأثیر ،به حد اشباع میرسد و پسازآن ،یعنی
زمانی که تعداد دفعات تکرار تبلیغ از یک آستانه مشخص عبور میکند ،اثربخشی کاهش مییابد (کائور و هوندال  .)2017 ،تبلیغکنندگان
برای بهبود اثربخشی تبلیغات ،اغلب از راهبردهای زمانبندی تبلیغات مجهز به فناوری مانند تکرار آگهی استفاده میکنند .بااینحال،
چنین راهبردهایی ممکن است باعث آزار و اذیت مصرفکنندگان شود .مصرفکنندهای که اطالعات کمتری در خصوص محصول دارد و
تابه حال از محصول استفاده نکرده است ،با قرار گرفتن در معرض تبلیغات مکرر ،کموبیش آزرده خواهد شد ولی مصرفکنندگانی که
اطالعات دقیقتری از محصول دارند و همچنین از محصول استفاده کردهاند ،تبلیغات مکرر بهراحتی میتواند آنها را آزردهخاطر نماید
(تودری و همکاران.)2020 ،10
تأیید افراد مشهور :شخصی را که بخش بزرگی از مردم جامعه او را میشناسند و از این شناخت برای برقراری یک ارتباط خوب با
مصرفکننده از طریق ظاهر شدن در تبلیغات استفاده میکند ،فرد مشهور شناخته میشود .تبلیغات یک شکل عمومی و درعینحال
چالشبرانگیز از ارتباطات بازاریابی است .با افزایش رقابت برای جلبتوجه مشتریان و معرفی محصوالت جدید ،تبلیغکنندگان از ستاره-
های سینما ،ورزشکاران حرفهای و غیره برای جلبتوجه مشتریان استفاده میکنند .افراد مشهور میتوانند به ماندگاری تبلیغ در یک محیط
متالطم رسانهای کمک کنند و سپس توانایی ارتباطی آن را بهبود بخشند .افراد بهطور گستردهای برای ترویج محصوالت مصرفی و خدمات
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بررسی تأثیر راهبردهای تبلیغات تلو یز یونی بر ابعاد شناختی ،احساسی و رفتاری نگرش مصرفکنندگان زن

مصرفکنندگان است که کدام گروه از مصرفکنندگان باید هدف قرار گیرند (مصرفکنندگان آگاه یا مصرفکنندگان ناآگاه)؟ و همچنین

و حتی محصوالت کاربردی به کار گرفته میشوند (مودا و همکاران .)2014 ،1افراد مشهور سبب جلبتوجه بیشتر مشتری به محصول و یا
خدمت میشوند و ارزش تصویری این افراد بهواسطه مشخصات ،شهرت و محبوبیت آنها ،به محصول منتقل خواهد شد .شهرت این افراد
عالوه بر ایجاد و حفظ توجه مشتری به محصول ،موجب روند باالیی از یادآوری پیامهای ارتباطی نیز میشود (عدنان .)2018 ،2شخصی
را که بخش بزرگی از مردم جامعه او را میشناسند و از این شناخت برای برقراری یک ارتباط خوب با مصرفکننده از طریق ظاهر شدن در
تبلیغات استفاده میکند ،فرد مشهور شناخته میشود .مشاهیر افرادی هستند که شهرت زیادی را در جامعه به دست آوردهاند و توانستهاند
جایگاهی محوری در فرهنگ معاصر به دست آورند ،شناختهشدهاند (کیم و همکاران.)2014 ،3
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جاذبههای جنسیتی :جاذبههای جنسیتی شامل عناصر بصری و کالمی و ترکیبی از این دو عنصر میباشد .انگیزه بازاریابان این بود که
زرقوبرق را در تبلیغات افزایش داده و مصرفکنندگان را جذب کنند تا تصو یر محصول را در مجموعه روانشناسی خاص مصرفکنندگان،
بهاجبار وارد کنند .جاذبههای جنسیتی مورداستفاده در تبلیغات بر مصرفکنندگان تأثیر میگذارد که بهطور غیرمستقیم موجب میشود تا
آنها محصول را خریداری کنند .جذابیت جنسیتی بهطور عام در تبلیغ مورداستفاده قرار میگیرد که در آن کلمات به حداکثر میزان جذب
مصرفکنندگان کمک نمیکنند (کائور و هوندال .)2017 ،جاذبههای جنسیتی بهعنوان پیامهایی ،چه بهصورت اطالعات برند در زمینههای
تبلیغاتی و یا بهعنوان درخواستهای قانعکننده در زمینههای بازاریابی که مرتبط با اطالعات جنسیتی هستند تعریف میشوند.

جوان حصارشنه و یزدانی /مدیریت نوآوری و راهبردهای عملیاتی ،دوره  ،3شماره  ،2تابستان ،صفحه196-212 :

شخصیتهای طنز :طنز با داشتن خصوصیاتی نظیر خندهآور ،نشاطآور بودن ،سبب آزاد شدن انرژی نهفته و ایجاد لذت و آرامش در
مخاطب شده و حس مشترکی را در مخاطب به وجود میآورد و با خصوصیاتی نظیر ایجاد حس تفوق ،تغییر واقعیت و آشناییزدایی سبب
توجه مخاطب به تبلیغ موردنظر خواهد شد .هنرمند با ارائه بیان طنز با شیوههای کنایه ،تناقض ،مبالغه ،جابهجایی ،استعاره و شخصیت

بخشی ،موجب جلبتوجه و احساس خرسندی در مخاطب میشود (فاطمی.)2015 ،4

مقایسه محصوالت :کمیسیون تجارت فدرال ایاالتمتحده آمریکا 5تبلیغات مقایسهای را بهعنوان تبلیغاتی تعریف کرده است که برندهای
تجاری را ازنظر ویژگیهای کمی ،قیمت و معرفی از طریق نام ،تصویر یا دیگر اطالعات متمایز ،با بیطرفی مقایسه میکند .به عبارت
سادهتر ،تبلیغات مقایسهای شکلی از تبلیغات تجاری است که در آن دو یا چند برند محصوالت مشابه از یک جنس ،ازنظر یک یا چند
ویژگی محصول با یکدیگر مقایسه میشوند .تبلیغات مقایسهای ،محصول یا خدمت یک شرکت را با محصول یا خدمت رقبای آن مقایسه
میکند .این نوع از تبلیغات بهمنظور برجسته کردن مزایای کاالها و خدماتی که توسط تبلیغکننده در مقایسه با کاال و خدمات رقیب ارائه
میشود ،طراحیشده است .تبلیغات مقایسه محصوالت ،مشتمل بر استفاده یک شرکت از برند ،عالمت تجاری ،نام تجاری ،لوگو و ...
رقیب جهت مقایسه ویژگیهای کاال یا خدمات شرکت مذکور با کاالها یا خدمات خود است (بختیاروند و آقامحمدی.)2015 ،6

