مجله دستاوردهای نوین در مطالعات علوم انسانی

ISSN: 2588-6967
www. jonahs.ir

سال سوم ،شماره ،31آذر 1399

تحلیل میزان تاثیر ویژگیهای بصری بیلبوردهای تبلیغاتی بر ارزش ویژه برند
(مورد مطالعه مشتریان شهر کتاب بابل)
پریماه فالحیان ،1نادیا معقولی ،2عطیه نتاج

مجد3

 1دانشجوی کارشناسی ارشد ،موسسه آموزش عالی طبری بابل ،مازندران ،ايران (نويسنده مسئول)
 2دکترای پژوهش هنر ،استاديار دانشگاه آزاد اسالمی واحد قائمشهر ،مازندران ،ايران
 3عضو هیأت علمی مؤسسه آموزش عالی طبری بابل ،مازندران ،ايران

چکیده
اگر بخواهیم توان عملکردی يک رسانه را در بستر تبلیغاتی مورد سنجش قرار دهیم ،بايد به قدرت اثربخشی آن بر تفکرات
مردم در يک جامعه ،بهعنوان يکی از معیارهای مهم ارزشیابی ،توجه کنیم .چنانچه آن رسانه بتواند با معرفی برند مورد تبلیغ،
نظر مخاطبان را به سمت خريد محصوالت آن برند ،سوق دهد ،نشانگر اين نکته است که توانسته است تا رسالت تبلیغی خود را
به شکلی صحیح به سرانجام برساند .در اين تحقیق ،هدف شناسايی تأثیرات ويژگیهای بصری بیلبوردهای تبلیغاتی در
بیلبوردهای تبلیغاتی فروشگاههای شهر کتاب در سطح شهرستان بابل و دستیابی به الگوی مشخصی برای سوق دادن طراحان
گرافیست در جهت خلق آثاری با قدرت جلب توجه بیشتر در مخاطبان است .در اين تحقیق که به روش توصیفی -پیمايشی
صورت گرفته است ،نخست به بحث دربارهی تعاريف و مفاهیم اولیه در حیطهی تبلیغات پرداخته شد .در ادامه ،مجموعهای از
معیارها و شاخصها در ارتباط با طراحی بیلبوردهای تبلیغاتی استخراج گرديد .البته روش اين پژوهش ،توصیفی از نوع
همبستگی بوده که به بررسی و تحلیل همبستگی روابط بین متغیرهای ويژگیهای بصری بیلبوردها و ارزش ويژه برند با
يکديگر و اثر آنها بر تمايل به خريد مشتريان ،پرداخته است .همچنین پنج متغیر مستقل اين تحقیق ،شامل «رنگ تبلیغات»،
«اندازهی بیلبورد»« ،فرم يا شکل بیلبورد»« ،تصوير برند يا لوگوی قرار گرفته بر بیلبورد» و «شعار يا پیام تبلیغاتی بهکار رفته
بر بیلبورد» ،بهعنوان مولفههای بصری بیلبوردهای تبلیغاتی میباشد .در پايان نتیجهی حاصل از تحقیق نشان داد که فرض
تاثیرگذاری وفاداری بر ارزش ويژه برند و همچنین تاثیرگذاری ويژگیهای بصری بیلبوردهای تبلیغاتی بر وفاداری رد و باقی
مفروضات تايید میگردد.
واژههای کلیدی :بیلبورد ،تمايل به خريد ،ارزش ويژه برند ،آگاهی و تداعی ،وفاداری ،کیفیت ادراک شده
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 -1مقدمه:
بیلبوردهای تبلیغاتی که از آنها بهعنوان نوعی از تبلیغات محیطی نیز ياد میشود ،شکلی از تبلیغات هستند که در تبلیغات
