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چکیده
يکي از مسايل بسيار مهم در قلمرو تبليغات ،ارزيابي اثربخشي تبليغات است .بهعبارت ديگر،
مشخّص کردن اين که تبليغي که ما بودجهی فراواني برای آن صرف کردهايم تا چه اندازه ما را به
هدفهايي که تعيين کردهايم ،رسانده است .در يک نگاه جديد ،تبليغات تجاری ميتواند توجه و رغبت
خريداران محصوالت گردشگری را به محصوالت مورد آگهي جلب نمايد .اين تحقيق بر آن است تا با
استفاده از يک تحقيق علّي از نوع تجربي به بررسي تأثير پيامهای تبليغاتي حاوی آموزههای اسالمي بر
قصد خريد خريداران بالقوهی محصوالت گردشگری بپردازد .آموزههای اسالمي بهکار رفته در پيامهای
تبليغاتي شامل دو کالم وحي دربارهی تأثير قلبي و کرامت انساني است .نمونهی آماری تحقيق شامل
 237نفر از مديران شرکتها و واحدهای گردشگری استان مازندران با استفاده از نمونهبرداری تصادفي
ساده تعيين گرديد .بر اساس نتايج بهدستآمده از مدل معادلهی ساختاری تحقيق ،اثربخشي تبليغات
حاوی آموزهها ی اسالمي بيشتر از تبليغات معمولي بوده است و نيز رابطهی معنيداری بين برخي از
متغيّرهای اثربخشي پيامهای تبليغاتي در آگهي تبليغاتي حاوی آموزههای اسالمي وجود دارد که حاکي
از قدرت باالی تأثير آموزهها ی اسالمي بر قصد خريد از طريق متغيرهای ميانجي احساسات مثبت و
نگرش نسبت به آگهي است.
واژگان کلیدی :پيام تبليغاتي حاوی آموزههای اسالمي ،قصد خريد ،نگرش نسبت به آگهي ،محصوالت
گردشگری.

* نويسنده مسئول :مربي بخش مديريت ،اقتصاد و حسابداری ،دانشگاه پيام نور ()hoseini_phd@yahoo.com
** کارشناس پژوهشي دانشگاه مازندران و دانشجوی کارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسالمي واحد بابل
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مقدمه
استان مازندران با داشتن  355کيلومتر ساحل و تنوع و جذابيتهای طبيعي ،منبعي سرشار
از کاالها و خدمات گردشگری برای گردشگران است .بر اساس گزارش ساالنهی ميزاث فرهنگي،
صنايعدستي و گردشگری استان مازندران در سال  ،1389اين استان ساالنه پذيرای بيش از
 15ميليون گردشگر از نقاط مختلف کشور است که اين تعداد در حال افزايش است (راسخي و
همکاران .)14 :1391 ،لذا فعاليت تبليغاتي در عرصهی محصوالت گردشگری ميتواند جايگاه
ممتازی را در حوزه بازاريابي گردشگری اين استان ايفا نمايد.
از طرف ديگر ،امروزه مشاوران و دست اندرکاراني که برنامههای تبليغاتي را ترسيم ميکنند،
دريافتهاند که سطح آگهي دهندگان از تبليغات بهطرز چشمگيری افزايش يافته است ،اين در
حالي است که آگهيدهندگان نميدانند برای دستيابي به تأثيرگذارترين تبليغات به چه ابزاری
نيازمندند :صرف بودجه بيشتر در رسانهها ،طراحي جذّاب و منحصر بفرد آگهي (افزايش
اثربخ شي پيام تبليغاتي) يا برخورداری از هدفي روشن و مشخّص در تبليغات؟ (اسفرجاني،
.)57 :1382
همچنين قرآن کتاب آسماني مسلمانان تبليغات و آگهي را منع نميکند و در حقيقت ،از
تبليغات برای ترويج شعائر اسالمي استفاده مينمايد (سبير و حاکيو .)9 : 2011 ،1از طرف
ديگر ،تبليغات تجاری ميتواند محمل و ابزاری برای عرضه و نشر ارزشهای ديني و الهي در
جامعه باشند و در راستای انتقال اطالعات کالمي و تصويری محصول به مخاطب يک پيام ديني
و ارزشي را همزمان بهطور ظريف و ماهرانه در کنار اطالعات قبلي به مخاطب منتقل کند.
لذا اين سئوال مهم در اينجا مطرح ميگردد که استراتژی پيامهای تبليغاتي حاوی
آموزههای اسالمي از طريق چه متغيّرهايي ميتواند تأثير بيشتری بر قصد خريد خريداران
محصوالت گردشگری داشته باشد .بهعبارت ديگر ،اين استراتژی پيام تبليغاتي کدام دسته از
متغيّرها را ميتواند مورد تحريک قرار دهد و متعاقب آن بر قصد خريد مصرفکنندگان
تأثيرگذار باشد .لذا هدف از انجام اين تحقيق آن است تا به بررسي تأثير تحريککنندگي
آموزهها ی اسالمي قابل کاربرد در آگهي بر متغيّرهای احساسات مثبت 2و تصوير ذهني 3و
نگرش نسبت به آگهي ،نگرش نسبت بهنام تجاری و در نهايت قصد خريد 4مخاطبان تبليغات از
ديدگاه مديران شرکتهای توليدی بپردازد .پاسخ به سئوال اين تحقيق ميتواند ابعاد و زوايای
تأثير تبليغات مبتني بر باورهای ديني را بر متغيرهای روانشناختي خريداران معتقد به باورهای

1

Sabbir and Haque
Perceived risk of product

2

Mental imagery

3

Purchase intention

4

بررسی اثربخشی پیامهای تبلیغاتی تجاری اسالمی بر قصد خرید محصوالت گردشگری89....