نگرش :عبارت است از سازمان دهی بلندمدت فرایندهای انگیزشی ،احساسی ،ادراکی و شناختی با توجه به برخی جنبههای محیطی که
فرد در آن قرارگرفته است؛ بنابراین نگرش فرد بیانگر شیوه تفکر ،احساس و واکنشهایی است که وی نسبت به محیط اطراف خود دارد.
نگرش عبارت است از ترکیبی از باورهای برجسته و هیجانهایی که شخص آماده میکند تا به دیگران ،اشیاء و گروههای مختلف به شیوه
مثبت یا منفی نگاه کند .مروری بر ادبیات حوزهی نگرش حاکی از آن است که این متغیر ،عاملی مهم در شکلگیری رفتار مخاطبان و
مشتریان محسوب میشود (ون استرین و همکاران .)2016 ،7نگرش بهعنوان ارزیابی کلی فرد از یک مفهوم و یا تمایل یادگیری برای عمل
مداوم یا مطبوع یا ناخوشایند بر روی یک شی تعریف میشود .نگرش توسط مصرفکنندگان به شکل احساس لذت یا نارضایتی از یک شی
منعکس میشود .نگرش یکی از متغیرهای مهمی است که بر رفتار مصرفکننده تأثیر میگذارد .هر شرکتی عالقهمند به مطالعه نگرشهای
مصرفکننده است تا بتواند این نگرشها را برای تأثیرگذاری بر تصمیمات خرید مصرفکننده تغییر دهد (سوریانتو و همکاران.)2020 ،8
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ابعاد نگرش عبارتاند از:
 بعد شناختی :شامل باورها و اعتقادات مصرفکننده در مورد کاال یا خدمات میباشد.
 بعد احساسی :واکنشهای احساسی نسبت به یک کاال یا خدمت میباشد.

 بعد رفتاری :تمایل فرد در بروز واکنش خاص نسبت به یک محصول یا فعالیت است.

رفتار خر ید مصرفکننده :رفتار مصرفکننده به فرآیند انتخاب ،خرید ،استفاده از محصوالت و خدمات یا ایدهها برای برآورده کردن
نیازها و خواستهها تعریف میگردد (اسپاچیل و تیچماننووا .)2016 ،1رفتار مصرفکننده شاخص فعالیتهای ذهنی ،جسمی و احساسی
که مردم هنگام انتخاب ،خرید ،استفاده از محصوالت و خدمات بهمنظور برآورده کردن نیازها و خواستههایشان انجام میدهند ،گفته
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میشود .در بررسی رفتار مصرفکننده بایستی عوامل فردی و اجتماعی غیر شناختی (مثل ارزشهای درونی شده و تعهدات شخصی) نیز
بهعنوان عوامل تأثیرگذار بر تصمیمگیری موردتوجه قرار گیرد .بررسی فرآیند قضاوت مصرفکننده نشان میدهد شدت تمایل مصرفکننده
تحت تأثیر دانش محصول ،میزان اهمیت محصول برای فرد و تصویر ذهنی او از برند مزبور قرار خواهد گرفت .این مباحث به مصرفکننده
کمک میکند تا قضاوت درستی انجام دهد و نسبت به انجام یک رفتار تمایل پیدا کند (اشرا و بشیر .)2017 ،2رفتار مصرفکننده متشکل
دسته شخصی ،روانی ،اجتماعی و اقتصادی تقسیم کرد .درک در مورد عامل تأثیرگذار بر رفتار خرید مصرفکننده بسیار جالب است،
اینکه چگونه یک فرد یا مصرفکننده تحت تأثیر عواملی که وی را برای خرید یک کاال یا خدمات خاص تحت تأثیر قرار داده است ،بسیار
جالب است .قصد خرید بهعنوان یک متغیر واسط بین نگرش افراد نسبت به کیفیت یک محصول و رفتار واقعی در نظر گرفته میشود .نیت یا
قصد خرید ،یک رابط بین عکسالعمل مصرفکنندگان نسبت به کیفیت محصول و استفادهی آنها از محصول است (شهری مجارشین و
همکاران.)2021 ،3

تغییر رفتار مصرفکننده :تغییر رفتار مصرفکننده به دلیل نارضایتی از پاسخ ارائهدهندگان خدمات به هنگام شکست در خدمترسانی،
ممکن است به شرکت دیگری بپیوندد .تغییر رفتار مصرفکننده نتیجه آگاهی درباره محصول و همچنین ادراک و اعتقاد مصرفکنندگان
نسبت به محصول است (کائور و هوندال.)2017 ،
مدیران بازاریابی عالقهمند بهقصد خرید مشتری برای فروش محصوالت یا خدمات کنونی یا جدید هستند؛ بنابراین اطالعات مربوط
بهقصد خرید میتواند در تصمیمگیریهای بازاریابی که مرتب با تقاضای محصول (محصوالت کنونی و جدید) ،تقسیم بازار و راهبردهای
پیشرفت در حال ارتقاست به مدیران کمک نماید .اطالعات مواد خام اصلی و اولیهای هستند که بازاریابان برای تأثیرگذاری بر
مصرفکنندگان از آنها استفاده میکنند .به همین جهت ،درک فرآیند مشتریان یکی از بهترین و کلیدیترین راهنماها در تدوین راهبرد
بازاریابی است (نتیمیر و همکاران.)2004 ،4

