تبيين و ارزيابي فرايند اثربخشي تبليغات تلويزيوني بر جذب
مشتريان (مورد پژوهي بانك صادرات ايران)
دكتر محمدرضا حمیدیزاده

*

ذبیح اله نوریان

**

*استاد ،گروه مدیریت ،دانشگاه شهید بهشتی ،تهران
*كارشناس ارشد ،مدیریت بازرگانی ،دانشگاه شهید بهشتی ،تهران
تاریخ پذیرش24/8/42 :

تاریخ دریافت24/4/42 :

چکيده:
در بین انواع ابزارها و رسانههای تبلیغاتی ،تلویزیون ،رسانهای است كه میتواند افراد بسیاری را در راستای ارزشآفرینی از
طریق امواج شبکههای مختلف تحت پوشش قرار دهد .لذا این رسانه تبلیغاتی نفوذ شدیدی در خلق ایدههای جدید میان
اعضای خانوادهها دارد .بانک صادرات ایران نیز برای معرفی ارزشآفرینیهای خود در جهت جذب مشتریان ،به تبلیغات
تلویزیونی روی آورده است .هدف اصلی این مقاله ،كسب آگاهی از میزان و چگونگی اثربخشی ارزشآفرینی تبلیغات تلویزیونی
این بانک است .جامعه آماری تحقیق ،مشتریان بانک صادرات در مراكز استانی كل كشور میباشد .با توجه به داده های 4242
نمونه آماری مراكز استانهای كشور از طریق پرسشنامه ،بر پایه مدل داگمار ،تبلیغات ارزشآفرینی بانک صادرات بر آگاهی،
ادراك ،متقاعد كردن مخاطبین و اقدام به خرید آنها تأثیر معناداری داشته است .در مجموع ،تبلیغات تلویزیونی بانک صادرات،
در جذب مشتریان ،اثربخش بوده است .مطابق یافتههای تحقیق ،اگرچه تلویزیون بیشترین سهم را در اطالع رسانی داشته
است ،اینترنت نیز با توجه به دیگر ابزارهای اطالعرسانی ،درصد باالیی را به خود اختصاص داده است .توجه بیشتر مخاطبان به
برنامههای تبلیغاتی ،زمانی است كه پیام تبلیغاتی مربوط به جوایز این بانک باشد .همچنین این گونه پیامها ،بیشتر در ذهن
مخاطبین ،باقی میماند .در مراحل مدل داگمار ،ارتباط قویتری بین مراحل متقاعد شدن و استفاده از خدمات وجود دارد ،لذا
درصد باالتری از افرادی كه متقاعد به استفاده از خدمات شدهاند ،از آن خدمت استفاده كردهاند.
كليدواژهها :تبلیغات ،خدمات ،اثربخشی ،ارزشآفرینی ،مدل چهار وجهی.
مقدمه
بازاریابی فعالیتی است كه طی آن نیازها و خواستههای
تأمین نشده مشتریان ،از طریق نوآوری ،ارزشآفرینی و
كارآفرینی تعیین میشود ).كاتلر و آرمسترانگ (9732،
بازاریابی تالشی نوآورانه برای تأثیر گذاشتن بر رفتار
مصرفكنندگان است  .همگی مصرف كننده و اعضای یک
جامعه هستیم .بنابراین ،دانستن نحوه تأثیرگذاری و
هدایت رفتار مصرف كننده و تالش در جهت توسعه
كارآفرینی جامعه ،ضروری است (هاوكینز4222 ،به نقل از
افجه و منصوری موید).

یکی از ابزارهای بازاریابی كه در صورت اجرای موفق و
مؤثر میتواند كارآفرینانه باشد و منجر به نایل شدن
سازمان به اهدافش شود ،تبلیغات اثربخش است .در محیط
رقابتی بازارهای امروزی ،هزینه تبلیغات از طریق رسانهها
در حال افزایش و همزمان ،اثربخشی این تبلیغات به علت
رقابت شدیدی كه بین عرضهكنندگان كاالها و خدمات
مختلف و یا مشابه وجود دارد ،در حال كاهش یافتن است.
میان انواع ابزارها و رسانههای تبلیغاتی ،تلویزیون؛ رسانهای
است كه میتواند افراد بسیاری را از طریق امواج شبکههای

نویسنده عهدهدار مکاتبات :محمد رضا حمیدیزاده M-Hamidizadeh@sbu.ac.ir

43

دوفصلنامه نوآوری و ارزشآفرینی ،سال اول ،شماره  ،7بهار و تابستان 9724

ادراك

آگاهي
 جلب توجه


ميزان اطالع رساني در مورد انواع



بهخاطرآوري پيامها و شعارهاي تبليغاتي



قابل فهم بودن پيام تبليغاتي

خدمات

خريد

متقاعد شدن



استفاده از خدمات



 سازگاري پيام تبليغاتي با نيازهاي مخاطبين

سازگاري خدمات دريافتي با پيام تبليغاتي



 متمايز بودن پيام تبليغاتي نسبت به رقبا

رضايت مشتريان



 باور داشتن صداقت پيام تبليغاتي

توصيه استفاده از خدمات به ديگران

 تحريك نيازهاي مخاطبين
 عدم مشورت با ديگران پس از مشاهده تبليغات

شکل  -9مدل چهار وجهی داگمار (منبع :كلسون)4223 ،

مختلف تحت پوشش قرار دهد .لذا این رسانه تبلیغاتی
نفوذ شدیدی در دیدگاهها و آگاهیهای خانوادهها داشته و
در مقایسه با دیگر وسایل ارتباطجمعی ،بر حیات مادی و
معنوی تکتک افراد جامعه از هر گروه سنی ،تحصیلی و
شغلی ،تأثیر فراوانتری دارد .از دالیلی كه باعث
شکلگیری چنین خصوصیتی در تلویزیون میشود،
خاصیت سمعی و بصری بودن تلویزیون و وجود عامل
حركت در این رسانه جمعی است( .افجه و منصوری
موید)9787،
بانک صادرات ایران نیز به عنوان یکی از نهادهای پولی با
ارزشآفرینی در جذب سپردهها به دلیل وجود رقبای
فراوان ،ایجاد حق انتخاب بیشتر برای مشتری ،جذب
سپردهها به تبلیغات روی آورده است و همه ساله هزینهی
باالیی را در این زمینه صرف میكند .بانک صادرات در
زمینه تبلیغات ،با مسائل سنجش اثربخشی مواجه است.
این بانک در تبلیغات تلویزیونی ،در وهله اول سعی دارد از
طریق ارزشآفرینی توجه مخاطبان را برانگیزاند و آنان را
در مورد انواع خدمات بانک و پیام تبلیغاتی مطلع و آگاه
سازد .حال ،بانک صادرات همیشه با این سوال مواجه است