ديني مورد بررسي قرار داد تا بتوان استنباطهای کاربردیتری از تأثير جاذبههای ديني در
پيامهای تبليغاتي حاصل نمود.
ادبیات تحقیق
هدف تمامي فعاليتهای تبليغاتي حداکثر کردن تعداد افرادی است که از آگهي ديدن
ميکنند (ميزان دسترسي) يا ايجاد شرايط بهينهای از نمايش آگهي را از طريق تکرار آگهيها
است (دفعات مشاهده)(حنفيزاده و بهبودی .)1388 ،لذا ميزان دسترسي به مخاطب يا تکرار
آگهيها از جمله ابزارهای جلب توجه بيشتر مخاطب به آگهيهای تبليغاتي است .اما هميشه
دسترسي بيشتر به مخاطب و تکرار بيشتر آگهي عمالً به افزايش هزينههای تبليغاتي شرکتها
منجر ميگردد .اثربخشي آگهي تابعي از محتوی آن (پيام) ،اجرا (نحوهی انتقال پيام) و تکرار
آن است (تعداد دفعاتي که يک مصرفکننده آن پيام را مشاهده مينمايد) (مورثي وهاکينز،1
 .) 359 :2005برخي از معيارهای اثربخشي عبارتند از فراخواني و شناخت نام تجاری (پارک،2
 ،)28 :2006آگاهي ،اشتياق و قصد خريد محصوالت گردشگری (دکراپ ،)510: 2007 ،3نگرش
نسبت به آگهي ،نگرش نسبت بهنام تجاری و قصد خريد محصوالت گردشگری
(کيم.)20: 2003 ،4
قصد خريد محصوالت عبارت است از تمايل مصرفکنندگان به انجام رفتار نسبت به يک
شيء (کيم .)25: 2003 ،3همچنين موريس 5و همکاران ( ،)2002قصد خريد را بهعنوان تمايل
مصرفکننده به تهيه يک محصول مورد آگهي تعريف ميکنند (راينارزوسکا.)5 : 2010 ،6
قصد خريد محصوالت را ميتوان با يک مقياس چهار متغيّره سنجيد که عبارت هستند از
متمايل/نامتمايل بودن خريد محصول ،ممکن/ناممکن بودن خريد محصول و محتمل/نامحتمل
بودن خريد محصول (کيم )44 : 2003 ،و توصيه خريد کاال به ديگران (پارک.)229 : 2006 ،
قصد خريد به نيّت يک مصرف کننده برای خريد يک محصول در يک موقعيت خريد اشاره دارد
و بر اساس نظريه اقدام عقاليي ،7قصد رفتاری تابع دو متغيّر است که يکي نگرش نسبت به
شئي و ديگری هنجار ذهني و رفتاری است که عبارت از درک فشار اجتماعي هنجاری برای
اجرا يا عدم اجرای رفتار خاصي ميباشد (پارک .)47-46 :2006،هر تصميمي که مصرفکننده
ميگيرد تا حدودی دربرگيرندهی پديدهای است که روانشناسان به آن نگرش ميگويند .به
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تعريفي  ،نگرش همان روش انديشيدن ،احساس و عمل در مورد برخي جنبههای محيطي از
قبيل فروشگاه ،برنامهی تلويزيوني و يا محصول ميباشد يا بهزعم ترستون ،1نگرش را ميزان
انعکاس يا احساس موافق و مخالف نسبت به يک محرّک گويند (موون و مينور.)124 : 2001 ،2
برای سنجش عمليّاتي نگرش نسبت بهنام تجاری ميتوان از شاخص ديدگاه نسبت بهنام تجاری
که شامل سه گويه (يعني خوب يا بد بودن نام تجاری؛ مطلوب يا نامطلوب بودن نام تجاری؛
خوشايند يا ناخوشايند بودن نام تجاری) (راجاکوپال و مونتگومتری )2009 ،3بههمراه چهار
گويهی جديد ديگر (يعني دوستان ه يا غيردوستانه بودن نام تجاری؛ مثبت يا منفي بودن نام
تجاری؛ جالب يا غيرجالب بودن نام تجاری؛ جذّاب يا غيرجذّاب بودن نام تجاری) (ماتس و
همکاران )500 : 2007 ،4استفاده کرد .آگهيها اغلب ويژگيهايي را به نمايش ميگذارند که
بيانگر تجربهی زندگي و احساسات هستند( .ساثرلند و سيلوستر )21 : 2000 ،5پيونددادن
تصاوير با احساسات مرتبط با تجربهی مصرفکننده ممکن است تأثير مثبتي بر موفقيت يک
بازارياب داشته باشد( .کيم و همکاران ) 82 : 2000 ،6به هر صورت در اين تحقيق از گويههای
رضايت خاطر داشتن ،خوشبينانه بودن ،آرامبخش بودن ،اميدوارکننده بودن ،تحسينبرانگيز
بودن (هـان )23 : 2005 ،7برای سنجش احساسات مثبت استفاده ميگردد .درنهايت بر طبق
تعريف واکر و اُلسن ،)1997(8تصوير ذهني بهعنوان يک وجههی تصويری از رفتارهای مرتبط با
محصول خاص و پيامدهای آن اطالق ميگردد که شامل تصاوير ذهني روشن و انتزاعي است
که مصرفکنندگان را قادر ميسازد به صورت تخيّلي نتايج مربوط به استفاده از محصول را در
خود تجربه نمايند .در اين تحقيق از شاخصهای مقدار تصاوير ذهني (هونگ،)11 : 2006 ،9
آشکاری (وضوح) تصوير ذهني ،تشريح جزييات تصوير ذهني (اِمزوقي و عبدالحاک: 2012 ،10
 ،)259قابليت دسترسي به اطالعات حافظه (هونگ ،)23 :2006 ،ميزان ارتباط تصويرپردازی با
تجربه فرد و همگوني اطالعات پيام (اِلن و بون )808 :1991 ،11برای سنجش تصوير ذهني
مخاطبان استفاده ميگردد.
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بهطور کلّي روابط علّي بين متغيّرهای اثربخشي تبليغات تجاری را ميتوان در جدول شماره
يک به نمايش درآورد .الزم بهذکر است که در اينجا از جديدترين منابع نظری پيرامون روابط
علّي بين متغيرهای تحقيق استفاده گرديد.
جدول  :1جهت و نوع روابط علّی بین متغیرهای اثربخشی تبلیغات در پژوهشهای پیشین
جهت رابطه علّی

