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رابطهبینطنزدرتبلیغاتوقصدخريد 

**

*** 1

رقیههشیوار*،رضااسماعیلپور ،محمودمرادی

چکیده 
اثربخشی تبلیغات ،اغلب بر روی احساسات درونی مشتریان از اطالعاتی که دریافت میکنند ،تأکید
دارد .طنز نیز میتواند با پاسخهای ادراکی از افراد ،تعریف شود .در این مطالعه الگوی ساختاری ارتبـا
بین ابعاد ادراک از طنز در تبلیغات بر گرایش به تبلیغ ،گرایش به نام تجاری و قصد خرید بررسی شـد.
پژوهش در دو مرحله صورت گرفت .فاز اول انتخاب  16آگهی تبلیغاتی  4برند بینالمللی بود که بـرای
 10نفر از خبرگان هنری نمایش داده شد؛ سپس ازطریق پرسشنامه میزان طنز این تبلیغات بررسی شد.
در نهایت  4تبلیغ از  16تبلیغ بهعنوان تبلیغاتی که بیشترین جاذبههای طنز را دارند انتخـاب شـد .در
فاز دوم برای انجام پژوهش در یک محیط واقعی ،این  4تبلیغ بر روی یک فیلم انیمیش ادغـام شـد و
برای  300دانشجوی کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته مدیریت «دانشگاه گیالن» نمایش داده شـد.
نتایج تحلیل دادهها بااستفاده از «روش تحلیل مسیر» (الگویابی معادالت ساختاری) لیزرل نشان داد که
رابطه های بین ادراک از طنز با گرایش به تبلیغ ،گرایش به تبلیغ با گرایش به نام تجاری و گرایش بـه
نام تجاری با قصد خرید معنادار هستند؛ اما رابطههای بین ادراک از طنز بـا گـرایش بـه نـام تجـاری،
ادراک از طنز با قصد خرید وگرایش به تبلیغ با قصد خرید ،معنادار نیستند.

کلیدواژهها :تبلیغات؛ طنز؛ ادراک از طنز؛ گرايش به تبلیغ؛ گرايش به نام تجاری؛
قصدخريد .
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.1مقدمه 

ساالنه بیش از  400میلیارد دالر صرف تبلیغات در سرتاسر جهان میشـود( .بیکـر)2001 ،
امروزه هیچ شخصی خود را از اهمیت تبلیغات در امر بازرگانی بینیاز نمیداند .در عصـر حارـر
تبلیغات وسیلهای است که سازمانها و مؤسسههـا از آن بـرای رسـیدن بـه اهـداف ارتبـاطی،
اجتماعی و فروش استفاده میکنند؛ البته دستیابی به نتیجه مطلوب وابسته به اطالعات صحیح
از بازار ،مشتریان و نیازهای آنها است (تریپاتی و نیر ) 2007 ،در عصری که بر مشتریمداری
استوار است ،یافتن راههایی برای ارتبا مداوم با مصرفکنندگان امری اجتنـابناپـذیر اسـت و
تبلیغات تلویزیونی ازطریق ارائه تصویرها و شکلهای ثابت و متحرک به بینندگان ،فرصتهای
بیشماری را برای سازمانها و بنگاهها فراهم مـیسـازد تـا بـهصـورت بـالقوه بـا دامنـهای از
مخاطبان در ارتبا باشند .مبلغان میدانند که تولید تبلیغات تجاری سرگرمکننده ،راهـی بـرای
جذب بینندگانی است که تبلیغات آنها را تماشا کنند .از نظـر کسـبوکـار ،درک ایـن عناصـر و
اینکه چگونه این بر نگرش مشتری تأثیر میگذارد ،میتواند بـه مـدیران و مبلغـان در طراحـی
آگهیهای بازرگانی خوب و افزایش اعتماد مصرفکننده کمک کند.
اولین گام در تهیه یک برنامه تبلیغاتی ،مشخصکردن اهداف تبلیغات اسـت .اهـداف یـک
برنامه تبلیغاتی خاص با اهداف سازمان وکاالیی که قصد تبلیغ آن را دارند ،رابطه مستقیم دارد.
موروع اسفباری که امروزه در تبلیغات کشور ایران مشاهده میشود ،بیهـدفبـودن تبلیغـات
است .شرکتها بدون هیچ هدفی تبلیغاتی را از تلوزیون ارائه میکنند؛ در چنین شـرایطی نبایـد
توقع داشت که تبلیغات اثربخش باشد .نوشتن آگهی تبلیغـاتی (داسـتان اولیـه تبلیـغ) مسـتلزم
داشتن خالقیت است؛زیرا فقط داشتن ذهنی خالق است که میتواند آگهـی را بـرای مخاطـب
جذاب کند؛ در غیر این صورت آگهی یا تقلیدی است یا جـذابیت الزم را نـدارد کـه در هـر دو
صورت توجه بیننده را به خود جلب نمیکند (محمدیان.)1391 ،
طنز یک عنصر مهم در بسیاری از آگهـیهـای بازرگـانی در سـایر کشـورها اسـت چـون
بازاریابی به تبلیغات موفق و اثرگذار بستگی دارد .مبلغان از این استراتژی برای جـذب مشـتری
استفاده میکنند و مردم نیز به تبلیغات تجاری طنزآمیز نسبت به تبلیغات جدی توجه بیشـتری
میکنند و بیشتر تحتتأثیر قرار میگیرند .در ایران توجه چنـدانی بـه تبلیغـات طنزآمیـز نشـده
است؛ ازاینرو پژوهشگران در این مطالعه قصد دارند رابطه بین طنز ادراکشده بـا گـرایش بـه
تبلیغ ،گرایش به نام تجاری و نهایتاً قصد خرید را در رابطه با مصرفکننده ایرانی بررسی کنند.
پژوهش حارر برآن است تا بااستفاده از الگوی مفهومی ارائهشده به بررسی این ایده بپردازد که
«آیا طنز در تبلیغات بهواسطه گرایش به تبلیغ و گرایش به برند میتواند منجر به قصد خرید در

رابطه بین طنز در تبلیغات و قصد خريد ...