كه آیا مخاطبین درك صحیحی از محتوی پیام تبلیغاتی
دارند؟ آیا محتوی پیام تبلیغاتی برای مخاطبین قابل فهم
است؟ به طوركلی ،آیا محتوی پیام و شعار تبلیغاتی
به گونهای است كه در ذهن مخاطبین باقی بماند و آن را
به خاطر داشته باشند؟ این بانک از طریق تبلیغات
تلویزیونی ،قصد دارد تا با آشنا ساختن مشتریان بالقوه،
مخاطبین را متقاعد سازد تا از انواع خدمات این بانک
استفاده كنند.
مشتریان ،نیازهای متفاوتی دارند و بانک صادرات با
ارزشآفرینی و شناسایی این نیازها ،از طریق تبلیغات
تلویزیونی قصد دارد تا آنها را برآورده سازد و مخاطبین را
تشویق به استفاده از خدمات كند .تشویق پایین به
استفاده از خدمات ،منجر به استفاده كم مخاطبین از
خدمات این بانک شده و بنابراین مسأله اصلی بانک
صادرات جذب نشدن مشتری بیشتر متناسب با مخارج
تبلیغات خود است.
بنابراین ،كسب آگاهی از میزان و چگونگی اثربخشی
هزینههای صرف شده در پخش تبلیغات تلویزیونی این
بانک جهت جذب مشتریان ،براساس انجام تحقیق ضروری
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است .لذا قصد داریم از طریق مدل چهار وجهی آگاهی،
ادراك ،متقاعد شدن و اقدام به خرید ،اثربخشی تبلیغات،
تلویزیونی بانک صادرات را مورد ارزیابی قرار دهیم .عالوه
بر این ،به دنبال دستیابی به اهداف دیگری نیز میباشیم
كه عبارتند از:

فهم و ادراكی كه یک مشتری بایستی داشته باشد و
چگونگی اندازهگیری نتایج كمپین تبلیغاتی تمركز دارد.
مدل داگمار در شکل  ،9قابل مشاهده است .شاخصهای
هر یک از متغیرها ،براساس تحقیقات قبلی و ذهنیت
محقق ،تعیین شدهاند.

 شناخت و بررسی میزان آگاهی و ادراك مشتریان بانک
صادرات از پیامهای تبلیغات تلویزیونی این بانک؛

مدل پنجام در تبليغات .مدیریت تبلیغات در مدل پنجام
تجلی مییابد .این مدل با توجه به شکل  ،4نشان میدهد
كه شركتها و موسسهها جهت طراحی و مدیریت تبلیغات
در وهله اول باید هدف 2خود را از تبلیغات مشخص كنند.
این اهداف ممکن است ،آگاهیدهنده ،ایدهآفرین،
متقاعدكننده یا یادآوری كننده باشد .در مرحله بعد
بودجهای 3كه شركتها قصد دارند صرف تبلیغات شود
مشخص میشود .روشهای متعددی برای تعیین بودجه
تبلیغات وجود دارد كه میتوان به روشهایی چون برابری
با رقبا ،درصدی از فروش ،بر مبنای اهداف ،رتبه بندی و
استطاعت مالی اشاره كرد .در مراحل بعدی محتوی پیام
تبلیغاتی 4و رسانه تبلیغاتی 3مشخص میشود .پیام تبلیغ
میتواند بصورت موزیکال ،انیمیشن ،طنز ،منطقی،
روتوسکوپ ،شیوه زندگی ،رویایی و نظیر اینها باشد.
همچنین پیام تبلغاتی ،قابل ارائه در رسانههای تبلیغاتی
نظیر صدا و سیما ،روزنامه و مجالت ،اینترنت ،بیلبورد یا
پست مستقیم میباشد .پس از این كه پیام تبلیغاتی در
رسانههای مختلف ارائه گردید ،باید اثربخشی تبلیغ ،مورد
ارزیابی 8قرار گیرد .این مرحله كه موضوع اصلی این
تحقیق است در بخش بعدی بررسی خواهد شد.

 شناخت و بررسی میزان متقاعد شدن جهت مراجعه به
بانک صادرات و رفتار خرید آنها براثر تأثیرپذیری از
تبلیغات تلویزیونی پس از مراجعه آنها به بانک
صادرات؛
 شناخت مؤثرترین رسانه تبلیغاتی بانک صادرات جهت
اطالعرسانی؛

 شناخت مؤثرترین عامل در تبلیغات تلویزیونی بانک
صادرات جهت جلب توجه مخاطبین؛
 شناخت تسهیالت و خدماتی كه ،بانک صادرات در
مورد آنها ،اطالعرسانی بیشتری انجام داده است؛
 شناخت پیام تبلیغاتی كه مخاطبان ،آن را بیشتر به
خاطر میآورند؛
 بررسی و شناخت متغیرهای مدل چهاروجهی ،كه
همبستگی شدیدتری بین آنها وجود دارد.
مباني نظري و پيشينه
نقش تبلیغات ،در سیستم ارتباطات ،تجلی مییابد .این
پژوهش كه از مدل چهار وجهی داگمار ،بهره میگیرد،
دارای فرایند آگاهی ،ادراك ،متقاعدشدن و رفتار خرید
میباشد.