قصد خرید محصول گردشگری

احساسات مثبت

مثبت

Bambauer-Sachse and
Gierl, 2009

مثبت

Yoo and MacInnis , 2005

نگرش نسبت به آگهی

مثبت

Abdulmajid and AbdulWahid, 2012

نگرش نسبت به نام تجاری

مثبت

Abdulmajid Sallam, 2011




نگرش نسبت به نام تجاری
نگرش نسبت به نام تجاری

تصویر ذهنی

مثبت

Rajagopal and
Montgometry,2009



نگرش نسبت به آگهی
نگرش نسبت به آگهی

نوع رابطه

محقّقان




احساسات مثبت

منبع  :يافتههای اين تحقيق

با توجّه به نتايج تحقيقات قبلي ميتوان با اندک تأمّلي مشاهده نمود که هيچکدام از
تحقيقات آگهي ،متغيّرهای تصوير ذهني ،احساسات مثبت ،نگرشها نسبت به آگهي و نام
تجاری و قصد خريد خريداران محصوالت گردشگری را با يکديگر در قالب يک مدل يکپارچه در
نظر نگرفته اند .دليل آن هم اين است که شگردهای پيام تبليغاتي که نويسندگان قبلي بررسي
نمودهاند ،نتوانسته است تأثير پيام تبليغاتي بهکار رفته بر همه اين متغيّرها را بهطور يکپارچه و
مرتبط به هم اثبات نمايد .لذا محقّق بنا دارد تا تأثير تبليغات تجاری حاوی آموزههای اسالمي
بر همهی اين متغيّرهای مذکور را در يک مطالعهی تجربي بررسي نمايد .برای از بين بردن اين
شکاف تحقيقاتي ،در اين تحقيق ارتباط بين اين سازهها با هم در يک مدل يکپارچه مورد
بررسي قرار گرفته است .مدل آکادميک تحقيق در دو حالت در نمودار شمارهی يک ارائه شده
است.

نمودار  :1مدل مفهومی پژوهش
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منبع :يافتههای تحقيق

سرانجام فرضيههای ادّعای تحقيق با فرض ثابت بودن ساير شرايط در چارچوب پيام
تبليغات تجاری حاوی آموزههای اسالمي (آگهي پس آزمون) بهصورت ذيل تعريف ميگردند :
 -1تصوير ذهني تحريک شده بر نگرش خريداران بالقوّه نسبت به آگهي تأثير معنيدار و
مثبتي دارد.
 -2احساسات مثبت بر نگرش خريداران بالقوّه نسبت به آگهي تأثير معنيدار و مثبتي دارد.
 -3احساسات مثبت بر نگرش خريداران بالقوّه نسبت به نام تجاری تأثير معنيدار و مثبتي دارد.
 -4نگرش خريداران بالقوّه نسبت به آگهي بر قصد خريد آنان از محصوالت گردشگری تأثير
معنيدار و مثبتي دارد.
 -5نگرش خريداران بالقوّه نسبت به آگهي بر نگرش آنان نسبت به نام تجاری تأثير معنيدار و
مثبتي دارد.
 -6نگرش خريداران بالقوّه نسبت به نام تجاری بر قصد خريد آنان از محصوالت گردشگری تأثير
معنيدار و مثبتي دارد.
 -7بين اثربخشي پيام تبليغات تجاری حاوی آموزههای اسالمي (پس آزمون) و پيام تبليغات
تجاری معمولي (پيش آزمون) تفاوت معنيداری وجود دارد.
روششناسی تحقیق
بهطور کلّي روشهای گردآوری اطالعات در اين تحقيق را ميتوان به دو دسته کتابخانهای و
ميداني تقسيمبندی نمود .در ارتباط با جمعآوری اطالعات مربوط به ادبيّات موضوع و
پيشينـهی تحقيـق ،بـهطور عمـده از روشهای کتابخانهای و پايگاههای داده اينترنتي استفاده
شده است و درخصوص جمعآوری اطالعات جهت تأييـد يا رد فرضيـههای تحقيـق و آزمون
پيش مدل تحقيق ،از روش تجربي استفاده ميگردد .الزم بهذکر است که روش تجربي از جمله
روشهای رايج و مفيد برای ارزيابي و سنجش اثربخشي آگهي محسوب ميگردد (ونگ 1و
همکاران .)383 : 2007 ،همچنين در اين مطالعه ،دو پيام تبليغات تجاری در قالب پوستر
طراحي ميگردد .اين دو پيام تبليغاتي درباره ی تبليغ محصوالت گردشگری توليدی مربوط به
يک شرکت با نام تجاری ساختگي «آسياجم» (يک پوستر تبليغاتي بدون آموزههای اسالمي و
يک پوستر تبليغاتي حاوی آموزههای اسالمي شامل مضاميني در ارتباط با کرامت انساني و
تأثيربخشي قلبي) ميباشد .لذا برای جمعآوری دادههای حاصل از تأثيرات رواني و رفتاری
حاصل از نمايش اين دو پوستر تبليغاتي از بررسي تجربي در قالب ابزار پرسشنامه بسته
استفاده ميگردد تا دادههای حاصل از اين بررسي تجربي در قالب يک مطالعه جداگانه جهت
Wang

1
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تأييد يا رد فرضيههای تحقيق و آزمون مدل مفهومي تحقيق در رابطه با اثربخشي پيام تبليغاتي
استفاده ميگردد.
همچنين در اين تحقيـق برای تعيين حجم نمونه از فرمول کوکـران جهت برآورد حجـم
نمونـه استفـاده شـد که بهصورت ذيل ارائـه ميگردد (حافظنيا1382 ،؛  :)140چون بهدليل
اينکه در مدلسازی معادلهی ساختاری ،1اغلب به حجم نمونه بسيار بزرگتری نياز است تا با
حفظ توان الزم به برآوردهای باثباتتری از پارامترها و خطاهای استاندارد دست يافت (شوماخر
و لومکس .) 64 :1388 ،2لذا اين تحقيق بر آن است تا با توجّه به سطح جامعه آماری حدود
 3400نفری از مديران شرکتها ی گردشگری استان مازندران و با درصد خطای مجاز پنج
درصد و سطح اطمينان  95درصد و مقدار  79درصد واريانس نمونه به حجم نمونه  237نفر
دست يابد.