179

مصرفکننده شود»؛ همچنین پژوهش به این سؤال اساسی که آیـا طنـز در تبلیغـات در زنـان
نسبت به مردان و یا در سطوح مختلف تحصیلی متفاوت است ،پاسخ میدهد.

.2مبانینظریوپیشینهپژوهش

 شوخطبعی را میتوان نوعی از گفتار و رفتار دانست که شنیدن یا دیـدن آن ،باعـا انبسـاخاطر و ایجاد لبخند میشود (الدن و هویر .)2000 ،تعریف دقیق طنز مشکل است .یـک حـس
شخصی از طنز یک ساختار تکبُعدی نیست؛ بلکه از عناصـر متفـاوت بسـیاری تشـکیل شـده
است .حس طنز چندبُعدی است و حداقل شامل :ابعـاد تولیـد طنـز ،حـس بازیگوشـی ،توانـایی
استفاده از طنز بهمنظور دستیابی به اهداف اجتماعی ،شناخت شخصی از طنـز و تقـدیر از طنـز
میشود (فاگیت.)1998 ،
1
 واکنشهای عاطفی دریافتکنندگان تبلیغ نسبت به تبلیغ دیدهشده را «گـرایش بـه تبلیـغ»میگویند؛ به عنوان مثال دوستداشتن یا دوستنداشتن یک تبلیغ (مکنزی و لوتز .)1982 ،
بسیاری از مبلغان بر طنز در تبلیغات تأکید دارند .طنز بهدلیل طبیعت پیچیده خود ،توجه
بسیاری را جلب کرده که برای مؤثربودن باید به درستی درک شود (اسپیلمن .)2014 ،هر
آگهی تبلیغاتی برای اینکه بتواند مخاطب را به سوی محتوای پیام خود جلب کند ،از نوعی
جاذبه استفاده میکند .متداولترین جاذبههایی که در آگهیهای تبلیغاتی استفاده میشوند،
عبارتند از :جاذبه منطقی ،احساسی ،خنده و ترس (محمدیان )1391 ،در این پژوهش تأکید بر
تبلیغات با جاذبه خنده و طنز است که زیرمجموعهای از تبلیغ با جاذبه احساسی است .استرنتال
و کریگ ( )1973سه تعریف از طنز را مطرح کردهاند .تعریف اول شامل ویژگیهای محرک
است؛ بهطوریکه طنز بستگی به این دارد که آیا آگهیهای تبلیغاتی از تجانس ،طنز،
دستکمگرفتنها و حرفهای دوپهلو استفاده کردهاند یا خیر .تعریف دوم مستلزم بررسی
پاسخهای استخراجشده توسط یک محرک قابلشناسایی است در نتیجه طنز بهصورت خندیدن
یا لبخندزدن مخاطبان به یک آگهی بازرگانی ،تعریف شده است؛ در نهایت ،طنز ممکن است با
پاسخهای ادراکی از افراد تعریف شود .پژوهشها در رابطه با اثربخشی تبلیغات ،اغلب بر روی
احساسات درونی مشتریان تأکید دارند که ناشی از اطالعاتی است که آنها دریافت میکنند
(آلدن و هویر .)2000 ،پژوهشگران در این پژوهش تعریف سوم از طنز را اتخاذ و فرض
کردهاند که طنز در آگهیهای تبلیغاتی ،بر روی ادراک مخاطبان از آگهیها تأثیرگذار است.
مبلغان میدانند که بینندگان زمان کمی را صرف دیدن تبلیغات از تلویزیون میکنن (روجاز و
دیویس)2005،؛ مصرفکنندگان از فرصت تبلیغات بازرگانی برای خوردن یک میانوعده یا یک
1. Attitude toward the Ad
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نوشیدنی ،پاسخدادن به تماسهای تلفنی و غیره استفاده میکنند؛ بنابراین تولید تبلیغات
سرگرمکننده ،راهکاری برای جلب توجه بینندگان به آگهیهای بازرگانی است .استفاده از طنز
بهعنوان یک روش اجرایی از عالیق خاص بازاریان است و نشاندهنده یکی از استراتژیهای
ارتباطی رایج در تبلیغات است (آلدن و هویر .)2000 ،حدوداً از هر پنج تبلیغ تلویزیون در جهان،
یک تبلیغ دارای جاذبههای طنز است (بیکر 55 .)2001 ،درصد از مدیران پژوهشهای تبلیغات
و  94درصد از تولیدکنندگان تبلیغات بر این باورند که طنز نسبت به غیرطنز در جلب توجه
بینندگان مقدمتر است (مادن و وینبرگر .)1984 ،مشاهده تبلیغات طنزآمیز توجه بینندگان و
همچنین درک آنها از پیام را افزایش میدهد (اسپاتس و همکاران)1997 ،؛ همچنین به درک
آنها از مزایای محصول کمک میکند.
تیکسریا و هورست ( )2013بااستفاده از ردیابی حالتهای چهره ،بررسی کردند ،چگونه
بازاریابان میتوانند به بهترین نحو از سرگرمی در تبلیغات برای افزایش اثربخشی تبلیغ و
افزایش قصد خرید ،استفاده کنند .یافتهها نشان میدهد که میزان بهینه سرگرمی بر اساس نوع
سرگرمی و گروه هدف متفاوت است؛ اما بر اساس طبقهبندی محصول متفاوت نیست؛