ارزيابي اثربخشي تبليغات .اندازهگیری و ارزیابی اثربخشی
تبلیغات ،همانند یک بازخورد برای تصمیمگیران و
سیاستگذاران عمل میكند كه به مسئولین گوشزد
میكند ،تبلیغات چه ضعفها و قوتهایی دارد و ما با
استفاده از این روش بازخورد به نارساییهای تبلیغات خود
پی میبریم( .محمدیان)9783،

راسل كلی 9مدل داگمار را هنگام ارائه گزارش به انجمن
تبلیغات ملی ،مطرح كرد .این گزارش ،به نام «تعیین
اهداف تبلیغات جهت اندازهگیری نتایج تبلیغات »4بود،
سپس بلچ وبلچ 7در سال 9223آن را بهبود بخشید و نام
داگمار بر آن نهاد (كلسون .)4223 ،این مدل بر سطوح

برای ارزیابی آثار تبلیغ الزم است به مجموعهای از عوامل
رفتاری ،روانشناختی ،ارتباطی و فروش توجه شود .به

1 .Rossel Colley
2 .Defining Advertising Goals for Measuring
Advertising Results
3. Belch & Belch

4 .Mission
5 .Money
6 .Message
7 .Media
8.Measurement
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چگونگی ارزیابیها را مشخص میسازد .اكنون آزمایش-
های متعددی برای ارزیابی آثار ارتباطی و فروش تبلیغات،
طراحی شده است( .روستا.)9783 ،

دلیل نگرانیهایی كه در مورد انواع رویههای آزمایشی و
اندازهگیری آثار تبلیغات وجود دارد(حمیدیزاده،)9729،
كارگزاران تبلیغاتی  49كشور جهان ،اصولی را به عنوان
راهنمای ارزیابی تبلیغات پذیرفتهاند كه متدولوژی و
تعیین هدف

Mission

پیام تبلیغ

Message

تعیین بودجه موردنیاز

ارزیابی برنامه تبلیغاتی

Money

Measurement

رسانه

Media
شکل .4مدل  5Mدر تبلیغات (منبع :كاتلر ،فیلیپ ،آرمسترانگ و گری)

آزمونهاي اندازهگيري آثار ارتباطي تبليغات .آزمونهای
ارزیابی آثار ارتباطی اثربخشی تبلیغات به دو دسته تقسیم
92
میشوند :پیشآزمونها 2و پسآزمونها
 .1انواع پيش آزمونها
مهمترین پیش آزمونهایی كه شركتهای معتبر تبلیغاتی
دنیا بکار میبرند به شرح زیر است( .المب و همکاران،
 9228به نقل از محمدیان)9783،
 آزمون با استفاده از هيأت منصفه مصرف
كنندگان:

99

در این روش مجموعهای از مصرفكنندگان بازار هدف
انتخاب میشوند كه معرف بازار هستند و به آنها چند
تبلیغ ناتمام نمایش داده میشود .سپس از آنها خواسته
میشود كه این تبلیغات را رتبهبندی كنند و واكنش خود
را نسبت به تبلیغ و علت رتبهبندی خود را نیز ذكر كنند
(همان به نقل از المب و همکاران.)9228 ،

9.Pre-test
10.Post-test
11.Consumer Jury Tests

 آزمونهاي دستهاي:

94

هدف از آزمونهای دستهای بیشتر ارزیابی تبلیغات چاپی
است .مدیران بازاریابی قبل از این كه ارزش ،مزیت و
جاذبهای را كه میخواهند از آن در تبلیغ استفاده كنند،
تصویب نمایند و درواقع قبل از تنظیم محتوی تبلیغ ،از
مجموعهای از مصرفكنندگان میخواهند كه چندین
مجله مورد عالقه خود را بخوانند و از آنها خواسته میشود
كه آنچه را كه به خاطر میآورند ذكر كنند .سپس از آنها
خواسته میشود كه به بعضی از سوالهای خاصی كه در
مورد جنبههایی از تبلیغات ویژه پرسیده میشود پاسخ
دهند البته این روش كما بیش در مورد تلویزیون نیز
میتواند بکار گرفته شود( .همان 444:به نقل از المب
وهمکاران.)9228 ،
 آزمونهاي فيزيولوژيکي و آزمايشگاهي :

97

در این روش مصرفكنندگانی انتخاب میشوند كه معرف
بازار هدف باشند و واكنشهای فیزیولوژیکی غیرعادی
آنها در مشاهده محتوی تبلیغات اندازهگیری میشود.
12.Portfolio Tests
13.Physiological Tests
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(همان به نقل از المب و همکاران .)9228 ،ضربان قلب،
فشارخون ،حركت مردمک چشم و تعریق ،تعدادی از این
واكنشهای فیزیولوژیکی هستند.
 روش استعالمي :

در این روش دو تا سه محتوی تبلیغی عرضه میشود.
برای ارزیابی محتوی و اثربخشی تبلیغات برای هریک از
آنها برگههایی خاص و رنگی ضمیمه شده است .كه از
خوانندگان مجله خواسته میشود تا هرگونه سوالی درباره
محصول ،تبلیغ و یا دریافت نمونه دارند همراه با آن
برگهها برگردانند .برگهها باتوجه به نوع تبلیغ شمارهگذاری
شده است و با دریافت پاسخها و شمارش برگهها ،تبلیغی
كه بیشترین برگه برگشتی را داشته است بعنوان تبلیغ
مطلوب انتخاب میگردد.
 روش مقايسه زوجي:

در این روش به هر یک از اعضای گروه دو نوع محتوی
تبلیغ نشان داده میشود و از آنها خواسته میشود تا یکی
را كه از نظر آنها مناسبتر است انتخاب نمایند .هنگام
انتخاب تبلیغ مورد نظر ،تبلیغ رد شده كنار گذاشته
میشود و تبلیغ سوم عرضه شده و از اعضا خواسته
میشود تا مناسبترین تبلیغ را انتخاب كنند و این روش
ادامه مییابد تا سرانجام بهترین روش انتخاب شود (همان
به نقل از المب و همکاران)9228 ،
 روش مجله تصنعي:

در این روش مجلهای با همه ویژگیهای مجله واقعی برای
منازلی ارسال میشود كه نشانه نمونه مناسبی هستند .در
این مجله تبلیغات مورد نظر عرضه شده است و از پاسخ
دهندگان خواسته میشود تا طبق معمول آن را مطالعه
كنند .سپس در فرصتی دیگر مصاحبهكننده با مطرح
كردن سوالهایی سعی میكند تا میزان بازخوانی و به
یادآوری تبلیغات موردنظر را معین سازد( .همان به نقل از
المب و همکاران)9228 ،
.2انواع پس آزمونها.
حتی اگر یک تبلیغ نیز موفق باشد باید دید برای توفیق بیشتر
آن چه تدابیری میتوان اندیشید كه این مهم تنها با ارزیابی
اثربخشی(روشهای پسآزمون) محتوی ارزشآفرینی و نوآورانه
آن میسر میشود( .همان به نقل از المب و همکاران)9228 ،
انواع روشهای پسآزمون عبارتند از:
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تبلیغكننده از افرادی كه مجلهها را میبینند یا برنامههای
تلویزیونی را تماشا میكنند میخواهد تا حتیامکان
هرآنچه درباره تبلیغكنندگان و كاالهای آنها دیدهاند به
یادآورند .میزانی كه از هر آگهی به خاطر میآید ،توانائی
آگهی را در جلب توجه و باقی ماندن در ذهن نشان خواهد
داد( .همان به نقل از كاتلر و آرمسترانگ.)9224 ،


معيارهاي نگرش

 :در این روش مصاحبهكنندگان

از مصاحبهشوندگان در خصوص تبلیغ سوالهایی به عمل
میآورد .نظیر اینکه آیا تبلیغ باوركردنی ،متقاعد كردنی،
گنگ ،احمقانه و یا هر چیز دیگری بوده یا خیر( .همان به
نقل از المب وهمکاران.)9228 ،


آزمونهاي شناختي

:در این روش محقق از

خوانندگان مثال یک مجله میخواهد آنچه را قبال دیدهاند
شناسایی كنند .به هر آگهی بسته به میزانی كه خوانندگان
آن را بشناسند ،نمره هایی داده میشود .این نمرهها برای
ارزیابی تأثیر آگهی در قسمتهای مختلف بازار و همچنین
برای مقایسه آگهیهای شركت با آگهیهای رقبا مورد
استفاده قرار میگیرد( .همان به نقل از المب وهمکاران،
.)9228
مدلهاي ارزيابي اثربخشي
 -1مدل آيدا :93این مدل توسط استرانگ در سال 9243
ایجاد شد و یک مدل رفتاری است كه اطمینان میدهد
كه تبلیغات ،آگاهی و عالیق مخاطبین را افزایش میدهد و
منجر میشود كه به سمت محصول متمایل شوند و سر
انجام ،آن را خریداری كنند( .حکلیلی)4223 ،
استرانگ با استفاده از مدل آیدا بیان میدارد ،برای این كه
تبلیغات ،مؤثر واقع شود باید:
98
 .9توجه مشتریان را جلب كند )4 .مخاطبین را به
محصول ،عالقهمند كند )7 .92مخاطبین را به سمت
مصرف یا استفاده از محصول ،متمایل كند )2 .42سرانجام
منجر به خرید شود( .49مکكی.) 4223 ،

14.Recall Tests
15.Attitude Measures
16.Recognition Tests
17.AIDA
18.Attention
19.Interest
20.Desire
21.Action
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 -2مدل داگمار :راسل كلی

44

مدل داگمار را زمانی

مطرح كرد كه گزارشی را به انجمن تبلیغات ملی ارائه داد.
این گزارش ،به نام «تعیین اهداف تبلیغات جهت
42
اندازهگیری نتایج تبلیغات »47بود ،سپس توسط بلچ وبلچ
در سال  9223با نام مدل داگمار شهرت یافت .مراحل این
مدل عبارتند از:
 .9مشتری بالقوه ،باید اوالً از وجود یک برند ،آگاهی
43
یابد.
 .4وی باید این را درك كند كه محصول چیست و چه
44
چیزی را برای او به همراه خواهد داشت،
43
 .7او باید به یک باور ذهنی برسد تا محصول را بخرد،
48
 .2سرانجام این كه مخاطب باید اقدام به خرید كند
(مککی.)4223 ،
.3مدل سلسله مراتب تأثيرات الويج و استاينر

42

:

مطابق این مدل ،مشتریان از مرحلهای كه نسبت به خرید
بی میلاند تا زمانی كه به خرید متقاعد میشوند ،را به
یکباره طی نمیكنند .این مدل بر مبنای شش گام آگاهی،
دانش ،تمایل ،ترجیح ،متقاعد شدن و خرید طراحی شده
است.
الویج و استاینر ( )9249بیان داشتند كه این مراحل باید
به صورت خطی وكامل طی شوند ،اما مشتری بالقوه
تعدادی از این مراحل را ممکن است بصورت همزمان طی
كند (.الویج و استاینر )9249،
 .4مدل اف.سي.بي :واگن( )9282نیز تلفیقی از
مدلهای مختلف سلسله مراتبی را پیشنهاد كرده است .
مدل پیشنهاد شده وی با عنوان شبکه اف.سی.بی با نام
های فوت ، 72كان 79و بلدینگ 74شناخته میشود .در این
شبکه ،چهار موقعیت مختلف براساس دو بعد سطوح
درگیری باال و پایین و دو بعد احساس – فکر مشخص
می شود " .سطوح اشتیاق" به عنوان درجه ارتباط فکری
22.Rossel Colley
23.Defining Advertising Goals for Measuring
Advertising Results
24.Blech & Blech
25.Awareness
26.Comprehension
27.Conviction
28.Action
290Ledvige & Stainer
30 .Foot
31. Cone
32.Belding