()1

)(1 / 96) 2 (0 / 79 * 0 / 21
0 / 052
n
 237
1
)(1 / 96) 2 (0 / 79 * 0 / 21
1
(

1
)
3400
0 / 052

با توجّه بـه نمونـهی برآورد شده ،تعداد  237نفر از بين مديران شرکتهای گردشگری
مورد بررسي تجربي قرار ميگيرند .دليل انتخاب مديران شرکتهای گردشگری در قالب جامعه
آماری اين تحقيق بهدليل برخورداری آنان از تجربه بسيار باال و آشنايي با خصوصيات و
ويژگيهای روانشناختي و رفتاری گردشگران بوده است که ميتوانستند اطالعات مناسبي را در
اختيار محقق قرار دهند .همچنين دو پوستر تبليغاتي بهطور جداگانه در دو مرحلهی پيش
آزمون و پس آزمون در معرض نمايش اين مديران قرار گرفته است که پيام تبليغاتي معمولي
در پيش آزمون و پيام تبليغاتي حاوی آموزههای اسالمي در پس آزمون به نمايش درآمده است
که فاصلهی زماني بين دو آزمون حدود سه دقيقه ميباشد .لذا با مشاهده پوسترهای تبليغاتي
در هر مرحله از آنها خواسته شد تا نسبت به تکيمل پرسشنامه حاوی سنجههای متغيرهای
اثربخشي تبليغات اقدام نمايند.
ابزار اندازهگیری
بهمنظور گردآوری دادههای الزم درخصوص بررسي فرضيههای تحقيق از پرسشنامه
طراحي شده توسط حسيني اميری ( )1391استفاده گرديده است که از طريق روش دلفي برای
)SEM (Structural Equation Modeling

1

Schumacher and Lumax

2
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سنجش اثربخشي تبليغات ابداع گرديده است (حسيني اميری .)1391 ،اين پرسشنامه دارای
 21گويه اصلي است که در جدول شماره  2به نمايش درآمده است .ضمناً از مقياس ليکرت
ال مخالفم ( )1و از خيلي زياد ( )7تا خيلي کم ( ))1جهت
(از کامالً موافقم ( )7تا کام ً
اندازهگيری سنجهها استفاده ميشود .همچنين روايي و پايايي سنجههای پژوهش در قسمت
بعدی مورد بررسي قرار ميگيرند.
جدول  :2سئواالت مربوط به پرسشنامه مطالعه تجربی
متغیّرهای تحقیق

گویههای مربوط به متغیّرهای تحقیق

تصویر ذهنی

 )2-1تصویر به وجود آمده در ذهنم همراه با جزییات است.
 )2-2میزان صبر و حوصلهی شما در مشاهده دقیق جزییات این پیام آگهی تا چه
اندازهای است ؟
 )2-3میزان فراخوانی اطالعات موردنیاز خود از حافظه را در چه حد ارزیابی میکنید؟
 )2-4توان حافظه بلندمدّت خود را تا چه اندازهای ارزیابی مینمایید؟
 )2-5تا چه اندازه تصویر ذهنی خود از محصوالت را با تجربیات خود ارتباط میدهید؟

احساسات مثبت

)2-6
)2-7
)2-8
)2-9

این آگهی تا چه اندازهای رضایت خاطر شما را جلب مینماید؟
این آگهی تا چه اندازهای برای شما خوشبینانه است؟
این آگهی تا چه اندازهای برای شما آرامبخش است؟
این آگهی تا چه اندازهای برای شما امیدوارکننده است؟

نگرش نسبت به
آگهی

)2-10
)2-11
)2-12
)2-13

دیدگاه شما نسبت به این آگهی چگونه است؟ (خوب -بد)
دیدگاه شما نسبت به این آگهی چگونه است؟ (مثبت -منفی)
دیدگاه شما نسبت به این آگهی چگونه است؟ (مطلوب -نامطلوب)
دیدگاه شما نسبت به این آگهی چگونه است؟ (خوشایند -ناخوشایند)

نگرش نسبت به
نام تجاری

 )2-14دیدگاه شما نسبت به نام تجاری آسیا جم چگونه است؟ (خوب -بد )
 )2-15دیدگاه شما نسبت به نام تجاری آسیا جم چگونه است؟ (مطلوب -نامطلوب)
 )2-16دیدگاه شما نسبت به نام تجاری آسیا جم چگونه است؟ (خوشایند -ناخوشایند)

قصد خرید
محصوالت
گردشگری

جمعیت شناختی

 )2-17شما چقدر متمایل به خرید محصوالت گردشگری شرکت آسیا جم هستید ؟
 )2-18تا چه حد امکان دارد دست به خرید محصوالت گردشگری شرکت آسیا جم
بزنید؟
 )2-19تا چه اندازه احتمال میدهید که دست به خرید محصوالت گردشگری شرکت
آسیا جم خواهید زد؟
 )2-20تا چه اندازه خرید محصوالت گردشگری شرکت آسیا جم را به دیگران توصیه
مینمایید؟

)4-1
)4-2
)4-3

جنسیّت :مرد□ زن□
51-70 □41-50 □31-40
سن (سال)□ 30 -20 :
تحصیالت :دیپلم□ کارشناسی□ کارشناسی ارشد □ دکتری□