تجاری شرکتها و برندهای مختلف جهان ،نقش بسیار مهم و تعیینکننده دارند .تمامی تبلیغاتی که در جاهای آزاد ،شامل
برونشهری و درونشهری هستند ،مشتمل بر تبلیغ بهشیوهی محیطی میباشند؛ مثل تلويزيون شهری ،بیلبورد و موارد مشابه
آنها .بهرهگیری از اين نوع بیلبوردها در سطوح مختلفی همچون جادهها ،اتوبانها و داخل شهرها همواره روند صعودی دارد .هر
بیلبورد دارای توانايی و قابلیتی مختص به خود برای نمايش پیامها ،در طول شبانهروز است (.)Lithgow, 1999: 56
از جمله مزيتهای بهرهگیری از بیلبوردهای شهری در برابر رسانههای ديگر میتوان به مواردی مانند؛ «قرار دادن تبلیغات
نزديک به نقطه فروش»« ،تکرار در محیطهای مختلف و برخورد با مسافرها»« ،قابلیت در دسترس بودن زياد»« ،حاضر بودن و
در معرض ديد بودن در طی شبانهروز»« ،منعطفبودن از لحاظ جغرافیايی برای مبلغین منطقه»« ،کارآمدی در حیطهی
اقتصادی به لحاظ مخارج پايین تولیدی»« ،اثربخشی بصری بر میزان تبلیغات» و «خالقانهبودن پیام برای آگاهی بیشتر از برند
مورد تبلیغ» ،اشاره کرد (.)Kelly & Jugenheimer, 2004
تبلیغ با استفاده از بیلبوردهای تبلیغاتی ،يک تبلیغ واضح و تأثیرگذار در بازاريابی است .نکتهای که اين تحقیق را منحصر به
فرد می کند اين است که در آن تالش شده است وضعیت فعلی اين شکل از تبلیغات را بررسی کند تا دريابد که آيا بیلبوردها
همچنان میتوانند سبب تاثیر بر ارزش ويژهی برند و افزايش آن شوند؟ و اگر اينطور است ،عواملی که در اين امر نقش دارند
شناسايی شده و میزان تاثیر آنها سنجیده شود .اين تحقیق به بررسی و شناسايی میزان تاثیر عوامل بصری بیلبوردهای
تبلیغاتی بر مولفههايی چون آگاهی و تداعی ،وفاداری و کیفیت ادراکشده ،و در نتیجه میزان تاثیر آنها بر ارزش ويژهی برند و
افزايش تمايل به خريد در میان مشتريان محصول تبلیغشده ،در بیلبوردهای تبلیغاتی شهرستان بابل پرداخته شود.
از طرفی ديگر ،از نظر مخاطبان ،ابعاد مختلف ديداری و بصری در بیلبوردها ،همواره بسیار بااهمیت و کارآمد هستند و
همچنین ،حافظهی افراد دارای توانايی خاصی است که در يادسپاری و يادآوری تصاوير بسیار حائز اهمیت است ،که خود اين
امر دارای اهمّیتی فراوان در بحث تبلیغات است (صداقت .)17 :1390 ،بر اساس بررسی پژوهشهای پیشین در مطالعهی حاضر
پنج بعد؛ «رنگ تبلیغات»« ،اندازهی بیلبورد»« ،فرم يا شکل بیلبورد»« ،تصوير برند يا لوگو» و «شعار يا پیام تبلیغاتی» ،به
عنوان ابعاد اصلی ويژگیهای بصری بیلبوردهای تبلیغاتی در نظر گرفته شدهاند.