افراد به یک محصول یا تصمیم خرید تعریف میشود و بعد
"احساس – فکر " نیز پیوستاری را نشان می دهد كه
منعکس كننده حد اتخاذ تصمیم بر پایه شناخت یا
احساس است( .امیرشاهی و هوشمندی)9783 ،
 .5مدل پذيرش ابداع :77پنج مرحلهای كه در این مدل
ارائه شده است به عنوان سلسله مراحلی است كه یک
مشتری در پذیرش یک ابداع(مثل یک محصول جدید)
پشت سر میگذارد( .كاتلر)427:9222،
ارزیابی
عالقهمندی
آگاهی یافتن
پذیرش
آزمون
 .6مدل پردازش اطالعات :این مدل ،شش مرحلهای را
در بر دارد كه یک مصرفكننده از طریق آن به مرحله
نهایی مصرف میرسد .این شش مرحله عبارتند از:
(امیری) 9783،
شناخت
توجه كردن
معرفی كردن
رفتار
حفظ و نگهداری
نتیجه دادن
 .7مدل حساسيت كم :مشتریان همیشه مراحل را یکی
پس از دیگری طی نمیكنند و گونههای متفاوتی از
واكنش را از خود نشان میدهند .این مدل زمانی كاربرد
دارد كه حساسیت مشتری در خرید كاال كم است و
تفاوتی بین محصوالت نمیبیند یعنی محصوالت مشابهاند.
ترتیب مراحل در این مدل بصورت زیر است( .همان،
)9783
تأثیرپذیری
اقدام(خرید)
شناخت
(دوست داشتن ،ترجیح دادن ،متقاعد شدن)
 .8مدل ناهمگوني :این مدل زمانی كاربرد دارد كه
حساسیت مشتری نسبت به كاال ،باال باشد و تفاوتهای
اندكی میان ماركهای رقابتی نسبت به هم وجود دارد.
مراحل این مدل عبارت است از( :همان)9783 ،
تأثیرپذیری(دوست
اقدام كردن(خرید)
شناخت
داشتن،ترجیح دادن)
 .9مدل آ.تي.آر :این مدل چنین نشان میدهد كه در
بسیاری از زمینهها ،نقش اصلی تبلیغات در تقویت تصمیم
خرید است تا این كه مشتریان را ترغیب به خرید برای

33.IPM
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اولین بار بنماید .سپس با تعیین شاخصهایش ،مدلی را
برای آن پیشنهاد میكند .آگاهی ،آزمایش محصول/خدمت
و تقویت ،بدین مفهوم است كه افراد در ابتدا آگاهی كسب
كرده ،سپس عالقهمند میشوند كه یکبار آن را امتحان
كنند .اگر راضی باشند ،ترغیب به خرید مجدد آن محصول
یا خدمت میشوند( .محمدی)9783،

دانش در زمینه اثربخشی تبلیغات بانک صادرات میپردازد
تحقیق حاضر از نظر هدف ،تحقیقی كاربردی است .در این
تحقیق ،به توصیف عینی ،واقعی و منظم خصوصیاتهای
تبلیغات تلویزیونی بانک صادرات پرداخته میشود .بنابراین
تحقیق حاضر ،از لحاظ ماهیت و روش ،تحقیق توصیفی-
پیمایشی است.از لحاظ مکانی ،این پژوهش در زمره
پژوهشهای میدانی است ،بطوریكه برای گردآوری دادهها
از مشتریان بانکها ،از روش توزیع پرسشنامه استفاده
گردیده است.

متغیرهای آن ،فرضیه اصلی و فرضیههای فرعی این
تحقیق عبارتند از:
فرضیه اصلی :تبلیغات تلویزیونی بر جذب مشتریان بانک
صادرات تأثیر دارد.
فرضیات فرعی )9 :تبلیغات تلویزیونی بانک صادرات بر
آگاهی مخاطبان تأثیر دارد )4 .تبلیغات تلویزیونی بانک
صادرات بر ادراك مخاطبان از پیام تبلیغ ،تأثیر دارد)7 .
تبلیغات تلویزیونی بانک صادرات بر متقاعد كردن
مخاطبان ،تأثیر دارد )2 .تبلیغات تلویزیونی بانک صادرات
براقدام(رفتارخرید) مخاطبان ،تأثیر دارد.
عالوه بر آزمون فرضیههای مذكور ،در این تحقیق به
سواالت ذیل پاسخ داده میشود:

جامعه و نمونه آماري .جامعهه تحقیهق مشهتریان بانهک

روششناسي تحقيق
فرضيهها و سواالت تحقيق .با توجه به مدل داگمار و

 تبلیغات تلویزیونی بانک صادرات در چه
مرحلهای از مراحل مدل داگمار ،اثربخشی
باالتری داشته است؟
 بیشترین اطالعرسانی بانک صادرات ،از طریق
كدام رسانه تبلیغاتی صورت گرفته است؟
 كدام عامل در تبلیغات بانک صادرات ،توجه
مشتریان را بیشتر به خود ،جلب میكند؟

 بانک صادرات ،در مورد كدامیک از انواع خدمات
خود توانسته است ،از طریق تلویزیون بیشترین
اطالعرسانی را انجام دهد؟
 مشتریان بانک صادرات ،كدامیک از پیامهای
تبلیغات تلویزیونی این بانک را بیشتر به خاطر
میآورند؟
 آیا مراحل مدل داگمار ،با یکدیگر ارتباط قوی یا
ضعیفی دارند؟
نوع تحقيق .از آنجا كه هدف این تحقیق بررسی موانع و
دالیل عدم توسعه و در نهایت ارائه راهکار برای توسعه