منبع :يافتههای تحقيق

روایی و پایایی پرسشنامه
در اين تحقيق ،اعتبار پرسشنامه با استفاده از دو شيوهی اعتبار صوری و اعتبار عاملي
بهدست آمده است .اعتبار صوری اين پرسشنامه از طريق نظرسنجي از اساتيد استاديار
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دانشگاهها ی مختلف در قالب بررسي دلفي مورد بررسي و تأييد قرار گرفته است (حسيني
اميری )1391 ،و اعتبار عاملي آنها نيز از طريق مقدار بار عاملي بهدست آمده از تکتک
شاخصها در مدل معادلهی ساختاری تحقيق بههمراه اعتبار همگرايي با استفاده از تحليل
نرمافزاری ليزرل محاسبه ميگردد.
در اين تحقيق برای تعيين پايايي آزمون از روش آلفای کرونباخ استفاده ميگردد .پايايي
متغيّرهای تحقيق نيز از طريق يک نمونه اوّليه شامل  50پرسشنامه از مصرفکنندگان بالقوّه
که در دو مرحلهی پيش آزمون و پس آزمون جمعآوری گرديد ،مورد بررسي قرار ميگيرند که
با استفاده از دادههای بهدست آمده از اين پرسشنامهها و وارد کردن آن در نرمافزار ،SPSS
ميزان ضريب اعتماد سنجههای اصلي تحقيق با روش آلفای کرونباخ محاسبه ميگردد .نتايج
اين تحليل در جدول شماره  3به نمايش در آمده است.
جدول  :3نتایج آزمون آلفای کرونباخ مربوط به دادههای بررسی تجربی
متغیّرهای اصلی تحقیق

آلفای کرونباخ
مرحلهی پيش آزمون

مرحلهی پس آزمون

کل پرسشنامه

0/89

0/88

تصویر ذهنی

0/78

0/79

احساسات مثبت

0/82

0/87

نگرش نسبت به آگهی

0/81

0/89

نگرش نسبت به نام تجاری

0/85

0/88

قصد خرید محصول گردشگری

0/82

0/86

منبع :محاسبات حاصل از اين تحقيق

با توجّه بهجدول فوق ،ابزار اندازهگيری سنجههای مربوط به متغيّرهای اصلي تحقيق ،از
قابليت اعتماد مناسبي برخوردار است.
همچنين مدلهای معادلهی ساختاری معموالً ترکيبي از مدلهای اندازهگيری و مدلهای
ساختاری هستند که برطبق نرمافزار ليزرل امکان تعيين برازش ،سنجش پايايي ترکيبي و مقدار
متوسط واريانس استخراج شده محاسبه ميگردد .مقادير بيشتر از  0/5برای مقدار متوسط
واريانس (( )AVE1يک شاخص مهم اعتبار همگرايي) و بيشتر از  0/7برای پايايي ترکيبي

Average Variance Extracted

1
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استفاده ميگردند (آذر و همکاران )1391 ،که مقادير محاسبه شده برای متغيرهای تحقيق در
جدول شماره  4به نمايش درآمدهاند.
جدول  :4شاخصهای برازش مدل اندازه گیری متغیرهای اثربخشی پیام تبلیغاتی
AVE

پایایی ترکیبی

تصویر ذهنی

0/71

0/85

احساسات مثبت

0/79

0/89

نگرش نسبت به آگهی

0/76

0/84

نگرش نسبت به نام تجاری

0/92

0/95

قصد خرید محصول گردشگری

0/81

0/82

متغیرهای تحقیق

منبع :محاسبات حاصل از اين تحقيق

مقادير  AVEو مقادير بار عاملي شاخصها در نمودار شماره ( 2که همگي در سطح باالتر از
 0/5هستند) و نيز پايايي ترکيبي (که همگي در سطح باالتر از  0/7هستند) ،مدل اندازهگيری
کليه متغيرهای اصلي تحقيق از برازش نسبتاً مطلوبي برخوردار هستند و اعتبار همگرايي
شاخصهای مربوط به متغيرهای اصلي تحقيق در سطح نسبتاً بااليي هستند.
تجزیه و تحلیل دادهها
در اين تحقيق بهمنظور بررسي فرضيههای پژوهش و برازش مدل نظری ،از مدلسازی
معادالت ساختاری استفاده ميگردد .لذا جهت آزمون فرضيههای يکم الي ششم تحقيق که
بيانگر روابط علّي بين متغيرهای تحقيق ميباشد ،از مدل سازی معادلهی ساختاری در قالب
نرمافزار ليزرل استفاده ميگردد .همچنين مقادير بار عاملي متغيرهای تحقيق از نرمافزار
پي.ال.اس استفاده ميگردد و برای آزمون فرضيه دهم از آزمون دو نمونه زوجي در قالب
نرمافزار  Spssاستفاده ميگردد.
توصیف پاسخگویان
در اين قسمت ،دادهها و اطّالعات مربوط به خصوصيّات جمعيت شناختي مشارکت
کنندگان بررسي ميشونـد که اطالعات تفصيلي آنها بهشرح جدول شماره  5ميباشد.
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جدول  :5اطالعات توصیفی پاسخگویان
رده سنّـی

جنسیت
مرد

زن

20-30

31-40

41-50

51-70

 168نفر
( 71درصد)

 69نفر
( 29درصد)

 25/9درصد

 35/8درصد

 25/4درصد

 12/9درصد

دیپلم

کارشناسي

کارشناسي
ارشد

دکتری

 10/1درصد

 62/7درصد

 25/5درصد

 1/7درصد

تحصیالت

منبع :محاسبات حاصل از اين تحقيق

آزمون مدل مفهومی و فرضیههای تحقیق
بهمنظور آزمون مدل مفهومي تحقيق بر طبق فرضيههای يک الي ششم از مدلسازی
معادالت ساختاری مبتني بر کمترين مربعات جزيي استفاده ميگردد .در نمودار شماره دو،
ضريب تخمين استاندارد روابط علّي بين کليّه متغيرهای اثربخشي پيام تبليغاتي ،متغيرهای
مکنون و نيز ابعاد آنها به نمايش درآمدهاند .ضمن اينکه روابط علّي بين متغيرهای مکنون در
سطح نسبتاً بااليي هستند که حاکي وجود روابط علّي باال (بهجز يک مورد) ،در بين متغيّرهای
اثربخشي پيام تبليغاتي ميباشد.