نمودار  -1نمودار مفهومی پژوهش

 -2پیشینه تحقیق:
علیرضا بخشیزاده و همکاران ( )1395در پژوهشی با عنوان «تأثیر ابعاد بصری تبلیغات محیطی مجتمعهای تجاری بر آگاهی
از برند ،ترجیح برند و وفاداری مشتريان» عنوان میدارند که ابعاد بصری تبلیغات محیطی شامل برند ،لوگو ،تايپوگرافی ،رنگ و
شعار تبلیغات محیطی ،تأثیر معنیدار و مثبتی بر آگاهی از برند و ترجیح برند دارند .مرجان صلواتی ( )1390در نشريه
نقشمايه و در پژوهشی تحت عنوان« تاثیر گرافیک محیطی در ارتباطات شهری (تحقیقات رنگ در شهر تهران و تاثیر آن در
زيبايی فضای شهر در  4منطقه از شهر تهران ،شمال ،جنوب ،شرق ،غرب)» ،با بررسی و شناسايی تاثیرات رنگ و بر اساس يک
سیستم رنگی سازمان يافته و همچنین با برنامهريزی اصولی و عملی در ساختار شهر تهران ،میتوان در ايجاد تمرکز ذهنی و
افزايش حس آرامش در قالب محیط يا به عبارتی آرامسازی بصری ،موثرتر عمل نمود .چان و چنگ ( )2011مطالعهای با عنوان
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«آگاهی از تبلیغات محیطی در هنگکنگ» انجام دادهاند .نتايج اين پژوهش نشان میدهد که تبلیغات محیطی خالقانهتر و با
تنوّع رنگی بیشتر ،سطح آگاهی از تبلیغ باالتری میآفرينند و افرادی که در دفعات بیشتری با تبلیغ روبهرو میشوند نیز سطح
آگاهی باالتری از تبلیغ دارند .تیلور و همکاران ( )2006مطالعهای با عنوان «استفاده و اثربخشی بیلبوردها» انجام دادهاند .اين
محققان در اين پژوهش ،به اين نتیجه میرسند که بیلبوردها با طرحهای خالقانه با تحريک حواس مخاطبان و جلب توجّه باال،
رسانهی مناسبی برای کسبوکارها و معرفی محصوالت و صدماتشان هستند .بارگاوا و همکاران ( ،)1999مطالعهای با عنوان
«نقش تبلیغات محیطی در توسعهی فروش» انجام دادند .نتايج و يافتههای اين پژوهش نشان میدهد که تبلیغات محیطی که
خالقانه و مبتنی بر هويت بصری مطلوب و منسجمی طراحی و اجرا میشوند ،میتوانند اثرات مثبت و معنیداری بر توسعهی
فروش شرکتهای تجاری داشته باشند .دونسو و همکاران ( )1993مطالعهی ديگری با عنوان «فاکتورهای مؤثر بر يادآوری
تبلیغات محیطی» انجام دادهاند .اين پژوهش به عوامل مؤثر بر مخاطبان ،ناشی از اثر بیلبوردهای تبلیغاتی میپردازد و عواملی
از قبیل تکرر ديدهشدن بیلبوردهای تبلیغاتی ،طراحی خالقانهی اين نوع تبلیغات ،توجّه به ابعاد هويت بصری نام تجاری و مکان
مناسب نمايش تبلیغات را مهمترين عوامل ارتقای میزان آگاهی و تداعی و همچنین کیفیت ادراکشده ،معرفی میکنند.

 -3روش تحقیق:
روش اين پژوهش  ،توصیفی از نوع همبستگی بوده که به بررسی و تحلیل همبستگی روابط بین متغیرهای ويژگیهای بصری
بیلبوردها و ارزش ويژهی برند با يکديگر و اثر آنها بر تمايل به خريد مشتريان ،پرداخته است .هدف اين پژوهش کاربردی است.
محصول بررسی شده بیلبوردهای تبلیغاتی در سطح شهر بابل بوده و تکمیل پرسشنامه از میان مردم و به طور تصادفی انجام
خواهد شد .شد.
با توجه به اينکه ،حجم نمونه الزم برای پژوهش حاضر نامحدود است ،با استفاده از فرمول کوکران ،تعداد  384نفر به عنوان
نمونه در نظر گرفته شده که به روش نمونهگیری تصادفی و در دسترس يا آسان انتخاب شدند .بنابراين ،در مجموع امر بررسی
و تجزيه و تحلیل دادهها و اطالعات به دست آمده ،با همین تعداد پرسشنامه صورت گرفت .تحلیل دادهها با نرمافزارهای
 SPSS19و  PLS3انجام شد .در ادامه بايد گفت که ابزار اصلی مورد استفاده در اين پژوهش برای جمعآوری اطالعات
کتابخانهای؛ مطالعهی کتب ،مقاله ،فیشبرداری و  ...و برای اطالعات میدانی؛ پرسشنامه است.