همچنین نتایج حاکی از آن است که جالبترین تبلیغات لزوماً اثربخشی باالتری ندارند.
اسپیلمن ( )2014مکانیسمهای طنز مؤثر بر رفتار مصرفکننده را بررسی کرد .دو نوع اصلی از
مکانیسمهای طنز شامل :حواسپرتی و ترکیب نفوذ در تبلیغات شناسایی و در شرایطی با
درگیریهای مختلف بررسی شد .نتایج مکانیسم حواسپرتی مصرفکنندگان با نیاز شناختی
باال در درگیری موقعیتی باال را تأیید کرد .فراتحلیل ایزند ( )2009نشان داد که طنز در تبلیغات
بهطور گستردهای گرایش به سمت تبلیغ ،توجه و اثر مثبت را افزایش میدهد .طنز بهطرز
قابلتوجهی اعتبار منبع را کاهش و تأثیرات مثبت قصد خرید را افزایش میدهد .چو و
همکاران ( )2012پژوهشی در زمینه موروع داستان برند انجام دادند .آنها با نگارش
داستانهایی به بررسی تأثیر این عناصر بر گرایش به برند و ایجاد تمایل به قصد خرید
پرداختند .آنها چهار عنصر اعتبار داستان ،برگشت در داستان ،آگاهی از داستان و طنز در
داستان را بررسی کردند .نتایج نشان داد طنز بهعنوان یک بعد از داستان برند بر قصد خرید
تأثیر دارد .برنس و بریگود ( )2014تأثیر طنز را بر نوع خاصی از تبلیغات چاپی شامل :تبلیغات
سالمت پیشگیرانه برای سه موروع الکل ،تنباکو و چاقی بررسی کردند .دو آزمایش مورد
بررسی قرار گرفت که آیا طنز میتواند با تبلیغات سالمت پیشگیرانه اثر مثبت رخ دهد .نتایج
نشان میدهد که در مقایسه با تبلیغات سالمت غیرطنزآمیز ،تبلیغاتی که بااستفاده از طنز توجه
طوالنیمدت دریافت کردهاند ،متقاعد کنندهتر بوده و پیام آنها بهتر درک شده است .لوینسکی
و همکاران ( )2014مطالعهای فیزیولوژیکی ˚ روانی از حالت شادی ایجادشده در چهره افراد
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هنگام مشاهده تبلیغات ،بااستفاده از سیستم چهرهخوان انجام دادند .امتیازات ثبتشده دستگاه
چهرهخوان با حالت چهره فرد که نشاندهنده اثر بخشی تبلیغ بود با هم ارتبا داشتند .با توجه
به کارکرد احساسات در پژوهشهای بازاریابی ،این پژوهش رابطه بین حالتهای چهره افراد را
هنگامی که دچار احساسات میشوند و سرگرمی درکشده از تبلیغات ،گرایش به تبلیغ و
گرایش به برند را بررسی کرده است .حالتهای چهره با توجه به سطح سرگرمی باال ،متوسط و
پایین تبلیغات ،امتیازات متفاوتی نشان دادند .ارتبا مثبتی بین حالتهای شادگونه چهره و
گرایش به تبلیغ و همینطور بین حالتهای شادگونه چهره و گرایش به برند در تبلیغات
ویدئویی با سرگرمی باال و متوسط مشاهده شد؛ اما در مورد تبلیغات ویدئویی با سرگرمی پایین
ارتبا مثبت مشاهده نشد .یون و کیم ( )2014بهمنظور درک بهتر این مسئله که «چه کسی
در آگهیهای خشونت کمدی ،طنز را درمییابد و ادراک از برند مطلوب دارد؟» ،دو بررسی
تجربی با تأثیر عامل جنسیت انجام دادند .در بررسی  ،1مردان نسبت به زنان به تبلیغات
طنزآمیز با خشونت باال پاسخ مطلوبتری دادند .در بررسی  ،2سطح خشونت در تبلیغات
خشونت کمدی متفاوت بود و نتایج نشان داد زمانی که سطح خشونت کمدی پایین است،
مردان و زنان بهطور مشابه به تبلیغ پاسخ میدهند؛ اما هنگامی که خشونت زیاد باشد ،مردان
نسبت به زنان پاسخ مطلوبتری میدهند .به نظر میرسد ادارک از طنز ،واسطه مهم پردازش
تبلیغات خشن کمدی است .هافمن و همکاران ( )2014به بررسی این موروع پرداختند که
طراحان کمپینهای تبلیغاتی بینالمللی در آلمان و اسپانیا ،چگونه تبلیغات را با بازار هدف
انطباق می دهند .نتایج نشان داد که بازاریان اسپانیایی نسبت به بازاریان آلمانی میزان بیشتری
از طنز استفاده میکنند .بذلهگویی طنز که بر اساس عناصر ناهمگون ایجاد شده است در آلمان
(زمینه کم ،فردگرایانه ،فرهنگ مردانه) نسبت به اسپانیا (زمینه باال ،جمع گرایانه ،فرهنگ زنانه)
رایجتر است؛ درحالیکه تبلیغات اسپانیایی بیشتر دارای طنز عاطفی است.
.3توسعهفرضیههاوالگویمفهومی 