تأثیر جنسیت در رفتار خرید :زنان و مردان اجزای اصلی تشکیلدهنده هر جامعه هستند که از نیازها ،سالیق و خواستههای متفاوتی
برخوردارند ،درنتیجه بهگونهای متفاوت اقدام به خرید یک کاال میکنند .زنان زمان زیادی را برای ارزیابی کاالها صرف میکنند درحالیکه
مردان زمان بیشتری را در بررسی قیمت محصوالت صرف میکنند (ژانگ و همکاران .)2018 ،5فرآیند خرید زنان از مردان طوالنیتر
است؛ زیرا حس لذت خرید برای زنان شادیآور و آرامشبخش می باشد ،به همین دلیل دوست دارند زمان زیادی را به انجام این کار
اختصاص دهند .بهاینترتیب ،تولیدکنندگان و فروشندگان برای موفقیت بیشتر کسبوکار خود بایستی آگاهی کاملی از تفاوتهای جنسیتی
این دو گروه داشته و محرکهای اصلی مشتریان خود بهخصوص مشتریان زن را بشناسند .تشخیص جایگاه زن در مدیریت مصرف خانواده
بیشتر از آن است که بتوان با عدد و رقم سنجیده شود؛ زیرا بسیاری از تالشهای زنان در ابعاد مختلف قابلمقایسه نیست .به اعتقاد بسیاری
از کارشناسان ،زنان بزرگترین جمعیت خریداران محصوالت مختلف در جهان را تشکیل میدهند بهگونهای که یا خودشان خرید میکنند

Zhang et al.
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بررسی تأثیر راهبردهای تبلیغات تلو یز یونی بر ابعاد شناختی ،احساسی و رفتاری نگرش مصرفکنندگان زن

از عواملی است که رفتار خریداران را تحت تأثیر قرار میدهد .این عوامل دارای خصوصیات متمایزی هستند که میتوان آنها را به چهار

و یا روی خرید  10%محصوالت و خدمات تأثیر میگذارند .زنان دوست دارند که هر کاال یا محصولی را که خریداری میکنند ،لمس
نمایند و نام تجاری محصول ،تناسب ،ظاهر و کیفیت محصوالت برایشان بسیار مهم میباشد (جین و همکاران.)2017 ،1

در رابطه با ارتباطات بین متغیرهای تحقیق ،همانطور که در پیشینه تحقیقات بررسی شد (عربشاهی و همکاران ،)2019 ،2تأثیر نگرش
مصرفکنندگان را بر قصد خرید معنادار ارزیابی نمود .روشندل اربطانی و همکاران ( ،)2019تأثیرگذاری رسانهها اعم از رسانههای
تصویری تا مجازی را بهعنوان عوامل تأثیرگذار بر تبلیغات و بازاریابی بررسی و رتبهبندی نمودند .شادجو و همکاران ( ،)2019تأثیرگذاری
تبلیغات رسانهای (تلویزیون) بر خرید مصرفکنندگان را مثبت ارزیابی نمودند .همچنین شادجو و همکاران ( ،)2019تأثیرگذاری تبلیغات
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تلویزیونی نگرش کارکنان زن را مثبت قلمداد نمودند( .صباغ و غفاری ،)2018 ،3نقش تبلیغات تلویزیونی در تغییر رفتار خرید مخاطبان
بر مبنای مدل داگمار بررسی کردند و به این نتیجه دست یافتند که تبلیغات تلویزیونی تأثیر مثبت و معناداری بر آگاهی مخاطبان ،ادراک

مخاطبان از پیام تبلیغ ،متقاعد کردن مخاطبان و اقدام به خرید مخاطبان دارد .محمدی و همکاران ،)2019( 4به بررسی تأثیر تبلیغات
ویروسی بر رفتار خرید مصرفکننده ،پرداختند و نتایج این تحقیق حاکی از تأیید تأثیرگذاری تبلیغات ویروسی بر رفتار خرید بود

(اسماعیلپور و همکاران .)2017 ،5تأثیر استفاده از تأیید کنندههای مشهور در تبلیغات بر نگرش مصرفکنندگان نسبت به تبلیغ را مثبت
ارزیابی نمودند( .بخشیزاده و همکاران )2017 ،6در پژوهش خود تأثﻴر نگرﺵ نسبت به تبلﻴغاﺕ تلوﻳزﻳونﻲ بر وفاداری مشترﻳان و تمایل

جوان حصارشنه و یزدانی /مدیریت نوآوری و راهبردهای عملیاتی ،دوره  ،3شماره  ،2تابستان ،صفحه196-212 :

به خرید مشتریان را مثبت عنوان نمودند .زارعی قرکانلو و همکاران )2014( 7در تحقیق خود به این نتیجه دست یافتند که تبلیغ از طریق
رسانه تلویزیون بیشترین مخاطب را دارد و این نوع تبلیغ به رفتار خرید منجر میشود( .ویزمولر و همکاران ،)2020 ،8تبلیغات در رسانه

اجتماعی را بر قصد خرید مصرفکننده معنادار ارزیابی نمودند .بهاراداج و همکاران ،)2020( 9تأثیرگذاری تبلیغات در رسانههای مجازی
و سنتی را بررسی و ارزیابی نمودند و به این نتیجه دست یافتند که هر دو رسانه بر قصد خرید مؤثر است .مندز -سارز و

مونفورت10

( ،)2020نتایج تحقیق آنها نشان داد تبلیغات آنالین و آفالین تمایل مصرفکنندگان به خرید را افزایش میدهد .کائور و هوندال ()2017
تأثیر راهبردهای تبلیغاتی بر ابعاد شناختی و رفتاری نگرش مصرفکنندگان زن را موردبررسی قراردادند و نتایج آنها نشان داد که راهبردهای
تبلیغاتی بر قصد خرید و نگرش خریداران تأثیر معنیداری دارد .مالک و قریشی )2017( 11تأثیر تأیید افراد مشهور بر رفتار خرید

مصرفکننده را مثبت ارزیابی نمودند .دالین )2016 ( 12تأثیر تبلیغات بر رفتار خرید مصرفکننده ،معنادار و مثبت ارزیابی نمود .حسن13

( )2015در تحقیق خود عنوان نمود که تبلیغات تلویزیونی بر رفتار خرید مصرفکننده تأثیر معنیداری دارد .صدیقی ( )2014تأثیر تبلیغات
تلویزیونی بر قصد خرید مصرفکننده را مثبت ارزیابی نمودند .کریشناکومار و رادها )2014( 14نیز اثربخشی تبلیغات تلویزیونی بر تصمیم
خرید مصرفکننده را بررسی و معنادار عنوان نمودند .سان کیوسر (  )2013نیز در پژوهش خود تأثیرگذاری تبلیغات تلویزیونی بر رفتار
خرید مصرفکنندگان زن را معنادار ارزیابی نمودند .عزیز و همکاران )2013( 15تأثیر اعتبار افراد مشهور بر اثربخشی تبلیغات را مثبت و
معنادار عنوان نمودند .مدل مفهومی این پژوهش بر اساس مدل ارائهشده توسط کائور وهندال ( )2017و با افزودن بعد احساسی بر این
مدل ،به کار گرفته میشود که در شکل  1به آن اشاره میشود.