 -4آمار توصیفی تحقیق:
در اين بخش از تحقیق ،ارائه و دستهبندی آمارهای توصیفی و همچنین ويژگیهای جمعیتشناختی نمونهها در قالب جداول و
نمودارها صورت گرفته است .شناسايی و دستهبندی اين ويژگیها و خصوصیات از نمونهها ،به اين دلیل دارای اهمیت است که
ما میتوانیم به کمک آنها مشخصات و ويژگیهای کلی جامعه ی آماری که در تحقیق حاضر قرار است مورد بررسی قرار بگیرد
را برای محققان و پژوهشگران ديگر مشخص کنیم.
 -4-1سطوح سنی نمونه آماری:
جدول  -1فراوانی سطوح سنی نمونههای آماری
سن

فراوانی

درصد فراوانی

کمتر از  20سال

38

9/9

 20-30سال

57

14/8

 31-40سال

169

44/1

 41-50سال

78

20/3

باالی  50سال

42

10/9

جمع

384

100

نمودار  -2درصد فراوانی ويژگی سن در نمونههای آماری
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جدول  1و نمودار  2اين نکته را نشان میدهند که؛  9/90درصد از نمونهی آماری تحقیق در ردهی سنی پايینتر از  20سال،
 14/80درصد از آنها بین 20الی  30سال 44/10 ،درصد از نمونهها بین  30الی  40سال 20/30 ،درصد از آنها بین  40الی 50
سال و در نهايت میزان  10/90درصدشان در ردهی سنی باالتر از  50سال میباشند.
 -4-2تحصیالت نمونههای آماری:
جدول  -2فراوانی میزان تحصیالت نمونههای آماری
میزان تحصیالت

فراوانی

درصد فراوانی

زير ديپلم

64

16/7

ديپلم

104

27/1

فوق ديپلم

53

13/8

لیسانس

117

30/4

فوق لیسانس و باالتر

46

12

جمع

384

100

نمودار  -3درصد فراوانی براساس تحصیالت نمونههای آماری

بر اساس جدول شماره  2و نمودار شماره  ،3میتوان دريافت که؛  16/70درصد از نمونهها از تحصیالت زير ديپلم27/10 ،
درصد از تحصیالت ديپلم 13/80 ،درصد از تحصیالت فوق ديپلم 30/40 ،درصد از تحصیالت لیسانس و  12درصد از تحصیالت
فوق لیسانس و باالتر برخوردارند.
 -4-3جنسیت نمونههای آماری:
جدول  -3مقدار فراوانی بر حسب جنسیت نمونههای آماری
جنسیت

فراوانی

درصد فراوانی

مرد

173

45/1

زن

211

54/9

جمع

384

100

نمودار  -4درصد مقدار فراوانی بر حسب جنسیت نمونههای آماری

جدول شماره  3و نمودار شماره  4بیانگر اين نکته است که؛  45/10درصد از کل نمونههای آماری تحقیق حاضر متشکل از
مردان و  54/90درصد متشکل از زنان است.
 -4-4سابقه خرید نمونههای آماری:
جدول  -4فراوانی سابقه خرید نمونههای آماری

سابقه خرید

فراوانی

درصد فراوانی

کمتر از  2سال

28

7/3

 2-5سال

85

22/1

 6-10سال

116

30/2

 11-15سال

81

21/1

باالی  15سال

74

19/3

جمع

384

100
نمودار  -5درصد فراوانی مربوط به سابقه خريد نمونههای آماری

بر اساس بررسی صورت گرفته در جدول شماره  4و نمودار شماره  ،5میتوان دريافت که؛  7/30درصد از کل نمونههای آماری
تحقیق حاضر از سابقه خريد پايینتر از  2سال 22/10 ،درصد از آنها از سابقهی خريد بین  2تا  5سال 30/20 ،درصد از آنها از
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سابقهی خريد بین  6تا  10سال 21/10 ،درصد از آنها از سابقهی خريد بین  11تا  15سال و در نهايت حدود  19/30درصد از
آنها از سابقهی خريد باالی  15سال از فروشگاه زنجیرهای در شهرستان بابل برخوردار هستند.