طنز یکی از روشهای مورد استفاده بازاریابان و مبلغان بهمنظور رساندن پیـام خـود بـرای
فروش و ترویج نام تجاری است( .تیکسریا و هورسـت )2013 ،تحلیـلگـران صـنعت تبلیغـات
نشان دادند که طنز میتواند اثربخشی تبلیغات را افزایش دهد .اینکه آیا طنز گرایش به تبلیغ را
افزایش میدهد به مشخصات محرک خنـدهآور ،روش عررـه محـرک و اینکـه چـه کسـانی
مخاطب واقع شدهاند ،بستگی دارد (ایزند .)2009 ،با توجه پژوهشهای پیشین ،به نظر میرسد
که طنز در مصرفکنندگان جوانتر و تحصیلکرده ،بهویژه در مردان بهتر عمل میکند (مـادن
و وینبرگر .)1984 ،ادراک طنز نیاز به تواناییهای شـناختی دارد؛ بنـابراین عـالوه بـر سـن بـه
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تحصیالت نیز بستگی دارد؛ به این معنی که ،سن بهصورت منفی به ادراک از طنز مرتبط است
درحالیکه تحصیالت بهطور مثبت به ادراک از طنز مرتبط است (مک و کارپنتر .)2007 ،برخی
از نویسندگان معتقدند که محرکهای خندهدار در مطالعات افراد دانشگاهی که تـا حـدودی در
تنظیمات آزمایشگاهی کنترلشده ،اجرا شدهاند ،تنها سرگرم کنندهاند؛ بنابراین این اثرات ممکن
است با تأثیرات تبلیغات در دنیای واقعی متفـاوت باشـد (اسـپک 1991 ،و ولـتمن و همکـاران،
 .)2004مطالعات نشان میدهد که نگرش نسبت به تبلیغ یک میانجی قوی در زمینه اثربخشی
تبلیغات است (مکنزی و همکاران .)1986 ،فراتحلیل ایزند ( )2009نشـان مـیدهـد کـه طنـز
گرایشها به سمت تبلیغ را افزایش میدهد .با توجه به مباحا عنوانشده ،میتوان فرریه اول
پژوهش را بهصورت زیر مطرح کرد:
فرریه اول ( :)H1ادراک از طنز در تبلیغات بر گرایش به تبلیغ تأثیر مثبت دارد.
فرض میشود که در مجموعه تبلیغها ،تبلیغی که در زمان نمایش بیشترین گرایش
مطلوب را نسبت به نام تجاری ایجاد کند ،تأثیر مثبتتری بر انتخاب نام تجاری دارد (بیکر،
 .)2001گاالس و وینبرگر ( )2006معتقدند ،یک تأثیر سریع طنز که با شادی و نشا به
بهترین شکل توصیف میشود ،یک پاسخ اثربخش کلی است که پاسخهای متنوعی نظیر:
شادی ،سرگرمی یا لذت را پوشش میدهد .این پاسخ اثربخش ،نتایج سطوح باالتری مانند:
احساسات ،افکار ،گرایشها و اعمال را تحتتأثیر قرار میدهد .یک تفسیر پذیرفته شده برای
تأثیر طنز بر گرایشها ،برمبنای سازوکارهای اثربخش استوار است ،همچون برانگیزی یک اثر
مثبت که به برند انتقال داده شده است (مککنزی و لوتز .)1982 ،چنین تعمیم اثرگذاری
میتواند به وسیله شرطیشدن کالسیک تفسیر شود :عکس العملهای مثبت اثرگذار برای
محرکهای خندهآور ،عکسالعمل کنترل نشدهای را نمایش میدهند که به محرکهای
کنترلشده (برند تبلیعشده) تعمیم داده میشوند ( پریلوک و تیل .)2004 ،برخی از نویسندگان
معتقدند ،یکسری تبلیغات در طنزهای مشاهدشده نمره باالیی کسب میکنند؛ اما باوجوداین
تأثیر گرایش به تبلیغ ررورتاً بر گرایش به برند و رفتار خرید اثرگذار نیست (ولتمن و همکاران،
 ) 2004یک دلیل برای پیوند گمشده بین دو متغیر بر مبنای این بینش قرار دارد که طنز
بهعنوان پرتکننده حواس از آن بخشهای پیام که مزیتهای برند را فراهم میکند ،عمل
میکند .فرا تحلیل ایزند ( )2009نشان میدهد که طنز گرایش به برند و اثرات مثبت را
افزایش میدهد .بر اساس آنچه درباره تأثیر گرایش به تبلیغ بر گرایش به برند مطرح شد،
فرریه دوم بهصورت زیر پیشنهاد میشود:
فرریه دوم ( :)H2گرایش به تبلیغ بر گرایش به برند تأثیر مثبت دارد.
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گرایش ،تمایل برای پاسخ به شیوهای مطلوب یا نامطلوب به یک محرک خاص در هنگام
مواجهه با آن محرک خاص است (مکنزی و همکاران)1986 ،؛ بنابراین میتواند یک نماینده از
نتایج مواجهشدن مشتریان با تبلیغات طنزآمیز باشد .هنگامی کـه مشـتری تبلیغـی را مـیبینـد
تالش میکند اطالعات خارجی را با ساختارهای موجود از باورها و ارزشهـای خـود مقایسـه
کند (رایت)1973 ،؛ بنابراین طنز در تبلیغ ،بر روی گرایش به تبلیغ و نیـات رفتـاری تأثیرگـذار
است .ژانگ و زینخان ( )1991معتقدند پیامهای تبلیغاتی طنزآمیز تأثیر مثبتی بر گرایش به نام
تجاری و حفظ اطالعات دارد (یانگ و هیشو)2014 ،؛ همچنین پـژوهشهـای پیشـین نشـان
میدهد که تمایل مطلوب نسبت به نام تجاری با قصد خرید ارتبا مثبـت دارد (یـوو و دونتـو،
 .)2001تبلیغات و بازاریابی بر شکلگیری گرایش به نـام تجـاری مطلـوب ،بـهعنـوان وسـیله
ارتقای انتخاب نامهای تجاری ،تأکید زیادی دارند (ایزند)2009 ،؛ بنابراین گـرایش بـه تبلیـغ و
گرایش به برند ،متغیرهای میانجی بین طنز در تبلیغات و قصد خرید در الگوی پژوهش حارـر
هستند .قصد خرید بهصورت اینکه «چگونه به احتمال زیـاد یـک فـرد محصـولی را خریـداری
کند؟» تعریف شده است (فیلیپس و هوی .)1996 ،یافتهها نشان مـیدهـد قصـد خریـد نقـش
مهمی را بهعنوان پیشبینیکننـده رفتـار خریـد مصـرفکننـده بـازی مـیکنـد (گلداسـمیت و
همکاران)2000 ،؛ ازاینرو در بسیاری از موارد پیشین ،بهعنوان یک متغیر وابسته مورد مطالعـه
قرار گرفته است .بنابراین در مطالعه حارر نیز قصد خرید ،متغیر اصلی و یا متغیر وابسته اسـت.
با توجه به مبانی نظری بیانشده ،میتوان سایر فرریهها را بهصورت زیر مطرح کرد:
فرریه سوم ( :)H3گرایش به نام تجاری بر قصد خرید تأثیر مثبت دارد.
فرریه چهارم ( :)H4ادراک از طنز بر قصد خرید تأثیر مثبت دارد.
فرریه پنجم ( :)H4گرایش به تبلیغ بر قصد خرید تأثیر مثبت دارد.
فرریه ششم ( :)H6ادراک از طنز بر گرایش به نام تجاری تأثیر مثبت دارد.
شش فرریه پیشنهادی باال در قالب الگوی مفهومی نمودار  1به تصویر کشیده شده است
.
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نمودار .1الگوی مفهومی پژوهش(تعریفشده توسط محقق)