صادرات در مراكز استانی سطح كشور میباشد ،كه حهداقل
از یکی از حسهابههای قهر الحسهنه پهسانهداز ،حسهاب
جاری ،سرمایهگذاری كوتاه مدت یها بلندمهدت ،بانکهداری
اینترنتی ،تلفنبانک ،موبایل بانک ،پرشین كارت ،اعتبهارات
ریالی و خدمات ارزی استفاده میكنند .به طور كلی بانهک
صادرات در سطح كشور دارای  7434شعبه است كه تعداد
 9382شعبه آن در مراكز استانی قرار دارند.این پهژوهش،
از نمونهگیری طبقه بندی متناسب ،بهره برده است .شهعب
بانهک صههادرات در مراكهز اسههتانی را بهه  3ناحیههه شههمال،
جنوب ،شرق ،غهرب و مركهز طبقههبنهدی و سهپس از ههر
منطقه ،تعدادی شعبه ،بطور تصادفی انتخاب شده اسهت و
در نهایت ،در هر شعبه ،تعهدادی مشهتری بطهور تصهادفی
سیسههتماتیک انتخههاب و پرسشههنامه ههها بههین آنههها توزیههع
گردیده است .در انتخاب حجم نمونه از فرمول حجم نمونه
آماری جامعه نامحدود بر حسب حداكثر برآورد احتیاطی با
نسههههبت رویههههت صههههفت مههههورد مطالعههههه ،تعیههههین
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ابزار گردآوري دادهها .ابزار گردآوری دادهها ،پرسشنامه
میباشد كه با مبنا قهرار دادن تعهداد شهعب در ههر مركهز
استانی ،جمعها  7432پرسشهنامه در سهطح كشهور توزیهع
گردید و  4232پرسشنامه جهت تجزیهه و تحلیهل دادههها
مورد استفاده قرار گرفت .فراوانی توزیهع پرسشهنامههها در
سطح كشور مطابق جدول 9است.
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جدول  -9توزیع پرسشنامهها در مراكز استانی
تعداد شعب
مراكز
استانی

كل

تهران

327

اصفهان

974

مشهد

943

اهواز

27

شیراز

38

تبریز

44

كرمانشاه

44

یزد

34

اراك

29

كرمان

29

رشت

29

ارومیه

73

قم

73

بوشهر

72

همدان

72

=fh

منتخب

تعداد
مشتریان
نمونه

2377

مركز
كشور

23234
23239
23234
23222
23273
23273
23279
23247
23247
23247
2324
2324
23292
23292

تعداد شعب
مراكز
استانی

كل

922

9924

قزوین

77

42

472

بندرعباس

74

------

-----

شهركرد

48

42

938

زاهدان

44

42

929

خرم آباد

42

93

927

گرگان

42

93

927

زنجان

47

94

922

اردبیل

49

94

84

ایالم

42

94

33

ساری

92

94

34

سنندج

92

92

47

بیرجند

97

92

47

بجنورد

97

92

34

سمنان

99

8

33

یاسوج

99

جمع

9382

=fh

منتخب

تعداد
مشتریان
نمونه

23292

8

33

8

33

8

24

8

23

8

23

8

23

8

22

8

24

8

22

----

------

3

48

3

42

3

47

2

42

2

42

733

4232

مركز
كشور

23298
23294
23293
23297
23297
23297
23294
23299
23299
23228
23223
23223
23224
23224
9
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جدول -4آمار توصیفی ویژگیهای جمعیت شناختی مشتریان
مبناي توزيع
جنسيت

سن

سطح تحصيالت

شغل

طبقات

فراواني

درصد

مرد

4222

8934

زن

333

9838

42سال و كمتر

38

4

72-49

9999

7838

22-79

828

4234

32-29

383

4232

42-39

924

433

باالی  42سال

32

432

زیر دیپلم

488

232

دیپلم

9493

2933

فوق دیپلم

284

9433

لیسانس

324

4337

باالتر از لیسانس

948

232

دانشآموز

43

9

دانشجو

429

332

كارمند

222

7433

آزاد

9442

2433

خانهدار

949

733

بازنشسته

923

732

زیر یکسال

944

333

3-9

842

7833

92-4

493

4333

سابقه بهرهگيري

93-99

438

9933

از خدمات

42-94

473

9233

43-49

34

433

72-44

34

433

باالی  72سال

72

933

 92بار و كمتر

483

3439

42-99

424

4433

تعداد تراكنش

72-49

933

9932

مالي ماهيانه

22-79

32

337

32-29

34

338

بیش از  32بار

72

437

ميانگين

73322

2

94337

انحراف معيار

9233

338

92323

ضريب تغييرات

23424

23843

23822
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جدول  .7مقدار اعتبار آزمون دو جملهای فرضیه های تحقیق

آگاهی

طبقه

تعداد

نسبت مشاهده شده

گروه 9

≥7

9299

2328

گروه 4

<7

9322

2334

4233

9322

گروه 9

≥7

334

2344

گروه 4

<7

4927

2332

4223

9322

گروه 9

≥7

9733

2323

گروه 4

<7

9333

2337

4232

9322

گروه 9

≥7

9933

2322

گروه 4

<7

9338

2342

4237

9322

گروه 9

≥7

298

2379

گروه 4

<7

4222

2342

4238

9322

كل
ادراك

كل
متقاعد شدن

كل
اقدام به خرید

كل
جذب مشتری

كل

نسبت آزمون
233

2332

2332

2332

2332

سطح معناداری
23293

23222

23222

23222

23222

يافتههاي پژوهش
در این بخش در ابتدا به توصیف ویژگی های جمعیت
شناختی جامعه مورد بررسی می پردازیم تا اگر خواستیم
در آینده در مورد جامعه ای دیگر نیز نتایج این تحقیق را
تعمیم دهیم حداقل ،شرایط عمومی جوامع به هم شبیه
باشند .عالوه بر این ،متغیرهای جمعیت شناختی جامعه
می تواند تصویری روشن از جامعه را در اختیار خوانندگان
و محققان قرار دهد.
پس از آن با به كارگیری آزمون دو جمله ای ،فرضیات
تحقیق را آزمون می كنیم .از آزمون فریدمن جهت
اولویت بندی برخی عوامل استفاده می كنیم و در پایان نیز
از طریق آزمون همبستگی اسپیرمن ،شدت ارتباط بین
متغیرهای تحقیق را می سنجیم.
الزم به ذكر است كه جمع فراوانی مطلق 4232 ،می باشد
و تفاوت مجموع داده ها از جمع كل مربوط به گزینههای
بدون پاسخ است .در این تحقیق جهت آزمون فرضیه ها در
خصوص میزان تأثیر تبلیغات در آگ اهی ،ادراك ،متقاعد