 -5آمار استنباطی تحقیق:
 -1-5آزمون نرمالیته توزیع دادهها (کولموکروف-اسمیرنوف) :برای تجزيه و تحلیل آزمون نرمالیتهی توزيع اطالعات و
دادههای تحقیق از آزمون کلموکروف-اسمرنوف بهره گرفته شده که نتايج حاصل از آنها در جدول  5مشخص شده است.
جدول  -5بررسی و تجزیه و تحلیل نرمالیته توزیع دادههای تحقیق
حجم نمونه

سطح معناداری

متغیرهای پژوهش

میانگین

انحراف معیار

ويژگیهای بصری بیلبوردهای تبلیغاتی

3/319

0/854

0/064

آگاهی و تداعی

3/365

0/663

0/252

وفاداری

3/415

0/575

کیفیت ادراک شده

3/505

0/661

0/310

ارزش ويژه برند

3/374

0/665

0/211

تمايل به خريد

3/404

0/415

0/189

384

0/157

مطابق جدول شماره  ،5به اين دلیل که در سطح اطمینان  95درصد و میزان خطای مشخص شده در اندازهگیری دادهها
  =5%است ،برای همه متغیرهای تحقیق سطح معناداری مطابق با  Sig>0/05محاسبه گرديده است ،پس فرض صفر تحقیق
تايید شده و فرض يک تحقیق رد میشود .بر اين اساس میتوان گفت که؛ دادههای تحقیق پیرو توزيعی نرمال هستند و برای
بررسی و تجزيه و تحلیل استنباطی آنها ،میتوان از آزمونهای آماری پارامتريک استفاده کرد.
 -5-2آزمون آلفای کرونباخ :يکی از روشهای محاسبه اينکه پرسشنامه قابل اعتماد است يا نه ،روش آلفای کرونباخ
میباشد .در تحقیق پیشرو ،جهت ارزيابی کردن پايايی آن از روش ضريب آلفای کرونباخ و جهت محاسبهی آن از نرمافزار
 SPSS19استفاده شده است .در راستای همین امر ،ابتدا واريانس نمرههای به دست آمده از هر يک از زيرمجموعهها،
پرسشهای تحقیق و واريانس کل حساب شده و در نهايت به وسیلهی معادله زير ،مقدار ضريب آلفا را محاسبه کرديم (حافظ
نیا.)23 :1382 ،