.4روششناسی 

پژوهش حارر از نظر هدف ،کاربردی است؛ زیرا هدف آن توسعه و کاربرد طنز در تبلیغات
تجاری بهمنظور جذب مشتری است .همچنین از نظـر ماهیـت و روش از نـوع نیمـهآزمایشـی
است.
جامعه آمـاری پـژوهش را دانشـجویان مشـغول بـه تحصـیل در سـال تحصـیلی 93-92
«دانشگاه گیالن» تشکیل دادهاند .حجم نمونه بااستفاده از فرمول «تعیین حجم نمونه از جامعه
نامحدود[ (مؤمنی و فعال قیوم )1386 ،تعداد  300نفر محاسبه شد .ذکـر ایـن نکتـه رـروری
است که تعداد دانشجویان در طول زمـان ثابـت نیسـت .تعـداد دانشـجویان در ایـن پـژوهش
مربو به بازه زمانی موردبررسی است .دادهها با ابـزار پرسشـنامه در قالـب دوازده سـؤال و بـر
اساس «مقیاس پنجگزینهای لیکرت» (ازکامالً مخالفم تا کامالً موافقم) کـه بالفاصـله پـس از
مشاهده فیلم در اختیار نمونه مورد نظر قرار گرفت ،جمـعآوری شـدند .درنهایـت فررـیههـای
پژوهش موردآزمون قرار گرفتند.
در این پرسشنامه برخی از ویژگیهای جمعیتشـناختی اع ـای جامعـه (سـن ،جنسـیت و
تحصیالت) در قالب سه سؤال موردپرسش قرار گرفتند .برای جمعآوری دادهها در مرحله اول با
بررسی بیش از  100تبلیغ بینالمللی از برندهای مختلف کـه دارای طنـز در تبلیـغ بودنـد16 ،
تبلیغ از  4برند (از هر برند  4تبلیغ) انتخاب شد؛ سپس این تبلیغات برای  10نفر از کارشناسـان
و صاحبنظران هنری نمایش داده شد .آنها پس از نمایش فیلم ،پرسشنامهای که میزان طنـز
را در این تبلیغات میسنجید ،کامل کردند درنهایت با تجزیهوتحلیل آراء کارشناسـان هنـری4،
تبلیغ (یک تبلیغ از هر برند) که به نظر آنها دارای بیشترین میزان طنـز بـود ،انتخـاب شـد4 .
تبلیغ که خروجی آراء کارشناسان بود بـهمنظـور فـراهمکـردن محـیط واقعـی بـرای سـنجش
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اثربخشی این تبلیغات ،بر روی یک فیلم انیمیشن مونتاژ شد و بـرای  300نفـر از دانشـجویان
(کارشناسی و کارشناسی ارشد) «دانشگاه گیالن» که بـهطـور تصـادفی انتخـاب شـده بودنـد،
نمایش داده شد.
ازآنجاکه تمامی سؤالهای پرسشنامه از مقالههای معتبر بینالمللی استخراج شده ،اعتبـار و
روایی آنها ثابت شده است؛ اما برای حصول اطمینان از روایی (محتوا و صـوری) ،پرسشـنامه از
آراء اساتید وکارشناسان در این حوزه اسـتفاده شـد و پـس از بـازنگری مجـدد توسـط آنهـا،
اصالحات الزم بر روی پرسشنامه انجـام و درنهایـت پرسشـنامه نهـایی تـدوین شـد .در ایـن
پرسشنامه هدفدار بودن سؤالها ،کوتاهبودن پرسشنامه و پاسخگویی آسان آن لحاظ شد.
برای سنجش پایایی پرسشنامه ،فیلم آمادهشده برای  25نفر از دانشجویان کارشناسی ارشد
دانشگاه گیالن ( 19زن و  6مرد) که بهطور تصادفی انتخاب شده بودند ،نمایش داده شد .برای
محاسبه آلفای کرونباخ از نرم افزار  SPSSاستفاده شد .مقدار رریب آلفای کرونباخ برای متغیر
طنز در تبلیغ  ،0/878گرایش به تبلیغ  ،0/933گرایش بـه نـام تجـاری  0/948و قصـد خریـد
 0/827و رریب آلفای کرونباخ کل پرسشنامه  0/896محاسبه شـد .باتوجـه بـه مقـدار آلفـای
کرونباخ هر متغیر و مقدار آلفای کل پرسشنامه که بیشتر از  0/7استَ؛ تمام متغیرهـا بـهطـور
مجزا و در مجموع دارای پایایی مناسب هستند .برای تجزیهوتحلیـل نتـایج پـژوهش ،از روش
تحلیل مسیر (الگویابی معادالت ساختاری) بااستفاده از نرمافزار  LISREL 8.5استفاده شد.
.5تحلیلدادههاويافتهها 