 -3روش پژوهش
هدف از این تحقیق ،توصیف شرایط و پدیدههای موردبررسی بهمنظور شناخت بیشتر شرایط موجود و یاریرساندن به فرایند تصمیمگیری
است ،این تحقیق را بر اساس چگونگی به دست آوردن دادههای موردنظر میتوان در زمره تحقیقات توصیفی به شمار آورد و چون دادههای
موردنظر از طریق نمونهگیری از جامعه ،برای بررسی و یژگیهای جامعه آماری جمعآوری میشود ،این تحقیق از شاخه پیمایشی بوده که به
شیوه مقطعی صورت میپذیرد .تحقیق حاضر بر اساس هدف ،کاربردی است که پیامد آن به دست آوردن نتایج کاربردی درزمینه موضوع
تحقیق میباشد.
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نتایجی که از جامعه موردمطالعه به دست میآید ،مبنای توصیه و پیشنهادهایی برای شرکتهای تولیدکننده مواد شوینده در جهت بهبود
راهبردهای تبلیغات تلویزیونی میتواند مورداستفاده قرار گیرد .جامعه آماری این پژوهش ،تمامی مصرفکنندگان زن محصوالت شوینده
و بهداشتی سه برند (گلرنگ ،سافتلن و اکتیو) عرضهشده در فروشگاههای زنجیرهای افق کوروش در شهر تهران بودند و تعداد این مشتریان
نامحدود است .بهمنظور نمونه گیری ،با توجه به نامحدود بودن حجم جامعه آماری ،حجم نمونه به کمک فرمول کوکران در جوامع
نامحدود ،برابر با  384نفر برآورد شد و روش نمونهگیری در این پژوهش روش خوشهای – تصادفی بود .روشهای گردآوری اطالعات نیز
در پژوهش ،دو روش کتابخانهای و میدانی بود که درروش کتابخانهای ،به جمعآوری اطالعات در خصوص ادبیات تحقیق پرداخته شد و
درروش میدانی به توزیع پرسشنامه در میان اعضای نمونه پرداخته شد .پرسشنامه استفادهشده در این پژوهش پرسشنامه محقق ساخته بود
که با بهرهگیری از پرسشنامههای کائور و هندال ( )2017و چودری و سالم ،)2015( 1در قالب  38سؤال طراحی شد و به کمک نظر
اساتید و خبرگان روایی سنجی شد و پایایی پرسشنامه نیز به کمک توزیع  30پرسشنامه در میان اعضای نمونه و محاسبه ضریب آلفای
کرونباخ نشان داد که تمامی مقادیر آلفای کرونباخ بزرگتر از  0/7به دست آمدند.

 -4یافتههای پژوهش
یافتههای پژوهش در دو بخش آمار توصیفی و آمار استنباطی ،مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفتند و نرمافزارهای مورداستفاده برای
تجزیهوتحلیل دادههای پژوهش ،نرمافزارهای  SPSSو  AMOSبودند.
 -1-4آمار توصیفی

در بخش آمار توصیفی ،به تشریح ویژگیهای فردی پاسخدهندگان پرداخته شد و نتایج به شرح جدول  ۱به دست آمد.
 -2-4آمار استنباطی

بهمنظور انجام تحلیل استنباطی ،ابتدا آزمون بارتلت و آزمون کفایت حجم نمونه  2انجام شد و نتایج بهدستآمده از این آزمون به شرح
جدول  2است.

Chowdhury and Salam

1

KMO

2

بررسی تأثیر راهبردهای تبلیغات تلو یز یونی بر ابعاد شناختی ،احساسی و رفتاری نگرش مصرفکنندگان زن

شکل  -1مدل مفهومی تحقیق (ترکیب مدل کائور و هندال 2017 ،و مدل  ،CABویزمولر و همکاران .)2020
Figure 1- Conceptual model of research Kaur and Hudnall (2017), Model CAB, Weissmuller et al (2020(.

جدول  -1یافتههای جمعیت شناختی.
Table2- Demographic findings.
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تحصیالت

فراوانی

()%

سن (سال)

فراوانی

()%

درآمد (میلیون در ماه)

فراوانی

()%

دیپلم و پایینتر

88

23

کمتر از 25

44

11

کمتر از 2

44

12

کاردانی
کارشناسی
ارشد و باالتر
بیپاسخ

111

29

103

27

104

27

98

23

71

18

79

21

71

19

11

3

بین  26تا 35
بین  36تا 45
بین  46تا 55
باالتر از 55

65

17

71

18

بین  2تا 4
بین  4تا 6
بین  6تا 8
بین  8تا 10

97

26

33

9

21

5

بیش از 10

2

1

بیپاسخ

39

10

بیپاسخ

جدول  -2نتایج آزمون بارتلت.
Table 2- Bartlett test results.

جوان حصارشنه و یزدانی /مدیریت نوآوری و راهبردهای عملیاتی ،دوره  ،3شماره  ،2تابستان ،صفحه196-212 :

شاخص

راهبرد تبلیغات

نگرش شناختی

نگرش احساسی

نگرش رفتاری

بررسی

KMO

0/938

0/771

0/822

0/821

سطح معناداری بارتلت

0/000

0/000

0/000

0/000

تأیید (بزرگتر از )0/7
تأیید (کوچکتر از )0/5

در نرمافزار  AMOSدر ابتدا ،به تحلیل عاملی تأییدی پرداخته شد و نتایج در جدول  3درجشده است.
بعد از بررسی و تأیید شاخصهای تحلیل عاملی تأییدی (براساس جدول  )3با بارهای عاملی بزرگتر از  ،0/4مقادیر معناداری بزرگتر از
 1/96و سطوح معناداری کمتر از  0/05و همچنین مطلوب بودن شاخصهای برازش به بررسی مدل ساختاری و فرضیههای تحقیق به
کمک نمودارهای ساختاری (شکل  )2پرداخته شد.

شکل  -2مدل کلی با ضرایب استاندارد (فرضیههای فرعی).
Figure 2- General model with standard coefficients (sub-hypotheses).

جدول  -3بررسی تحلیل عاملی تأییدی.
Table 3- Investigation of confirmatory factor analysis.