معادله  -1روش آلفای کرونباخ

البته آزمونی که در اين تحقیق به منظور آزمودن فرضیههای تحقیق و مدل پیشنهادی استفاده شده ،همان معادلههای
ساختاری ) (SEMاست که با استفاده از نرمافزار  PLSنسخه  3استفاده گرديد.
 -3-5پایایی ترکیبی :به منظور تحلیل میزان همسانبودن درونﻰ از معیار پايايﻰ ترکیبﻰ ،در مدل اندازهگیری تحقیق در
نرمافزار  PLSبهره گرفته شد .در اين روش بايد مقادير پايايﻰ ترکیبﻰ به ازای هر متغیر باالتر از عدد ( 0/7نونالﻰ)1978 ،
باشد ،که اين امر نشان میدهد که مدل اندازهگیری اين تحقیق از پايداری درونﻰ مناسبی برخوردار است.
 -4-5روایﻰ یا اعتبار همگرا :)AVE( 1اين عبارت هنگامی شکل میگیرد که در تحقیق امتیازهايی که از دو نرمافزار در
مورد مفهومی مشخص ،بهدست میآيد ،دارای همبستگﻰ بااليی باهم باشند .اين شاخص بايد دارای الاقل مقدار  0/5باشد
(هالند )1999 ،و نشانگر اين است که متغیرهای پنهان مدنظر در اين تحقیق در کمترين مقدار خود بیانگر حدود  50درصد از
واريانس متغیرهای پیدا هستند.
Variance Extracted
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 -5-5کیفیت مدل اندازهگیری :کیفیت مدل اندازهگیری با شاخص اشتراک يا روايﻰ متقاطع ( )Cv Comمحاسبه مﻰشود.
اين شاخص توانايﻰ مدل مسیر را در پیشبینﻰ متغیرهای پیدا از طريق مقادير متغیر پنهان متناﻇرشان مﻰسنجد .اگر اين
شاخص عددی مثبت باشد ،مدل اندازهگیری از کیفیت الزم برخوردار خواهد بود (صمدی تیراندازی و همکاران.)38 :1392 ،
جدول  -6جدول مربوط به نتایﺞ آزمون آلفای کرونباخ در کنار ﺿریب پایایﻰ ترکیبﻰ پرسشنامههای تحقیق
ردیف

متغیر

آلفای کرونباخ

پایاییترکیبی

AVE

Cv Com

1

ويژگیهای بصری بیلبوردهای تبلیغاتی

0/81

0/89

0/51

0/40

2

آگاهی و تداعی

0/76

0/84

0/58

0/33

3

وفاداری

0/77

0/85

0/55

0/57

4

کیفیت ادراک شده

0/74

0/73

0/51

0/44

5

ارزش ويژه برند

0/81

0/72

0/56

0/39

6

تمايل به خريد

0/79

0/77

0/60

0/56

نتايج مربوط به مولفههای برازش در مدل اندازهگیری تحقیق حاضر در جدول شمارهی  6آمده است .همانگونه که ديده میشود
در اين جدول میزان آلفای کرونباخ و ضريب پايايﻰ ترکیبﻰ همهی متغیرهای موجود دارای محدودهای مجاز و قابل پذيرش که
همان مقدار باالتر از  0/7است جای دارند .و نیز مقدار عددی  AVEمربوط به اين متغیرها که در جدول موجود هستند ،تماما
از محدودهی مرزی  0/5باالتر هستند .اين بند نشان میدهد که مقدار مولفههای کیفیت در اين مدل به ازای همهی متغیرهای
مورد بررسی مثبت است و معدل کل آن نیز برابر  0/44.83میباشد که نشاندهندهی کیفیت مطلوب و قابل قبول مدلهای
اندازهگیری است.

 -6بررسی مدل پژوهش:

نمودار  -7بررسی مدل در حالت تخمین تی تست

نمودار  -6بررسی مدل در حالت تخمین ضرايب
جدول  -7ﺿرایب مسیرها مدل پژوهش
ﺿرایب مسیر

مقدار آزمون تی تست

سطح معناداری

آگاهی و تداعی  >-ارزش ويژه برند

0.408

5.273

0.000

ارزش ويژه برند  >-تمايل به خريد

0.686

12.012

0.000

وفاداری  >-ارزش ويژه برند

0.020

0.163

0.870

ويژگیهای بصری بیلبوردهای تبلیغاتی  >-آگاهی و تداعی

0.511

5.388

0.000

ويژگیهای بصری بیلبوردهای تبلیغاتی  >-وفاداری

0.261

1.950

0.052
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ويژگیهای بصری بیلبوردهای تبلیغاتی  >-کیفیت ادراک شده

0.381

3.814

0.000

کیفیت ادراک شده  >-ارزش ويژه برند

0.393

4.122

0.000

در جدول شماره  ،7ارتباط در مسیرهايی که سطح معناداری معادل آنها کمتر از ( )0/05بوده تايید و برای مسیرهايی که سطح
معناداری باالتر از ( )0/05میباشد رد می گردد لذا داريم :فرض تاثیرگذاری وفاداری بر ارزش ويژه برند و همچنین تاثیرگذاری
ويژگیهای بصری بیلبوردهای تبلیغاتی بر وفاداری با توجه به باالتر بودن سطح معناداری از مقدار ( )0/05رد میگردد و باقی
مفروضات معادل مسیرهای ديگر نمودار و جدول شماره  7تايید میگردد.