دادههای جمعیتشناختی ،دادههایی آماری هستند که جنبههای قابلمشاهده جمعیت مانند:
نرخ تولد ،سن یا درآمد را ارزیـابی مـیکننـد (محسـنین و همکـاران)1392،؛ ازایـنرو در ایـن
پژوهش نیز با تکیه بر همین تحلیـل جمعیـتشـناختی نمونـه و همچنـین تحلیـل متغیرهـای
پژوهش بر اساس عوامل جمعیتشناختی مدنظر قرارگرفت .تحلیلی که نتایج زیر را بـه همـراه
داشت .در بین پاسخدهندگان  47/7درصد ( 143نفـر) از آنهـا را آقایـان و  52/3درصـد (157
نفر) را خانمها تشکیل دادهانـد .از میـان پاسـخدهنـدگان  55/7درصـد ( 167نفـر) دانشـجوی
کارشناسی و  44/3درصد ( 133نفر) دانشجوی کارشناسی ارشد بودند .
به منظور بررسی روایی (میزان تبیین هریک از متغیرها توسط سؤالهای مربوطه) هریک از
متغیرهای مطرحشده در الگوی پژوهش ،تحلیل عـاملی تأییـدی توسـط نـرمافـزار LISREL
برای همه متغیرها آورده شـده اسـت .الزم بـه ذکـر اسـت کـه بـهمنظـور کـاهش متغیرهـا و
درنظرگرفتن آنها بهعنوان یک متغیر پنهان ،بار عاملی بهدستآمده باید بـیشتـر از  0/3باشـد
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(مؤمنی و فعال قیوم .)1386 ،شکل  1الگوی اندازهگیری در حالت تخمـین اسـتاندارد را نشـان
میدهد.

شکل  .1الگوی اندازهگیری متغیرها در حالت تخمین استاندارد

نتایج ارائه شده نشان میدهند کـه کلیـه مسـیرها دارای مقـدار بـار عـاملی بـاالتر از 0/3
هستند؛ به این معنا که مقدار بار عاملی سؤالها قابلقبول است و تمام سنجهها استفاده شده و
هیچ یک از سازهها حذف نشدند .بارهای عاملی الگوی در حالت تخمین استاندارد ،میزان تـأثیر
هر کدام از متغیرها و یا گویهها را در توریح و تبیین واریانس نمـرات متغیـر یـا عامـل اصـلی
نشان میدهد؛ به عبارت دیگر ،بار عاملی نشان دهنده میزان همبستگی هر متغیر مشاهدهشـده
(سؤال پرسشنامه) با متغیر پنهان (عاملها) است .برای مثال بار عاملی سؤال اول در متغیر طنز
 0/94است؛ یعنی سؤال اول تقریباً  94درصد از واریانس متغیر طنز را تبیین میکنـد .شـکل 2
الگوی اندازهگیری در حالت ررایب معناداری را نشان میدهد.
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شکل  .2الگوی اندازهگیری متغیرها در حالت معناداری

رد یا تأیید هر یک از مسیرهای الگوی منو بر مقایسـه بـار عـاملی آن مسـیر ،در حالـت
تخمین استاندارد ،با مقدار  tمحاسبهشده برای آن ،در حالت رریب معناداری است که بـاتوجـه
به نتایج ح ،تمام روابط تأیید شد؛ زیرا مقدار محاسبهشده  tبرای هیچ یک از مسیرها در دامنـه
 1/96و  -1/96قرار نگرفته است .الگوی سـاختاری پـژوهش در حالـت رـرایب اسـتاندارد و
ررایب معناداری در شکل  3آورده شده است.
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شکل .3الگوی ساختاری در حالت تخمین استاندارد

همانطورکه در شکل  3مشخص است ،شاخصهای برازندگی الگوی نهایی که در جـدول
�
 2ارائه شده ،در دامنه قابلقبول قرار گرفتهاند .باتوجه به خروجی «نرمافزار لیـزرل» مقـدار�
محاسبهشده 101/35 ،است که مقدار تقریباً کم و مناسبی است .پایینبودن میزان این شاخص
نشاندهنده تفاوت اندک میان الگوی مفهومی پژوهش با دادههای مشاهدهشده پژوهش است.
با توجه به نتایج و مقایسه آن با دامنه بول میتوان گفت« :تمام شاخصهای برازندگی الگـوی
باال در دامنه قابلقبول قرار گرفتهاند؛ بنابراین الگو تأیید میشود».
جدول .2شاخصهای برازندگی
شاخصتناسب 