مؤلفه

0/449

تأیید

سؤال

نسبت بحرانی

سطح معناداری

q2

7/638

***

0/458

تأیید

q3

7/529

***

0/448

تأیید

q4

7/521

***

0/452

تأیید

0/487

تأیید

q6

7/440

***

0/488

تأیید

q7

7/507

***

0/495

تأیید

q8

7/506

***

0/494

تأیید

q9

7/589

***

0/506

تأیید

q10

7/524

***

0/495

تأیید

0/513

تأیید

q12

7/748

***

0/494

تأیید

q13

8/123

***

0/522

تأیید

q14

7/960

***

0/511

تأیید

0/526

تأیید

q16

7/963

***

0/516

تأیید

q17

8/119

***

0/530

تأیید

q18

8/271

***

0/550

تأیید

0/586

تأیید

q20

8/849

***

0/586

تأیید

q21

8/615

***

0/568

تأیید

0/554

تأیید

q23

8/892

***

0/556

تأیید

q24

8/834

***

0/553

تأیید

q25

8/430

***

0/519

تأیید

q26

8/795

***

0/550

تأیید

0/544

تأیید

q28

8/595

***

0/551

تأیید

q29

8/728

***

0/568

تأیید

q30

8/717

***

0/564

تأیید

q31

8/869

***

0/577

تأیید

q32

8/688

***

0/559

تأیید

0/579

تأیید

q34

9/090

***

0/589

تأیید

q35

9/351

***

0/603

تأیید

0/591

تأیید

q37

9/205

***

0/595

تأیید

q38

9/384

***

0/609

تأیید

q1

q5

q11

q15

q19

q22

q27

q33

q36

در جدول  ۴تمامی روابط موجود در مدل نمایش داده شده است:
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ضریب استاندارد

نتیجه آزمون

جدول  -4ضرایب مسیر و مقادیر معناداری مدل کلی در فرضیههای فرعی.
Table 4- Path coefficients and significance values of the general model in sub-hypotheses.

206

جوان حصارشنه و یزدانی /مدیریت نوآوری و راهبردهای عملیاتی ،دوره  ،3شماره  ،2تابستان ،صفحه196-212 :

مستقل

وابسته

آماره تی

سطح معناداری

ضریب استاندارد

نتیجه آزمون

نمایش مکرر
نمایش مکرر
تأیید افراد مشهور
تأیید افراد مشهور
جاذبههای جنسیتی
جاذبههای جنسیتی
شخصیتهای طنز
شخصیتهای طنز
مقایسه محصول
مقایسه محصول
نگرش شناختی
نگرش عاطفی
نگرش شناختی
نگرش عاطفی

نگرش احساسی
نگرش شناختی
نگرش احساسی
نگرش شناختی
نگرش احساسی
نگرش شناختی
نگرش احساسی
نگرش شناختی
نگرش احساسی
نگرش شناختی
رفتار خرید
رفتار خرید
تغییر رفتار خرید
تغییر رفتار خرید

5/265

***

0/801

3/226

0/001

0/419

4/235

***

0/495

4/834

***

0/688

2/993

0/003

0/305

4/390

***

0/605

3/999

***

0/427

3/223

0/001

0/383

3/491

***

0/358

2/678

0/007

0/314

2/863

0/004

0/521

3/543

***

0/710

0/795

0/427

0/148

2/023

0/043

0/384

تأیید
تأیید
تأیید
تأیید
تأیید
تأیید
تأیید
تأیید
تأیید
تأیید
تأیید
تأیید
رد
تأیید

با توجه به خروجی نرمافزار آموس و سطوح معناداری ،بهغیراز رابطه ی نگرش شناختی بر تغییر رفتار خرید ،سایر روابط در سطح اطمینان
 95%تأییدشدهاند و بهمنظور بررسی فرضیه اصلی تحقیق ،مدل ساختاری بدون در نظر گرفتن مؤلفههای راهبردهای تبلیغات ترسیم شد
(شکل  )3و نتایج ذیل به دست آمد (جدول .)5

شکل  -3مدل کلی با ضرایب استاندارد (فرضیه اصلی).
Figure 3- General model with standard coefficients (main hypothesis).

جدول  -5ضرایب مسیر و مقادیر معناداری مدل کلی در فرضیههای اصلی.
Table 5- Path coefficients and significant values of the general model in the main hypotheses.