 -7مقایسهی مولفههای بصری بیلبوردها:
جدول  -8آزمون همخطی بودن
متغیرها

تلرانس

تورم واریانس

تصویر برند

0/636

1/571

اندازه

0/528

1/894

رنگ

0/614

1/628

فرم

0/622

1/608

شعار یا پیام

0/607

1/772

با در نظر گرفتن نتايجی که از آزمون همخطی بررسی شده در جدول  8به گزارش رسیده است؛ میزان تورم واريانس ()VIF
میان اعداد يک تا ده قرار دارد که اين میزان مطلوب و قابل قبول است و از طرفی ديگر ،میزان تلرانس نیز از  0/1بیشتر بوده
که باز هم در بازهای مطلوب و قابل قبول میباشد.
جدول  -9خالصه مدل
ضريب R

ضريب مربع R

ضريب تعديل شده مربع R

خطای برآورد

0/778

0/605

0/598

0/526

طبق جدول شماره  9و با استناد به ضريب مربع  ،Rپنج متغیر در سطح  77درصد متغیر عوامل بصری در بیلبوردهای تبلیغاتی
شهرستان بابل پیشبینی می شوند که نشانگر ارزشمندی باالی آزمون رگرسیون در تحقیق حاضر است.
جدول  -10آزمون آنووا
مدل

مجموع مربعات

DF

میانگین مربعات

مقدار آزمون F

سطح معناداری

رگرسیون

103/744

4

25/936

93/648

0/000

پسماند

67/854

245

0/277

کل

171/598

249

همچنین ،مطابق با جدول  10و با استناد به سطح معناداری بدست آمده متغیرهای مورد مطالعه از حیث اثرپذيری از طراحی
در سه سطح متفاوت قرار داشته و رتبهبندی آنها به کمک آزمون رگرسیون معنادار میباشد.
جدول  -11جدول ﺿرایب
ﺿرایب استاندارد شده
Beta
0/413

t

سطح معناداری

الویت بندی

3/531

0/000

1

اندازه

0/256

0/056

0/276

3/999

0/000

3

رنگ

0/388

0/087

0/404

2/008

0/003

2

مدل
تصویر برند

ﺿرایب استاندارد نشده
Std. Error
B
0/049
0/396
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فرم

0/298

0/092

0/311

4/016

0/000

4

شعار یا پیام

0/224

0/061

0/243

3/349

0/001

5

اين نتايج با بررسی مقادير  P-Valueبرای مقادير کوچکتر از  0.05حاصل میشود .ستونهای  2و  4در جدول شماره  ،11به
ترتیب ضريب استاندارد نشده که در آن مقیاس متغیرها با همديگر يکسان نیستند ،و ضريت استانداردشده که در آن مقیاس
متغیرها يکسان شده و امکان مقايسه متغیرها وجود دارد ،را برای هريک از متغیرها در اختیار میگذارند .همچنین در اين
جدول متغیرها بر اساس مقدار ضريب تاثیر متغیر مستقل ( )Betaمرتب و رتبهبندی شدهاند که باالترين عامل تاثیرگذار در
میان عوامل بصری به متغیر تصوير برند و پايینترين عامل تاثیرگذار مربوط به متغیر شعار يا پیام تبلیغاتی بوده است.