χ2
df

RMSEA

دامنه قابلقبول

3

 0.1

نتیجه

2/11

0/071

GFI

AGFI

 0.9  0.9
0/94

0/91

NFI

 0.9
0/97

NNFI

CFI

 0.9  0.9
0/96

0/97

بر اساس خروجی «نرمافزار لیزرل»t ،های محاسبهشده که نشاندهنده رابطـه متغیرهـای
پژوهش هستند ،در مورد  3فرریه اول در دامنه  1/96و  -1/96قرار نگرفتهاند که نشاندهنده
معناداربودن رابطه میان آنها است؛ اما در مورد  3فرریه دوم در دامنـه  1/96و  -1/96قـرار
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گرفتهاند که نشاندهنده معنادارنبودن رابطه میان آنها است .نتایج در شکل  4نشان داده شده
است

شکل .4الگوی ساختاری در حالت ررایب معناداری

ازآنجاکه مقدار  �2کم ،نسبت�� به درجه آزادی ( )dfکوچکتر از  RMSEA ،3کوچکتـر از
 0/08و نیز  NNFI ،NFI ،AGFA ،GFIو  CFIبزرگتر از  0/9است ،میتوان نتیجه گرفـت
که الگوی اجراشده برازش مناسبی دارد .نتایج الگـوی معـادالت سـاختاری کـه بـرای بررسـی
فرریهها موردنیاز است ،در جدول  3نمایش داده شده است.
جدول  .3نتایج الگوی معادالت ساختاری برای فرریهها
ضرايب

مقاديرمحاسبه

وضعیت

بتا

شدهt

فرضیه*

34/16

تأیید
تأیید

متغیرهایبرونزا

متغیرهایدرونزا

ادراک از طنز

گرایش به تبلیغ

0/95

گرایش به تبلیغ

گرایش به نام تجاری

0/50

3/46

گرایش به نام تجاری

قصد خرید

0/82

25/69

تأیید

ادراک از طنز

قصد خرید

0/09

0/77

رد

گرایش به تبلیغ

قصد خرید

-0/12

-0/99

رد

ادراک از طنز

گرایش به نام تجاری

0/07

0/81

رد

* رد و تأیید فرریههای در سطح اطمینان  %95انجام شده است.
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در ارتبا که نشاندهنده تأثیر مثبت ادراک از طنز بر گرایش به است ،مقـدار رـریب بتـا
برای این فرریه  0/95میباشد و مقدار محاسبهشده  )34/16( tاز مقدار بحرانی  1/96بزرگتر
است .برای اینکه فرریه تأیید شود باید مقدار محاسبهشده  tاز مقدار بحرانـی  1/96بـزرگتـر
باشد تا در دامنه  1/96و  -1/96واقع نشود؛ بنابراین فرریه اول پژوهش مبنی بر اینکـه ادراک
از طنز بر گرایش به تبلیغ تأثیر مثبت دارد ،تایید میشود .مقدار رریب بتـا بـرای فررـیه دوم
 0/50است؛ از آنجا که مقدار محاسبهشـده  )3/46( tاز مقـدار بحرانـی  1/96بـیشتـر اسـت،
می توان نتیجه گرفت که گرایش به تبلیغ بر گرایش به نام تجاری تأثیر مثبت دارد .در ارتبا با
فرریه سوم نتایج نشان میدهد مقدار رریب بتـا  0/82اسـت و چـون مقـدار محاسـبهشـده t
( )25/87از مقدار بحرانی  1/96بیشتر است؛ بنابراین میتوان گفت« :گرایش به نام تجاری بر
قصد خرید تأثیر مثبت دارد» .در فرریه چهارم تأثیر مثبت ادراک از طنز بر قصد خریـد مطـرح
شد .نتایج نشان میدهد مقدار رریب بتا برای این فرریه  0/09است و مقدار محاسـبهشـده t
( )0/77از مقدار بحرانی  1/96کوچکتر است؛ بنابراین فرریه چهارم پژوهش مبنی بـر اینکـه
ادراک از طنز بر قصد خرید تأثیر مثبت دارد ،تایید نمیشود .مقدار رریب بتا برای فرریه پنجم
 -0/12و مقدار  )-0/99( tاست؛ بنابراین فرریه پنجم پژوهش مبنی بر اینکه گرایش به تبلیغ
بر قصد خرید تأثیر مثبت دارد ،تأیید نمیشود .در فرریه ششم فرض شد که ادراک از طنـز بـر
گرایش به نام تجاری تأثیر مثبت دارد .مقـدار رـریب بتـا بـرای ایـن فررـیه  0/07اسـت؛ از
آنجاکه مقدار محاسبهشده  )0/81( tاز مقدار بحرانی  1/96کوچکتر است؛ بنابراین این فرریه
تایید نمیشود.
.6نتیجهگیریوپیشنهادها