شدن ،اقدام به خرید خدمات و جذب مشتریان  ،از آزمون
دو جمله ای استفاده گردیده است .نتایج این آزمون برای
هر یک از فرضیه های تحقیق ،مطابق جدول  7میباشد.
با توجه به جدول  ، 7مقدار اعتبار آزمون برای تمام
فرضیه ها كوچکتر از  2/ 23می باشد؛ بنابراین ،بین درصد
افرادی كه به فرضیه های مربوط امتیاز <  7و ≥  7داده اند
تفاوت معناداری وجود دارد.
همان طوركه در جدول دو مشاهده میشود % 28 ،مشتریان
بانک صادرات  ،به متغیر آگاهی امتیاز كمتر از حد متوسط
( ≤  )7و  % 34آنها امتیاز باالتر از حد متوسط(> )7
داده اند .لذا:
تبليغات تلويزيوني بانك صادرات بر آگاهي مشتريان
تأثير دارد.
هم چنین % 44 ،مشتریان بانک صادرات در نمونه مورد
بررسی ،به متغیر ادراك امتیاز كمتر از حد متوسط و
 % 32آنها امتیاز باالتر از حد متوسط داده اند .لذا:
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تبليغات تلويزيوني بانك صادرات بر ادراك مشتريان
تأثير دارد.
مطابق داده های جدول  % 23 ،7مشتریان در نمونه مورد
بررسی ،به متغیر متقاعد شدن امتیاز كمتر از حد متوسط
(≤  ) 7و  % 37آنها امتیاز باالتر از حد متوسط(> )7
داده اند لذا:
تبليغات تلويزيوني بانك صادرات بر متقاعد كردن
مشتريان تأثير دارد.
با توجه به جدول  %22 ،7مشتریان بانک صادرات  ،به
متغیر اقدام به خرید امتیاز كمتر از حد متوسط ( ≤  )7و
 % 42آنها امتیاز باالتر از حد متوسط(>  )7داده اند .لذا:
تبليغات تلويزيوني بانك صادرات بر اق دام به خريد
مشتريان تأثير دارد.
مطابق جدول مذكور ،مشاهده می شود كه در مجموع%79 ،
مشتریان بانک صادرات  ،به جذب مشتریان در اثر تبلیغات
تلویزیونی امتیاز كمتر از حد متوسط (≤  ) 7و  % 42آنها
امتیاز باالتر از حد متوسط(>  )7داده اند .لذا:
تبليغات تلويزيوني بانك صادرات بر جذب مشتريان،
تأثير دارد.
در تحقیق حاضر جهت اولویت بندی عوامل از آزمون
فریدمن استفاده شده است .نتایج این آزمون ،مطابق
جدول  ،2می باشد .به منظور بررسی وجود و شدت ارتباط
بین دو متغیر ،از آزمون همبستگی استفاده می شود
.زمانی كه این دو متغیر از نوع نسبتی و دارای توزیع
نرمال باشند از همبستگی پیرسون و هنگامی كه
متغیرهای مزبور از نوع رتبه ای یا فاصلهای هستند از
( سرمد و
همبستگی اسپیرمن استفاده می شود.
همکاران)9784 ،
در این تحقیق ،ضریب همبستگی اسپیرمن متغیرهای
مستقل تحقیق آزمون شده و نتایج آن ،مطابق جدول3
می باشد .با توجه به جدول  ، 3از آنجا كه سطح معناداری
آزمون همبستگی تمامی متغیرهای تحقیق ،صفر و كمتر از
پنج در صد می باشد ،روابط معناداری میان متغیرهای
تحقیق وجود دارد.
بحث و نتيجه گيري
بر اساس یافته های تحقیق بانک صادرات ایران از طریق
تبلیغات توانسته است تا حدودی فعالیت های نوآورانه خود

27

را در پیام های تبلیغاتی اطالع رسانی كند و به آگاهی
مخاطبین برساند و در توسعه كارآفرینی جامعه نقش
آفرینی كند.
بنابراین ،میان متغیرهای مدل داگمار بانک ارتباط مثبت
وجو د دارد و شدت آن تقریبا در حد متوسط است.
قوی ترین ارتباط ،بین متغیرهای متقاعد شدن و اقدام به
خرید با ضریب همبستگی  2/34وجود دارد.
ضعیف ترین ارتباط نیز بین متغیرهای آگاهی و متقاعد
شدن با ضریب همبستگی  2 /237وجود دارد .تبلیغات
ارزش آفرینی بانک صادرات توانسته است با بهره گیری از
تحقیقات دانشگاه بر ادراك ،متقاعد شدن و اقدام به خرید
مخاطبین تأثیر معنادار داشته باشد .مشتریان بانک
صادرات ،انواع پیام های تبلیغاتی این بانک را تا حدودی
به خاطر دارند و پیام های تبلیغاتی برای آنها قابل فهم و
الهام آوراست.
مشتریان این بانک تا حدی صداقت تبلیغات این بانک را
باور داشته و با پخش تبلیغات تلویزیونی ،بدون این كه با
كسی مشورت كنند ،با پیدا كردن نگرش مثبت متقاعد به
استفاده از خدمات شده اند .البته ،تبلیغات این بانک تا حد
مطلوبی متمایز از تبل یغات سایر بانک ها نیست كه تصمیم
گیرندگا ن بانک صادرات ،باید به این مهم در تعامل بیشتر
با دانشگاه توجه كنند.
تبلیغات بانک صادرات ،به تنهایی عامل تأثیر گذار در
استفاده از خدمات نبوده است و عوامل دیگری نظیر
ضرورت شغلی ،دوستان و آشنایان و مراجعه به بانک و
گرفتن اطالعات از كارمندان این بانک دخیل بوده اند.
خدمات دریافتی با پیام تبلیغاتی تا حدی مطابقت داشته،
مشتریان از خدمات احساس رضایت می كنند و تا حدودی
به دیگران توصیه می كنند كه از خدمات این بانک استفاده
كنند.
اگرچه تلویزیون بیشترین سهم را در اطالع رسانی داشته
است ،اینترنت نیز با توجه به دیگر ابزارها ی اطالعرسانی،
درصد باالیی را به خود اختصاص داده است .یافته های
تحقیق با دستاورهای مدل بهبود یافته تحقیق تطابق
می كند اما در میزان اندازه های آماری داده های مدل
تفاوت دیده می شود.
این نکته تأثیر ی در مجموعه متغیرهای مدل مذكور
نمی كند.
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جدول  .2رتبه بندی شاخصهای تحقیق برحسب میانگین رفتار عوامل