مستقل

وابسته

آماره تی

سطح معناداری

ضریب استاندارد

نتیجه آزمون

راهبرد تبلیغات

نگرش شناختی

8/246

***

0/716

تأیید

راهبرد تبلیغات

نگرش احساسی

8/077

***

0/691

تأیید

نگرش شناختی

نگرش رفتاری

2/840

***

0/338

تأیید

نگرش احساسی

نگرش رفتاری

9/552

***

0/878

تأیید

با توجه به خروجی نرمافزار آموس و سطوح معناداری ،بهغیراز رابطه نگرش شناختی بر تغییر رفتار خرید ،سایر روابط در سطح اطمینان
 95%تأییدشدهاند.
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 -5نتیجهگیری و پیشنهادها
فرضیه اصلی :راهبردهای تبلیغات تلویزیونی  -ابعاد شناختی ،احساسی و رفتاری نگرش مصرفکنندگان زن.
نتایج بهدستآمده از این پژوهش نشان داد که راهبردهای تبلیغات تلویزیونی میتواند بر ابعاد شناختی ،احساسی و رفتاری نگرش
تبلیغات ،جاذبههای جنسیتی ،استفاده از شخصیتهای طنز و درنهایت مقایسه محصوالت در تبلیغات تلویزیونی میتواند بیشترین تأثیر
را بر نگرش شناختی مصرفکنندگان داشته باشد و بعدازآن نگرش احساسی مصرفکنندگان تغییر میکند و در وهله سوم ،بر نگرش رفتاری
مصرفکننده تأثیر میگذارد .این نتایج نشان میدهد که صاحبان برند به کمک راهبردهای مطلوب میتوانند محصول خود را بیشازپیش
به مصرفکننده شناسانده و پس از ایجاد شناخت در میان مصرفکنندگان آنها را راغب به خرید محصول نمایند .نتایج بهدستآمده از
این پژوهش ناهمسو با نتایج عرب شاهی و همکاران ( ،)2019است .این محققین عواملی که بر قصد خرید و نگرش آقایان در خرید تأثیر
داشت را بررسی نمودند و به این نتیجه رسیدند که تبلیغات تأثیر معکوس بر نگرش مشتریان دارد ولی شادجو و همکاران ( ،)2019به این
نتیجه رسیدند که تبلیغات رسانهای (تلویزیون) بر مصرف کاالهای خانگی تأثیر مستقیم و معناداری دارد .شادجو و همکاران ( ،)2019
در تحقیق دیگری به بررسی تبلیغات تلویزیونی و تأثیر آن بر نگرش کارکنان زن پرداختند و به این نتیجه رسیدند که تبلیغات تلویزیونی بر
قصد خرید و نگرش رفتاری زنان تأثیر معنیداری دارد .همچنین صباغ و غفاری ( ،)2018عنوان نمودند تبلیغات تلویزیونی تأثیر مثبت و
معناداری بر آگاهی مخاطبان ،ادراک مخاطبان از پیام تبلیغ ،متقاعد کردن مخاطبان و اقدام به خرید مخاطبان دارد و تمام اینها همان
نگرش احساسی ،شناختی و رفتاری مصرفکننده را تشکیل میدهد .نتایج بهدستآمده همچنین همسو با نتایج ویزمولر و همکاران
( ،)2020میباشد .این محققین نیز اذعان نمودند که راهبرد تبلیغاتی میتواند بر قصد خرید تأثیرگذار باشد و با توجه به اینکه قصد خرید
یکی از ابعاد نگرش رفتاری است ،لذا می توان عنوان نمود که پژوهش حاضر تأییدکننده نتایج تحقیق این محققین است .همچنین مندز-
سارز و مونفورت ( ،)2020نیز به این نتیجه رسیدند که تبلیغات آنالین و آفالین (که تبلیغ آفالین شامل آگهیهای تلویزیونی میشود) بر
تغییر رفتار خرید مشتریان تأثیرگذار است .حسن ( )2015نیز در تحقیق خود عنوان نمودند تبلیغات تلویزیونی بر رفتار خرید مصرفکننده
(که یکی از ابعاد نگرش رفتاری مصرفکننده است) تأثیر معنیداری دارد .کائور و هندال ( ،)2017دالین ( ،)2016کریشناکومار و رادها
( ،)2014صدیقی ( )2014و سان کیوسر ( )2013نتایج بهدستآمده از این پژوهش را تأیید نمودند.
فرضیه فرعی اول و دوم :تکرار تبلیغات  -نگرش شناختی  /تکرار تبلیغات  -نگرش احساسی.
همچنین نتایج این پژوهش تأکید نمود که تکرار تبلیغات (البته بهاندازه و دفعات مناسب) میتواند باعث شود که نگرش شناختی
مصرفک ننده نسبت به محصول تغییر کند و با توجه به نتایج این تحقیق بهبود یابد .به این معنی که با تکرار تبلیغ و بیشتر دیده شدن تبلیغ
میتوان این انتظار را داشت که مشتری و مصرفکننده محصولی که بیش از سایر محصوالت میبیند را میشناسد و بهتر از سایر محصوالت
میتواند ویژگیهای محصول را به خاطر آورد و برای خرید محصول تصمیمگیری نماید .نتایج بهدستآمده از این پژوهش همسو با نتایج
بخشیزاده و همکاران ( )2017و کائور و هندال ( )2017میباشد .این محققین نیز عنوان نمودند که تکرار تبلیغ میتواند نگرش
مصرفکننده را تحت تأثیر قرار دهد .همچنین نتایج نشان داد که تکرار تبلیغات میتواند باعث شود که نگرش احساسی فرد نسبت به
محصول تغییر کند؛ زیرا با بیشتر دیده شدن میتوان این انتظار را داشت که اعتماد مصرفکننده نسبت به محصول بیشتر شده و باعث
میشود که فرد از دیدن محصول احساس رضایت بیشتری داشته باشد .بررسی نتایج نشان داد که تأثیر تکرار تبلیغ بر نگرش احساسی در

بررسی تأثیر راهبردهای تبلیغات تلو یز یونی بر ابعاد شناختی ،احساسی و رفتاری نگرش مصرفکنندگان زن

مصرفکنندگان زن تأثیرگذار باشد .نتایج این پژوهش عنوان میدارد که راهبردهای تبلیغات تلویزیونی که شامل تأیید افراد تأثیرگذار ،تکرار

رابطه با محصول بیشتر از نگرش شناختی است و میتوان دلیل عنوان نمود که تبلیغاتی که تکرار میشوند ،بیشتر به یادآوری محصول کمک
میکند تا شناخت محصول.
فرضیه فرعی سوم و چهارم :تأیید افراد مشهور  -نگرش شناختی  /تأیید افراد مشهور  -نگرش احساسی.
زمانی که افراد مشهور و به قولی سلبریتیها از محصول تعریف میکنند و بهنوعی سفیر برند میشوند ،میتوان این اعتماد را داشت که
نگرش شناختی مصرفکننده نسبت به محصول تغییر میکند .نتایج این پژوهش همسو با نتایج زارعی قرکانلو و همکاران ( )2014میباشد.
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این محققین عنوان نمودند که ابعاد و ویژگیها تأیید کنندگان مشهور از قبیل جذابیت ظاهری ،قابلاعتماد بودن و تخصص بر نگرش
مصرف کنندگان نسبت به تبلیغ تأثیر مثبت و معناداری دارد .همچنین نتایج این پژوهش همسو با نتایج بخشیزاده و همکاران ()2017
میباشد .این محققین به بررسی نگرش مشتریان پس از دیدن سریال پایتخت  3پرداختند و به این نتیجه رسیدند که تبلیغ در این سریال
(بهنوعی تأیید افراد مشهور) میتواند بر نگرش تأثیر داشته باشد .همچنین زارعی قرکانلو و همکاران ( ،)2014در پژوهش خود عنوان نمودند
ابعاد و ویژگیهای تأیید کنندگان مشهور از قبیل جذابیت ظاهری ،قابلیت اعتماد بودن و تخصص بر نگرش مصرفکنندگان تأثیر مثبت و
معناداری دارد .مالک و قریشی ( )2017نیز در تحقیق خود عنوان نمودند تأثیر کلی افراد مشهور بر مقاصد خرید و ایجاد نگرش مثبت

جوان حصارشنه و یزدانی /مدیریت نوآوری و راهبردهای عملیاتی ،دوره  ،3شماره  ،2تابستان ،صفحه196-212 :

مصرفکننده مثبت است .کائور وهندال ( ،)2017سوکی )2014( 1و عزیز و همکاران ( )2013نیز در پژوهش خود این تأثیرگذاری را تأیید