در پژوهش حارر تالش شد تا تأثیرپذیری طنز در تبلیغـات بـا توجـه بـه عـواملی ماننـد:
گرایش به تبلیغ ،گرایش به نام تجاری و قصد خرید کـه اهـداف نهـایی یـک تبلیـغ هسـتند،
بهصورت تجربی بررسی و مشخص شود آیـا عامـل طنـز در تبلیـغ مـیتوانـد تـأثیر مثبـت در
شکلگیری رفتار فرد و نیتهای رفتاری وی داشته باشـد؟ بـر اسـاس یافتـههـای پـژوهش 3
فرریه از  6فرریه تأیید نشدند .فراتحلیل ایزند ( )2009نشان میدهد ،طنز در تبلیغات بهطـور
گستردهای گرایش به سمت تبلیغ ،توجه و اثر مثبت را افزایش میدهد و تأثیرات مثبت گرایش
به نام تجاری و قصد خرید را باال میبرد .در پژوهش حارر نیز نتیجـه مشـابهی حاصـل شـد.
ادراک از طنز بر گرایش به تبلیغ و سپس بر گرایش به نام تجاری و نهایتاً بر قصد خرید تـأثیر
مثبت دارد .نتایج نشان داد که طنز در تبلیغات بر گرایش به تبلیغ تأثیر مثبت دارد که بـا نتـایج
فراتحلیل ایزند ( )2009مطابقت دارد .نتایج آزمون فرریه دوم این پژوهش بـا نتـایج پـژوهش
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لوینسکی و همکاران ( )2014مطابقت دارد که نشان میدهد طنز در تبلیغـات بـر گـرایش بـه
تبلیغ تأثیر مثبت دارد .پژوهش حارر نشان داد که تمایل مطلوب نسبت به نام تجاری بـهطـور
مثبت با قصد خرید در ارتبا است؛ اما ادراک از طنز مستقیماً بر قصد خرید تأثیرگذار نیست که
با نتایج پژوهش چانگ و همکاران ( )2013مطابقت ندارد .این پژوهش برخالف نتایج فرتحلیل
ایزند (.)2009نشان داد که تمایل مطلوب نسبت به تبلیغ بهطور مثبت با قصد خریـد در ارتبـا
نیست؛ همچنین ادراک از طنز بر گرایش به برند تأثیرگذار نبود.
تحلیل نتایج نشان میدهد که طنز مستقیماً بر گرایش به نام تجاری تأثیرگذار نیست که با
نتایج پژوهش لوینسکی و همکاران ( )2014همخوانی ندارد .با توجه به نتایج میتوان بیان کرد
که طنز در تبلیغات بهطور مسـتقیم بـر تصـویر نـام تجـاری تأثیرگـذار نیسـت؛ ولـی بـهطـور
غیرمستقیم بر شکلگیری تصویری مثبت از نام تجاری در ذهن مخاطبان نقـش دارد .یکـی از
دالیل آن را میتوان اینطور بیان کرد که افراد و تفاوتهـای فرهنگـی ممکـن اسـت تعریـف
بینندگان از اینکه چه چیزی طنزآمیز یا خندهدار است را تحتتأثیر قرار دهد ،مخصوصاً نمـایش
خندهدار همراه با طنز و سروصدا بستگی زیادی بـه فرهنـگ دارد .در برخـی از کشـورها طنـز
بهخوبی در تبلیغات استفاده میشود ،در سایر کشورها این چنین نیست .بـا درنظرگـرفتن نتـایج
پژوهش حارر میتوان بیان کرد که استفاده از جاذبه طنز در تبلیغات در مـورد مصـرفکننـده
ایرانی ،در کوتاهمدت بر قصد خرید مصرفکننده تأثیرگذار نیست؛ اما در بلندمدت ازطریق تأثیر
بر گرایش به تبلیغ و سپس تأثیر بر گرایش به نام تجاری بر روی قصد خرید تأثیر مـیگـذارد؛
بنابراین مدیران تبلیغات و بازاریابی شرکتها پس از ساختن تبلیغات طنزآمیز و پخش آن بایـد
یک دوره زمانی را در نظر بگیرند تا مصرفکننده به سمت ایـن تبلیغـات گـرایش پیـدا کنـد و
سپس احساس خوبی نسبت به نام تجاری شرکت موردنظر بیابد یا بهعبارتی گرایش بـه تبلیـغ
در مصرفکننده به وجود بیاید تا درنهایت منجر به قصد خرید در او شود .شرکتها نباید انتظار
داشته باشند که بالفاصله پس از ساخت تبلیغات طنزآمیز ،مصرفکننده محصول تبلیـغشـده را
خریداری کند.
نتایج پژوهش نشان داد که ادراک از طنز در تبلیغات بـین زنـان و مـردان تفـاوتی نـدارد.
همچنین ادراک از طنز در سطوح تحصیلی و گروههای سنی مختلف این پژوهش نیـز تفـاوتی
ندارد .به شرکتهای تبلیغاتی و مدیران بازاریابی شرکتها توصیه میشود تبلیغـات طنزآمیـز را
بدون درنظرگرفتن این عوامل در مصرفکننده ایرانی ،البته در مورد محصـوالتی کـه حسـاس
نیستند ،تولید کنند .از محدودیتهای این پژوهش دردسترسنبودن نمونـه مشـابه بـا پـژوهش
حارر در زمینه طنز در تبلیغات و تأثیر آن بر قصد خرید بود؛ بنابراین امکان استفاده از پژوهش
ها و تجربههای پیشین و همچنین پیشنهادهای آنها وجود نداشـت .در ایـن پـژوهش بـر روی
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تبلیغات تلویزیونی بینالمللی تمرکز شد .پیشنهاد میشود پژوهشگران آینده تبلیغات طنزآمیز را
در سایر رسانهها با تمرکز بر تبلیغات ایرانی بررسی کنند .پیشنهاد میشود پژوهشگران در آینده
تأثیر طنز در تبلیغات را با توجه به درگیری ذهنی مصرفکننده و نوع محصول و سطوح قیمـت
متفاوت محصول بررسی کنند .متغیرهای تعـدیلکننـدهای ماننـد متغیرهـای جمعیـتشناسـی،
زمینههای فرهنگی و سبک شخصیت و غیره میتواند در آینده بررسی شود .جامعه آماری ایـن
پژوهش نمیتواند معرف واقعی جامعه باشد .بهتر است جامعه آماری از اقشـار مختلـف جامعـه
انتخاب شود؛ اما بهعلت در دسترس نبودن همه اقشار جامعـه تـرجیح داده شـد از دانشـجویان
«دانشگاه گیالن» که میتواند نماینده خوبی برای قشر جوان جامعه باشد استفاده شد.
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