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چکیده
امروزه محیط پیرامونی هر فرد در جامعه ،در سیطره حجم انبوهی از پیام های تبلیغاتی مختلف قرار دارد که از
رسانه های مختلف با هدف اثرگذاری بر قشرهای مختلف جامعه ،تولید و ارائهشدهاند .تبلیغات ،تأثیر شگرفی بر
شکلدهی سبک زندگی و رفتار مصرفی افراد دارد ،از همین رو این پیامهای تبلیغاتی ،اثراتی مثبت و منفی
مختلفی بر روابط عاطفی و اجتماعی افراد از خود بر جای میگذارد .هدف این پژوهش ،بررسی تأثیر تبلیغات
تلویزیونی بر افزایش مصرفگرایی و به تبع آن کاهش وابستگی عاطفی افراد به اطرافیانش است .این پژوهش ،از
نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت تحقیقات ،علّی و از لحاظ استراتژیهای پژوهش ،پیمایشی است .جامعۀ آماری
این تحقیق را افراد متأهل در سطح شهر رشت تشکیل می دهند که در معرض تبلیغات تلویزیونی قرار دارند،
بنابراین تمامی افراد متأهل که در شهر رشت زندگی میکنند ،می توانند عضو جامعۀ آماری باشند .از همین رو
برای بررسی فرضیهها پرسشنامه ،بین  309آزمودنی توزیع گردید .برای آزمون فرضیهها ،از روش همبستگی و
مدلیابی معادالت ساختاری و بهطور مشخص از نرمافزارهای  SPSS 20و  AMOS 22استفاده شده است .نتایج
حاکی از آن است که فشار تبلیغاتی بر متغیرهای مصرفگرایی ،نگرش به تبلیغات و وابستگی عاطفی افراد اثر
معناداری دارد .همچنین تأثیر نگرش تبلیغاتی بر مصرفگرایی و تأثیر مصرفگرایی بر وابستگی عاطفی به اثبات
رسیده است .از طرفی یافتههای این پژوهش نشان میدهد که نگرش به تبلیغات بر وابستگی عاطفی تأثیر
معناداری ندارد.
واژگان کلیدی :فشار تبلیغاتی ،مصرفگرایی ،نگرش به تبلیغات ،وابستگی عاطفی.
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مقدمه
صاحبنظران معتقدند که وابستگی انسانها به یکدیگر و عواطف بین آنها الزمۀ زندگی جمعی و
اجتماعی انسانهاست .عواطف ،سازندۀ زندگی انسانهاست و به عوامل مختلفی چون شکل
تربیت ،تعامل فرد با دیگران در محیط اجتماعی ،یادگیری ارزشهای جامعه و ویژگیهای
شخصیتی افراد بستگی دارد و بههمین دلیل ،نوع و شدت آن از فرد به فرد و از جامعهای به
جامعۀ دیگر متفاوت است )( .(Levy & Hino, 2016: 137تمام منابعی که تاریخ میالدی
دارند ،به شکل انگلیسی ارجاع داده شوند) نظریۀ وابستگی که از نظریههای روانشناسی
اجتماعی است ،اذعان میدارد که وابستگی عاطفی به دیگران ،جزئی از وابستگی بین فردی
است .در اصل ،وابستگی عاطفی و ابراز خودمختاری ،دو بعد رابطۀ عاطفی با دیگران میباشند
که نشاندهندۀ عقاید و رفتارهای متضادیاند که بهمنظور حفظ احساس ارزشمندی نفس بهکار
گرفته شدهاند ) .(Taylor, 2015: 50بنابراین میتوان گفت که وابستگی عاطفی به دیگران ،یک
مفهوم روان شناختی است که به شیوۀ برقراری ارتباط افراد با یکدیگر مربوط میشود و باید
توجه داشت که این مفهوم ،یک پدیده انتزاعی ،پیچیده و مبهم مانند سایر مفاهیم
روانشناختی است .بههمین دلیل ،تمایل به بررسی مفهوم وابستگی بین فردی طی دو دهه
گذشته به علت اهمیت آن در پویایی ارتباطات اجتماعی و بین فردی افزایش یافته است
) .(Alonso et al., 2002: 480نظریه پردازانی همچون چانگ و هان )2016( 1دریافتند که
وابستگی عاطفی افراد به یکدیگر میتواند توسط عوامل مختلفی تحت تأثیر قرار بگیرد که این
عوامل را میتوان به عوامل درونفردی و برونفردی تقسیمبندی کرد .از جمله عوامل
برونفردی که تأثیر زیادی بر روابط بین افراد دارد ،رسانههای ارتباط جمعی (از جمله تلویزیون)
است .سبک زندگی فردی و مصرفگرایی که از اجزای سبک زندگی افراد است ،نیز از مهمترین
عوامل درونفردی تأثیرگذار بر روابط عاطفی بین افراد است .رسانههای ارتباطجمعی،
انتقالدهندۀ پیامها و نمادهایی هستند که فرآیند جامعهپذیری افراد و انتقال هنجارها بین