نمودند .همچنین نتایج بهدستآمده از پژوهش نشان داد که تأیید افراد مشهور؛ نگرش احساسی مصرفکننده را تغییر میدهند و میتوان
این انتظار را داشت که زمانی که فرد مشهور محصول را تبلیغ میکند ،اعتماد و باوری که برای مصرفکننده شکل میگیرد ،بیش از زمانی
است که فرد عادی به تبلیغ محصول میپردازد .این نتایج همسو با نتایج اسماعیلپور و همکاران ( )2017میباشد .این محققین عنوان
نمودند که ابعاد و ویژگیها تأیید کنندگان مشهور از قبیل جذابیت ظاهری ،قابلاعتماد بودن و تخصص بر نگرش مصرفکنندگان نسبت به
تبلیغ تأثیر مثبت و معناداری دارد .بخشیزاده و همکاران ( ،)2017زارعی قرکانلو و همکاران ( ،)2014کائور و هندال ( ،)2017مالک و
قریشی ( ،)2017سوکی ( )2014و عزیز و همکاران ( )2013عنوان نمودند تأیید افراد مشهور بر نگرش احساسی تأثیرگذار است .تبلیغ
فرد مشهور بیشتر بر نگرش شناختی مصرفکننده تأثیر میگذارد و نگرش شناختی فرد را تقویت میکند.
فرضیه فرعی پنجم و ششم :جاذبههای جنسیتی  -نگرش شناختی/جاذبههای جنسیتی  -نگرش احساسی.
نتایج این پژوهش نشان داد جذابیت و جلبتوجه باعث میشود که نگرش شناختی در مصرفکننده بیشتر شود و زمانی که به این نکته
(زیبایی بصری و جاذبههای جنسیتی) بیشتر توجه شود ،این انتظار میرود که محصول و تبلیغ محصول بیشتر در ذهن مصرفکننده باقی
بماند .کائور وهندال ( )2017و اسماعیل و ملوار )2014( 2نیز این نتایج را تأیید نمودند .همچنین نتایج این پژوهش نشان داد جاذبههای
جنسیتی ،نگرش احساسی مصرفکننده را تحت تأثیر قرار میدهد و میتواند باعث شود که فرد مصرفکننده ،تماشای تبلیغات را
سرگرمکننده و مطلوب ارزیابی میکند و از دیدن تبلیغ لذت میبرد .کائور وهندال ( )2017و اسماعیل و ملوار ( )2014این نتایج را نیز
تأیید نمودند و در حالت کلی نتایج نشان داد جاذبههای جنسیتی تأثیر بیشتری بر نگرش احساسی فرد مصرفکننده دارد.
فرضیه فرعی هفتم و هشتم :شخصیتهای طنز  -نگرش شناختی /شخصیتهای طنز  -نگرش احساسی.
بررسیها نشان داد شخصیتهای طنز به خاطر جذابیتهایی که برای مصرفکنندگان دارند ،بر نگرش شناختی آنها تأثیر دارند و میتواند
این نگرش شناختی با مزاح و شوخیهای شخصیت طنز ماندگاری بیشتری در ذهن مصرفکننده داشته باشد و باعث تغییر نگرش شناختی
در مصرفکننده شود .همچنین شخصیتهای طنز میتوانند بر نگرش احساسی مصرفکننده نیز تأثیرگذار باشد و این تأثیرگذاری به این
ً
دلیل است که اصوال شخصیت طنز ،شخصیتی است که از قبل برای مصرفکننده شناختهشده است و بهواسطه شناختهشده بودن و همچنین
بانمک بودن تبلیغکننده ،محصول و تبلیغ در ذهن مشتری باقی میماند و میتوان انتظار اعتماد بیشتر از مشتری را داشت .نتایج بهدستآمده
از این فرضیه ،همسو با نتایج تحقیق کائور و هندال ( )2017میباشد .در مقایسه این دو فرضیه میتوان عنوان نمود شخصیت طنز بر نگرش
شناختی مصرفکننده تأثیر بیشتری دارد.