)(Chi-Square=364.34, df=145, P-value=0.00000, RMSEA=0.078
}{(NNFI) = 0.915, (CFI) = 0.934, (GFI) = 0.912, (AGFI) = 0.901
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نمودار  :2مدل ساختاری (تحلیل مسیر) اثربخشی پیام تبلیغاتی در آگهی پس آزمون (حاوی آموزههای
اسالمی) همراه با شاخصها در حالت تخمین استاندارد
منبع :محاسبات حاصل از اين تحقيق

در اين راستا و برای نمايش اعتبار پژوهشي اين مقاله ،يک نمونه خروجي نرمافزار ليزرل
(معادلهی ساختاری تحقيق در حالت اعداد معنيداری) بصورت زير ارئه ميگردد:

نمودار  :3معادلهی ساختاری تحقیق در حالت اعداد معنیداری
منبع :محاسبات حاصل از اين تحقيق

بر طبق نمودار شماره دو ،برازش مدل معادلهی ساختاری تحقيق همراه با شاخصها در
سطح قابل قبولي است که مقادير يا شاخصهای برازش نيکويي آن بيانگر اين موضوع هستند.
همچنين مدل معادلهی ساختاری تحقيق در حالت اعداد معنيداری نيز بهپيوست تحقيق
ميباشد که فرضيهها ی اصلي تحقيق بر اساس اين نمودار مورد بررسي و آزمون قرار ميگيرند.
همانطور که مدل ساختاری تحقيق در حالت اعداد معنيداری (نمودار به پيوست تحقيق)
نشان ميدهد مقدار معنيدار ی در اکثر روابط علّي در سطح نسبت ًا پاييني هستند .با اين وجود،
برای آزمون دقيق فرضيههای تحقيق بر اساس مدل معادلهی ساختاری بايد به مقادير
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معنيداری و ضريب تخمين استاندارد در مدل معادلهی ساختاری بدون ابعاد (شاخصها)
استناد گردد که اين مقادير در جدول شماره  6به نمايش درآمدهاند.
جدول  : 6نتیجه کلّی آزمون فرضیات فرعی تحقیق بر اساس مدل معادلهی ساختاری تحقیق
ضریب

T-value

نتیجه

شماره
فرضیه
1

تصوير ذهني

نگرش نسبت به آگهي

تأثیر
0/20

3/00

تأييد

2

احساسات مثبت

نگرش نسبت به آگهي

0/66

9/09

تأييد

0/27

2/95

تأييد

0/45

6/06

تأييد

0/47

5/12

تأييد

0/37

5/10

تأييد

ادّعای فرضیههای فرعی

3

احساسات مثبت

4

نگرش نسبت به آگهي
نگرش نسبت به آگهيگردشگری نگرش نسبت به نام
نگرش نسبت به نام تجاریتجاری
قصد خريد محصول

5

نگرش نسبت به نام تجاری

6
منبع :محاسبات حاصل از اين تحقيق گردشگری

قصد خريد محصول

بر اساس نتايج حاصل از جدول شماره شش ،مقادير معنيداری برای کليه روابط علّي باالتر
از  1/96هستند که حاکي از تأييد علمي کليه روابط علّي مذکور ميباشند که بر اساس نتايج
اين جدول فرضيههای يکم الي نهم تحقيق در سطح اطمينان  95درصد مورد تأييد قرار
ميگيرند.
سرانجام آزمون فرضيه هفتم برای تبيين هر چه بيشتر تأثير آموزههای اسالمي بر
متغيّرهای روانشناختي پاسخگويان بسيار حائز اهميّت ميباشد بهنحوی که با استفاده از آزمون
دو نمونه زوجي ميتوان نتايج حاصل از ميانگينهای کليّه متغيّرهای تحقيق در دو آزمون
(پيش آزمون و پس آزمون) را با يکديگر مقايسه نمود و با مقايسه اين دو آزمون و بررسي
تفاوت معنيداری ميانگينها در دو آزمون ميتوان متوجّه شد که آيا با فرض ثابت بودن ساير
شرايط ،اثربخشي آگهي تبليغاتي حاوی آموزههای اسالمي نسبت به آگهي تبليغاتي معمولي
(بدون آموزههای اسالمي) تفاوت معنيداری داشته است؟
بر اساس جدول شماره  ،7آزمون تفاوت معنيداری بين مقادير ميانگين متغيّرهای اصلي
تحقيق در هر دو آزمون با توجّه به تفاوت ميانگينها قابل بررسي است ،بهنحوی که مقادير
ميانگين کليّه متغيّرهای اين تحقيق در هر دو آزمون دارای تفاوت معنيداری هستند .يعني
مقدار معنيداری تفاوت ميانگينها در همگي آنها زير  0/05ميباشد .لذا فرضيه هفتم تحقيق
نيز بر اساس يافتههای اين تحقيق مورد تأييد قرار ميگيرد.
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جدول  :7آزمون مقایسه زوجی بین میانگینهای متغیّرهای تحقیق در دو آزمون
Sig.
)(2-tailed

df

T

تفاوت
میانگینها

(میانگین متغیّر پیش آزمون -میانگین متغیّر پس آزمون)