اطالعرسانی رسانه های
تبلیغاتی

عوامل حلب توجه

اطالع رسانی انواع خدمات

عوامل

میانگین
رتبه

رتبه

روزنامه و مجالت

4377

3

رادیو

4349

2

تلویزیون

2324

9

اینترنت

4382

4

بیلبوردهای خیابانی

4339

7

شعارهای تبلیغاتی

7394

2

صدا و موسیقی

7324

3

تصاویر

7342

7

تعداد جوایز

2324

4

ارزش جوایز

9393

9

زیرنویسهای تبلیغاتی

7329

4

افتتاح حساب قر الحسنه پسانداز و اعطای جوایز

4374

9

حساب سپردهگذاری كوتاه مدت و بلند مدت

938

7

تلفنبانک

9388

4

ارائه سود  %94به حساب كوتاه مدت ویژه

4333

4

خود را پرداخت كنید

7324

2

باجه شما بانک صادرات ایران است در منزل یا محل
كارتان

4382

3

 4222دستگاه پژوی پارس ،تنها بخشی از جوایز قرعه-
كشی قر الحسنه پسانداز بانک صادرات ایران

7383

4

سپهركارت بانک صادرات ایران ،راهی آسان برای انتقال
پول نقد به حساب فروشنده

7337

7

بانک صادرات ایران در خدمت مردم

2329

9

آگاهی

4323

2

ادراك

7323

9

متقاعد شدن

4392

7

اقدام به خرید

4332

4

با  9337تمام قبو

عوامل بهخاطری پیام تبلیغاتی

متغیرهای مدل داگمار

خروجی آزمون فریدمن

كای -اسکویر7279 :
درجه آزادی2 :
اعتبار آزمون23222 :

كای -اسکویر:
94783928
درجه آزادی3 :
اعتبار آزمون23222 :

كای -اسکویر3293999 :
درجه آزادی4 :
اعتبار آزمون23222 :

كای -اسکویر:
98393429
درجه آزادی3 :
اعتبار آزمون23222 :

كای -اسکویر9937 :
درجه آزادی7 :
اعتبار آزمون23222 :
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جدول  -3ضریب همبستگی بین متغیرهای تحقیق
آگاهی

متغیرها
آگاهی
ادراك

ضریب همبستگی اسپیرمن

93222

سطح معناداری

2

ضریب همبستگی اسپیرمن
سطح معناداری

متقاعد شدن

ضریب همبستگی اسپیرمن
سطح معناداری

اقدام به خرید

ضریب همبستگی اسپیرمن
سطح معناداری

بنابراین ،بانک الزم است با همکاری دانشگاه نسبت به
موارد زیر اقدام كند:
 -9رتبهبندی انواع رسانههای تبلیغاتی بانک صادرات
جهت اطالعرسانی به مشتریان؛
 -4رتبهبندی عوامل جلب توجه در تبلیغات بانک صادرات؛
 -7رتبهبندی اطالعرسانی بانک صادرات از انواع خدمات و
تسهیالت در تلویزیون؛
 -2رتبهبندی میزان بهخاطرآوری انواع پیامهای تبلیغاتی
بانک صادرات؛
 -3رتبهبندی متغیرهای چهاروجهی مدل داگمار.
از آنجا كه محتوی پیام تبلیغاتی مربوط به جوایز این بانک
میباشد ،الزم است مخاطبین به آن توجه بیشتری كنند
تا در یاد و خاطر آنها  ،عملکرد بانک بیشتر مورد ارزیابی

**

ادراك

23223

93222

23222

2

**

2237

**

متقاعد شدن

2222

93222

23222

23222

2

**

**

2248

23222

2282

23222

**

اقدام به خرید

23333

93222

23222

2

قرار گیرد.
در تبیین مراحل مدل داگمار ،مشخص شد كه ارتباط
قویتری بین مراحل متقاعد شدن و اقدام به خرید وجود
دارد ،لذا درصد باالتری از افرادی از آن خدمت استفاده
كردهاند كه متقاعد به استفاده از خدمات شدهاند .این
تحقیق و تحقیقات مشابه آن ،نمونه بارزی از همکاری
دانشگاه با صنعت است .در حال حاضر ،صدها مورد
تحقیقات دانشگاهی در چارچوب رسالههای تحقیقاتی
كارشناسی ارشد و دكتری در ابعاد مختلف علمی برای
صنعت صورت میپذیرد كه صنعت از بسیاری از آنها
اطالعی ندارد از اینرو پیشنهاد میگردد هر ساله كنگره
ملی دانشگاه و صنعت فقط برای معرفی و ارائه سخنرانی
در باره نتایج این تحقیقات در تمامی ابعاد آن برگزار شود.
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