 -7نتیجهگیری:
همانطور که در ويژگیهای بیلبوردهای تبلیغاتی در شهرستان بابل بیان شد ،میتوان آنها را اجزايی از منظر شهری به شمار
آورد که با رنگ ،سايز و جای قرار گرفتن خود ،کاال يا محصولی را به مخاطبان بشناساند و گاهی نیز به تبلیغ محصولی خاص و
نمونه را در مقابل ديگر محصوالت احتمام ورزد .همچنین در حوزی عملکرد ،گاه در بیلبوردهای تبلیغاتی جهت انتقال دادن
پیام به مخاطبان از نشانهها و شکلهايی بهره گرفته میشود که زمینهی فرهنگی در آنها شناسايی شده و در مواردی گاها با
توجه به زمینهی فرهنگی و اجتماعی ،از شیوههای تبلیغاتی استفاده خواهد شد که محدود به قوانین و مرسومات موجود در
اجتماع میشوند .عالوه بر اين يکی ديگر از عناصری که سبب پايدار ماندن آنها در محیط شهری خواهد شد ،منطبق شدن و
هماهنگ بودن با بستر موجود میباشد.
با توجه به تحلیلهای صورت گرفته میتوان به نکات زير اشاره کرد:
 با توجه به اينکه اکثر بیلبوردهای تبلیغاتی شهرستان بابل ،بازنمايانندهی عواملی بصری میباشند که بیانکنندهی هويت آن
برند است ،طراحان گرافیک همواره تفکر خالقانهی خودشان را بیشتر متمرکز بر اين کار میکنند.
 ويژگیهای بصری در بیلبوردهای تبلیغاتی شهری نصب شده در شهرستان بابل ،در جايگاه يک عنصر مطلقا وابسته و گاهی
اوقات در جايگاه مکملی برای محتوای پیام آن کاربرد دارند .البته بايد گفت که اين وابسته بودن از میزان اهمیت اين
عوامل بصری نمیکاهد.
 با توجه به رتبهبندی متغیرها در جدول شماره  13-4مشاهده می شود که باالترين عامل تاثیرگذار در میان عوامل بصری
به متغیر تصوير برند و پايینترين عامل تاثیرگذار مربوط به متغیر شعار يا پیام تبلیغاتی بوده است.
 با تحلیلهای صورت گرفته بر اساس نتايج حاصل از آزمون متغیرهای تحقیق و نیز آزمون فرضیههای تحقیق خصوصا
آزمون فريدمن ،در بیلبوردهای تبلیغاتی شهرستان بابل« ،تصوير برند يا لوگوی شرکت» با میانگین رتبه  ،0/413به عنوان
اصلیترين عامل در جلب توجه ،انتقال پیام و به ياد ماندن پیام محسوب میشود که میتواند به بهبود آگاهی و ترجیح برند
در ذهن مشتريان منجر شود.
 همچنین در ادامهی اين رتبهبندی ،به ترتیب رنگ با میانگین رتبه  ،0/404اندازه با میانگین رتبه  ،0/351فرم با میانگین
رتبه  0/311و شعار يا پیام تبلیغاتی با میانگین رتبه  ،0/276اولويتهای بعدی را در میان عوامل بصری مورد بررسی در
اين تحقیق دارا هستند.
 با توجه به اينکه در بررسی بیلبوردهای تبلیغاتی شهرستان بابل عامل رنگ با اختالف کمی در رتبه دوم قرار گرفته است،
میتوان گفت که رنگ در اين آثار توانسته است شوکی ناخواسته به لحاظ بصری به وجود آورد و به اين روش بستری
مناسب را برای جلب توجه مخاطبان و مشتريان ايجاد کند.
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 با توجه به جدول شماره  7و نمودار شماره  7میتوان گفت؛ فرض تاثیرگذاری وفاداری بر ارزش ويژه برند و همچنین
تاثیرگذاری ويژگیهای بصری بیلبوردهای تبلیغاتی بر وفاداری ،با توجه به باالتر بودن سطح معناداری از مقدار ( )0/05رد
میگردد و باقی مفروضات تايید میگردد.
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