0/000

383

8/701

0/3316

تصوير ذهني -1تصوير ذهني2

0/000

383

10/670

0/5609

احساسات مثبت -1احساسات مثبت 2

0/000

383

7/244

0/3176

نگرش نسبت به آگهي -1نگرش نسبت به آگهي2

0/000

383

4/955

0/1871

نگرش نسبت به نام تجاری -1نگرش نسبت به نام تجاری2

0/000

383

7/876

0/3483

قصد خريدمحصول گردشگری -1قصد خريدمحصول گردشگری2

منبع :محاسبات حاصل از اين تحقيق

نتايج حاصل از جدول آماری شماره هفت بهصراحت گواه آن است که اثربخشي پيام
تبليغاتي حاوی آموزهها ی اسالمي (پس آزمون) در مجموع بيشتر از پيام تبليغاتي معمولي
(پيش آزمون) بوده است و تفاوت معنيداری در مقادير ميانگينهای متغيّرهای تصوير ذهني،
احساسات مثبت ،نگرش نسبت به آگهي ،نگرش نسبت به نام تجاری و قصد خريد محصوالت
گردشگری در پس آزمون (آگهي حاوی آموزههای اسالمي) و پيش آزمون وجود دارد که مقادير
ميانگينها ی متغيرهای تحقيق در پس آزمون بيشتر از مقادير ميانگين متغيرهای تحقيق در
پيش آزمون ميباشند.
نتیجه گیـری و پیشنهادات
در مدل معادلهی ساختاری تحقيق شدّت ارتباط بين متغيّرهای تحقيق مورد بررسي قرار
گرفت .با نگاهي دوباره به مدل نهايي تحقيق بر مبنای مدل معادلهی ساختاری تحقيق (بر طبق
نمودار شماره  )2مشاهده ميشود که ارتباط بين برخي از متغيّرها عليرغم معنيداری ،از شدّت
پاييني برخوردار است .در اين موارد معموالً محقّق اين روابط را بهدليل ارتباط ضعيف بين
متغيّرها ناديده ميگيرد .در تحليلهای مديريتي در حوزه تبليغات تجاری که پيام برای اوّلين
بار برای مخاطبان به نمايش در ميآيد ،معمو ًال روابطي که شدّتشان باالتر از  0/5باشد ،معنيدار
تلّقي ميشوند .البتّه پايين بودن شدّت اثر در روابط علّي ديگر را ميتوان به درجه بسيار پايين
تکرار آگهي مرتبط دانست .وقتي تکرار آگهي برای مخاطبان اندکي افزايش يابد نه تنها شدّت
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اثر روابط معنيدار مديريتي تأييد شده را افزايش ميدهد ،بلکه ممکن است شدّت اثر روابط
علّي رد شده را نيز افزايش دهد و به روابط معنيدار مديريتي تبديل گردند .لذا انجام اين
بررسي تجربي در پس آزمون برای آگهي تجاری حاوی آموزههای اسالمي بهمنزلهی يک بار
نمايش آگهي قلمداد ميگردد و اگر اين آگهي به دفعات در زمانهای مختلف تکرار شود ،قطعاً
شدّت اثربخشي آگهي افزايش خواهد يافت.
بر اساس نتايج بهدست آمده از اين تحقيق ،تأثير تصوير ذهني بر نگرش نسبت به آگهي،
تأثير نگرش نسبت به آگهي بر نگرش نسبت به نام تجاری ،تأثير نگرش نسبت به نام تجاری بر
قصد خريد محصوالت گردشگری همگي تأييد شدهاند .همچنين بر اساس نتايج بهدست آمده از
اين تحقيق ،تأثير احساسات مثبت بر نگرش نسبت بهنام تجاری ،تأثير نگرش نسبت به آگهي بر
نگرش نسبت بهنام تجاری ،تأثير نگرش نسبت بهنام تجاری بر قصد خريد محصول گردشگری
در تحليل مسير مدل معادلهی ساختاری همگي تأييد شدهاند .ضمن اينکه يافتههای اين
تحقيق رابطه مستقيم بين احساسات مثبت و نگرش نسبت بهنام تجاری را مورد تأييد قرارداده
است .بحث پيرامون رابطه بين نگرش نسبت به نام تجاری و قصد خريد محصول گردشگری
عيناً مشابه مباحث تحليلي قبلي ميباشد.
تحقيقات معدودی در زمينهی ارتباط بين احساسات مثبت و نگرش نسبت به آگهي صورت
گرفته است (بهعنوان مثال؛ يو و مک اينيز2005 ،1؛ کاواناک2009 ، 2؛ بامبائوئر -ساچز و
گيرل .)2009 ،3البتّه هيچيک از اين تحقيقات احساسات مثبت تحريک شده ناشي از
آگهيهای حاوی آموزههای مذهبي را مورد بررسي قرار ندادهاند که اين تحقيق در نوع خود به
جهت اينکه به بررسي تأثير آموزههای اسالمي بر احساسات مثبت مصرفکنندگان بالقوّه در يک
پيام تبليغاتي ميپردازد ،در سطح بينالمللي بي نظير است .به هر صورت واقعيت غير قابل انکار
آن است که بر اساس نتايج نمودار شماره  ،2احساسات مثبت تنها متغيّری است که بيشترين
تأثير (با مقدار  )0/660را بر نگرش نسبت به آگهي (که بهعنوان يکي از متغيّرهای مهم
اثربخشي تبليغات محسوب ميگردد) دارد.
لذا نتايج اين تحقيق برای کليّهی شرکتها اعم از توليدی و خدماتي چه در حوزهی
بازاريابي کاال و خدمات و بازاريابي مکان و بهويژه برای بنگاههای تبليغاتي در ميهن اسالمي
ايران و بلکه کليّه ی جوامع اسالمي دارای کاربردهای بسياری است .از جمله اين نتايج عبارت
هستند از :