Ismail and Melewar

2

Suki

1

فرضیه فرعی نهم و دهم :مقایسه محصوالت  -نگرش شناختی /مقایسه محصوالت  -نگرش احساسی.
سایر بررسیها نشان داد مقایسه محصوالت در تبلیغ میتواند محصول را در ذهن مشتری متمایز نماید و لذا شناخت بیشتری نسبت به
محصول خواهد داشت .چراکه با محصوالت همرده خود مقایسه میشود و ازنظر کیفیت و سایر ویژگیها ،بررسی میگردد و وجه تمایزات
در ذهن مشتری باقی میماند و باعث تغییر نگرش شناختی مصرفکننده میشود و مقایسه محصوالت میتواند بر نگرش احساسی فرد
تأثیرگذار باشد .مقایسه محصوالت میتواند اعتماد به کیفیت را در فرد مصرفکننده ایجاد کند و لذا نگرش احساسی در فرد تغییر میکند
و مقایسه محصوالت بر نگرش شناختی نسبت به نگرش احساسی فرد تأثیر بیشتری دارد و شناخت فرد نسبت به محصول را بیش از
احساسات فرد نسبت به محصول تغییر میدهد.
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فرضیه فرعی یازدهم و دوازدهم :نگرش شناختی – رفتار خرید  /نگرش احساسی – رفتار خرید.
همچنین نتایج نشان داد زمانی که نگرش شناختی فرد تقویت میشود ،می توان انتظار خرید از فرد را داشت .زمانی که شناخت فرد از
محصول بیشتر میشود ،میتواند با چشم بازتری به انتخاب محصول بپردازد و درصورتیکه محصول با آنچه مصرفکننده میخواهد
تبلیغات تلویزیون بر مصرف کاالی خانگی تأثیر معنیداری دارد .همچنین اسفیدانی و همکاران )2017( 1به این نتیجه رسیدند که تبلیغات
درصورتیکه به انتقال اطالعات بپردازد و بهنوعی نگرش شناختی را در مصرفکننده تغییر دهد ،میتواند بر رفتار خرید تأثیر معنیداری
داشته باشد .تغییر در نگرش احساسی مصرفکننده نمیتواند منجر به خرید در فرد شود .نتایج بهدستآمده از این فرضیه ناهمسو با نتایج
صباغ و غفاری ( )2018و کائور و هندال ( )2017است ولی نتیجه حاصلشده از این بررسی همسو با نتایج پژوهش محمدی و همکاران
( )2019بود .این محققین اذعان داشتند که ایجاد نگرش احساسی در مورد برخی محصوالت نمیتواند رفتار خرید مشتری را تغییر دهد.
فرضیه فرعی سیزدهم و چهاردهم :نگرش شناختی – تغییر رفتار خرید  /نگرش احساسی – تغییر رفتار خرید.
زمانی که نگرش شناختی مصرفکننده زن تقویت میشود ،نمیتوان انتظار داشت که مصرفکننده تصمیم خود را برای خرید تغییر دهد
و تبلیغات بر روی شناخت فرد نسبت به محصوالت جدید تأثیرگذار باشد و زمانی که نگرش احساسی فرد تقویت میشود ،میتوان انتظار
داشت که مصرف کننده تصمیم خود را برای خرید تغییر دهد و تبلیغات بر روی احساس فرد نسبت به محصوالت جدید تأثیرگذار باشد و
نگرش شناختی تأثیرگذاری بیشتری بر تغییر رفتار خرید مصرفکننده دارد تا تغییر نگرش احساسی .لذا الزم است که تبلیغات بهمنظور
تغییر نگرش شناختی طراحی شود تا بتوان با شدت بیشتری مشتریان جدید را برای خرید و تغییر خرید جذب نمود.
با توجه به نتایج بهدستآمده و با توجه به اینکه تکرار تبلیغ تأثیر کمتری بر روی نگرش شناختی مصرفکننده دارد ،پیشنهاد میشود که در
طراحی تبلیغات و در کمپین های تبلیغاتی ،بیش از گذشته به شناساندن محصول به مشتری پرداخته شود و سعی شود که در تبلیغات
ویژگیهای محصول عنوان شود .همچنین پیشنهاد میشود که تکرار تبلیغات تلویزیونی ،بافاصله زمانی مناسب طرحریزی شود و تکرار
تبلیغ تلویز یونی به نحوی نباشد که فرد با دیدن و یا شنیدن ابتدای تبلیغ ،شبکه تلویزیونی را تغییر دهد .به این معنی که نمایش زیاد تبلیغ
باعث دلزدگی مشتری میشود و احتمال اینکه اثر منفی داشته باشد ،زیاد است و پیشنهاد میشود که به این نکته توجه شود که تبلیغ
تلویزیونی بهمنظور اثرگذاری بیشتر ،الزم است در زمانهای مناسب و برای ردههای سنی مناسب پخش شود و کم بودن تکرار تبلیغ
تلویزیونی باعث از یاد رفتن تبلیغ و محصول میشود .برای انتخاب سفیر برند ،مجریان تبلیغات ،دقت نظر زیادی داشته باشند؛ چراکه
عدم محبوبیت سفیر برند منجر به عدم توجه به محصول توسط مصرفکننده میشود .سفیر برند از میان سلبریتیها و افرادی که برای
مصرف کنندگان ،تأییدشده هستند؛ انتخاب شود و همچنین قبل از اینکه محصول با سفیر برند برای نمایش تبلیغ در دید مصرفکننده قرار
ً
گیرد ،حتما با اجرای کمپین تبلیغاتی در میان تعداد محدودی از مصرفکنندگان ،از آنها در خصوص سفیر برند فیدبک گرفته شود تا
مشخص شود که آیا سفیر برند انتخابی ،میتواند مورد تأیید مصرفکننده باشد یا خیر؟ و به کمک آژانسهای تحلیل بازار و تحقیقات
بازار ،برنامههای تبلیغاتی ارزیابی شوند و بعد از تأیید عده مشخصی از مصرفکنندگان (شرکتکننده در پیشنمایش تبلیغ) ،به اکران
عمومی تبلیغ پرداخته شود .چراکه انتخاب سفیر اشتباه ،فضای بازار را برای رقبا خواهد افزود .انتخاب تبلیغکننده بسیار مهم است .بهطور

Esfidani et al.

1

بررسی تأثیر راهبردهای تبلیغات تلو یز یونی بر ابعاد شناختی ،احساسی و رفتاری نگرش مصرفکنندگان زن

همسانی داشت ،محصول را انتخاب و خرید مینماید .شادجو و همکاران ( ،)2019به این نتیجه رسیدند که کسب اطالعات از منبع

 نامرتب و همچنین تأیید نشده ازنظر زیباییهای بصری ازنظر مصرفکننده میتواند بیننده را نسبت به تبلیغ و،مثال انتخاب فردی ژولیده
 در تبلیغات، برای ماندگاری هر چه بیشتر تبلیغ در ذهن مخاطب و همچنین ماندگاری بیشتر تبلیغ از کاراکترهای طنز.محصول دل زده نماید
 به ارائه اطالعات در رابطه به محصول به مشتری پرداخته شود و دانش مشتری نسبت به، در طول تبلیغ و مقایسه محصوالت.استفاده شود
 آزاردهندگی یا عدم آزاردهندگی و بهطورکلی، همچنین پیشنهاد میشود که به کمک شرکتهای تحقیقات بازار.محصول افزایش داده شود
درجه مطلوبیت تبلیغات تلویزیونی در خصوص محصوالت بررسی و سنجیده شود و درصورتیکه تبلیغات ازنظر مشتری مطلوب نیست
، با توجه به اینکه نگرش شناختی تأثیرگذاری بیشتری بر تغییر رفتار خرید مصرفکننده دارد.در خصوص تبلیغ تلویزیونی بازنگری شود
 لذا الزم است که.لذا الزم است که تبلیغات بهنوعی طرحریزی شود که شناخت مصرفکننده را به محصول تغییر دهد تا احساس وی را
.راهبردهای تبلیغاتی به نوعی طراحی شود که بر روی شناساندن محصول تمرکز کند
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 احساسی و رفتاری،در جهت انجام پژوهشهای آتی نیز پیشنهاد میشود به بررسی تأثیر راهبردهای تبلیغات تلویزیونی بر ابعاد شناختی
 همچنین بررسی تأثیر راهبردهای تبلیغات.نگرش مصرفکنندگان مرد و مقایسه نتایج بهدستآمده با نتایج تحقیق حاضر پرداخته شود
، تحصیالت و کالس اجتماعی، احساسی و رفتاری نگرش مصرفکنندگان با در نظر گرفتن تعدیلگر سن،تلویزیونی بر ابعاد شناختی
 احساسی و رفتاری نگرش مصرفکنندگان و تبلیغات دهانبهدهان،محصول و بررسی تأثیر راهبردهای تبلیغات تلویزیونی بر ابعاد شناختی
.مصرفکنندگان در تحقیقات آتی به انجام برسد

منابع مالی
.در تدوین پژوهش حاضر نویسندگان از منبع مالی استفاده نکردهاند
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