Yoo and MacInnis

1

Cavanaugh

2

Bambauer-Sachse and Gierl

3
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 .1با توجّه به اينکه احساسات مثبت بر نگرش نسبت به آگهي بر طبق مدل معادلهی ساختاری
تحقيق و نتايج حاصل از آزمون فرضيهها تأثير مثبتي دارد ،بهتر است در پيامهای تبليغاتي
حاوی آموزهها ی اسالمي که همراه با بشارت و وعدههای الهي و يا جمالت احساس برانگيزی از
آموزههای اسالمي از جمله احترام به والدين ،صلهی رحم ،ايثار و بخشش و  ...است ،نگاه ويژهای
صورت گيرد .قطع ًا وعدههای خوش الهي ميتواند احساسات مثبت مصرفکنندگان معتقد به
باورهای ديني را تحت تأثير قرار دهد و آن نيز بر نگرش آنان نسبت به آگهي تأثير مثبت و قابل
توجّهي بر جای گذارد.
 .2بر اساس يافتههای اين تحقيق ،آموزهها ی اسالمي بر تصويرسازی ذهني مخاطب آگهي تأثير
معنيدار ی داشته است که آن نيز بر نگرش نسبت به آگهي تأثيرگذار بوده است .بنابراين
پيشنهاد ميگردد تا حد ممکن ميتوان از آموزههای اسالمي که جنبهی خيالپردازی و
رؤياپردازی را برای مخاطب ايجاد مينمايد ،استفاده نمود .امروز با بهرهگيری از فناوری
رايانهای و نرمافزارهای پيشرفتهی گرافيکي ميتوان تصويری کوچک از بهشت و فرشتگان و
معجزات انبياء الهي و اسرار ناديدني عالم که در قرآن از آنها ياد شده است ،طراحي و خلق
نمود تا قوّهی تصويرسازی ذهني مخاطب را نسبت به محصوالت به نمايش درآمده در آگهي
افزايش داد.
 .3سخنان زيبا و حکيمانه ی شعرا و بزرگان شعر و ادب که اشعاری زيبا در ارتباط با آموزههای
اسالمي (مورد اشاره در تحقيق از قبيل کرامت انساني ،اخالق ،معنويت ،دوری از اسراف و تأثير
قلبي و غيره) سرودهاند ،ميتواند احساسات مخاطبان اهل علم و ادب را تحت تأثير قرار دهد.
بهطور کلّي ،آموزهها ی اسالمي چه در کالم وحي ،چه در کالم نبوی (ص) و چه در کالم ائمّهی
اطهار (سالم اهلل عليهم اجمعين) و يا در کالم بزرگان دين و انديشمندان و عالمان بزرگ ديني
و علمي و يا در قالب شعر و پند و نصحيت شعرا ،ادبا و حکما ،بايد تداعيکنندهی يک يا بيش از
يکي از اين آموزهها ی اسالمي در محتوای آگهي تبليغاتي باشد ،يعني هر سخني چه در قالب
وحي ،کالم و روايت و شعر بايد يکي از اين مفاهيم اسالمي را در بر گيرد.
 .4با توجّه به اينکه مضامين اسالمي ميتواند در قالب آيهی قرآني ،روايت نبوی و يا شعر و
روايت و پند و اندرز بزرگان دين و حکمت و عرفان و يا علم و دانش باشد ،بنابراين ،بايد در
پيامهای تجاری ضمن آوردن جملهی مربوط به مضمون اسالمي در پيام تجاری به منبع آن
پيام در انتهای مضمون اسالمي اشاره گردد .يعني مضمون اسالمي بايد بر اساس سند و منبع
مشخّصي ذکر گردد .همچنين بهتر است آيات قرآني و روايات ائمّهی اطهار بر طبق آموزههای
اسالمي (مورد استفاده در نظام جامع تبليغات تجاری ارائه شده در اين تحقيق) درآگهيهای
تجاری داخل کشور به زبان فارسي نگاشته شود تا امکان درک و فهم هرچه بهتر قشر کم سواد
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و يا ناآشنا به زبان عربي فراهم گردد .بهعبارت کلّيتر ،زبان تبليغات تجاری حاوی آموزههای
اسالمي بايد مطابق با زبان رسمي هر کشور اسالمي باشد.
 .5قطعاً در کنار فوايد و برکاتي که يک پديدهی اجتماعي دارد ،بايد دقّت الزم در جهت
پيشگيری از آسيبهای احتمالي آن پديدهی اجتماعي هم لحاظ شود و اقدامات الزم صورت
گيرد .لذا در سرفصلهای قانوني پيامهای تبليغاتي مبتني بر آموزههای اسالمي در اليحهی
احتمالي آيندهی قانون جامع تبليغات بازرگاني ايران بايستي به آسيبشناسي پيامهای تبليغاتي
حاوی آموزههای اسالمي توجّه و عنايت ويژهای گردد و راهکارهای الزم جهت پيشگيری از
هرگونه سوءاستفادهی احتمالي شرکتها و بنگاههای تبليغاتي از باورها و اعتقادات ديني مردم
جامعه صورت گيرد که اين امر نيازمند شکلگيری و يا تقويت سازوکارهای نظارتي و قانوني
جدّی در حوزهی پيامهای تبليغاتي است.
همچنين اين تحقيق دارای محدوديتهای زماني و بودجهای و روش جمعآوری دادهها بوده
است از لحاظ زماني آن است که يکي از متغيّرهای مهم اثربخشي پيامهای تبليغاتي ،فراخواني
يا به يادسپاری مخاطبان از آگهي در اين تحقيق ناديده گرفته شده است چرا که سنجش اين
متغير نيازمند انجام تحقيقات تجربي طولي در مقاطع زماني بلندمدّت (شش ماه ،يکسال و دو
سال) است که اين تحقيق فقط يک تحقيق تجربي از نوع مقطعي محسوب ميگردد .همچنين
از لحاظ محدوديت در روش نمونهگيری بايد اذعان نمود که برخي از تحقيقات آگهي ممکن
است درصدد بررسي تفاوت معنيداری متغيّرهای اثربخشي تبليغات بر اساس متغيّرهای
جمعيّتشناختي مختلف با حجم نمونهای زياد باشند که نيازمند صرف زمان و هزينهی زيادی
برای بهدست آوردن حجم نمونهای مشخّص متناسب با تعداد حجم نمونهای موردنظر در هر
متغيّر جمعيّتشناختي باشند و بعضاًَ نيازمند روشهای نمونهگيری خوشهای يا طبقهای
هستند.
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