فرهنگهای مختلف را شکل میدهند ).(McQuail, 2010: 4 ; Littlejohn & Foss, 2010: 4
رسانهها امروزه نقش فرهنگسازی به خود گرفتهاند و بر افراد مختلف اثرات فراوانی دارند و
میتوانند زمینهساز بسیاری از فعالیتها و اقدامات اجتماعی باشند (Morley & Silverstone,
) .1990: 33برنامههای تلویزیون ،ارزشهای اجتماعی را تحت تأثیر قرار میدهد و افکار عمومی
را به سمتوسوی خاصی سوق میدهند که مورد توجه تولیدکنندگان این برنامههاست (Umair
) .et al., 2014: 285حجم وسیعی از برنامههای پخششده از رسانه ،تبلیغات تلویزیونی در رابطه
Chung & Han
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با کاالها و خدمات است .سرعت و وسعت انتقال برنامههای تبلیغاتی تلویزیونی در داخل و خارج
از کشورها و در صحنه جهانی و روش اداره و طرز کار حساس این قبیل برنامهها ،خصوصیات
متعددی را برای آن پدید آورده است (نیرومند )84 :1391 ،که این عامل بر ضرورت توجه به
آثار و پیامدهای برنامه های تلویزیون و تبلیغات تلویزیونی افزوده است .محققان معتقدند که
برنامههای تلویزیون و تبلیغات تلویزیونی در حال حاضر ،یکی از بخشهای اساسی زندگی بشر
است که همواره در حال تأثیرگذاری بر افکار و اذهان افراد بوده و به طرز فکر جامعه جهت
میدهد .از همین رو یکی از بزرگترین آثار برنامههای تبلیغاتی تلویزیون را پتانسیل آن در
ایجاد یک ایدئولوژی منحصربهفرد متناسب با اهداف ارائهدهندگان این برنامهها دانستهاند که
مصرفگرایی از جمله این اهداف است ) .(Umair et al., 2014: 284مصرف با کارکرد نمادین
خود ،هویت افراد را نشان میدهد .کارکرد نمایشی مصرف ،ناشی از این واقعیت است که
جهتگیری مصرف تنها ناشی از ضرورت رفع نیازهای زیستی نیست؛ بلکه انتخابی است که
هویت متمایز را آشکار میسازد .امروزه مصرف و نیاز از هم فاصله گرفتهاند و شکافی بین آنها به
وجود آمده است که دیگر مصرف انسانی مطابق با نیازهای انسانی نیست؛ بلکه مصرف چیزی
بیش از آن است و آن شکاف را مصرفگرایی و مصرف نمایشی پر کرده است (موحد و
همکاران .)8 :1389 ،بهزعم بویلند و هالفورد( )237 :2013( 1در بخش منابع سال 2013
ذکر شده است) افزایش کیفیت اثرگذاری تبلیغات تلویزیونی ،ساخت هوشمندانه و جذابیت
باالی تبلیغات رسانه ای ،باعث شده است که افراد توجه زیادی به این برنامهها نموده و تحت
تأثیر آن قرار بگیرند .محققان معتقدند سازندگان تبلیغات در عصر جدید ،بهدنبال تحت تأثیر
قرار دادن احساسات افراد هستند و توانایی اثرگذاری زیادی نیز بر مخاطبانشان دارند (Geuens
) .et al., 2011: 419با توجه به مطالبی که در باال آورده شده است ،تحقیقات در این زمینه و
چگونگی این تأثیرگذاری بسیار مهم و ضروری بهنظر میرسد .ازاینرو هدف پژوهش حاضر،
سنجش رابطۀ بین تبلیغات تلویزیون با مصرفگرایی و وابستگی عاطفی افراد؛ رابطۀ بین
مصرف گرایی و وابستگی عاطفی و همچنین بررسی رابطۀ بین تبلیغات تلویزیون و وابستگی
عاطفی بهواسطۀ متغیر میانجی مصرفگرایی است.

پیشینۀ موضوع
مبادلۀ اطالعات و اندیشهها بین افراد انسانی ،از شرایط ضروری زندگی اجتماعی است
(معتمدنژاد .)53 :1390 ،برقراری ارتباط بین افراد و گروهها ،مستلزم وسایل خاصی است که به
کمک آنها انسانها بتوانند پیامها و خواستهای خویش را به یکدیگر منتقل کنند ،با محیط
Boyland & Halford
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زندگی بهتر آشنا شوند ،خود را با آن هماهنگ سازند و یا برای بهبود شرایط آن اقدام نمایند
) .(Yates & orlikowski, 1992: 299 ; Jacobs et al., 2016: 61بهزعم کروتیو و هوینز
( )2013رسانهها درکنار نهادهای دیگر که طرز تفکّر جامعه را میسازند ،نقش عمدهای ایفا
میکنند .بررسیهای روانشناسی اجتماعی در زمینۀ نقش و قدرت رسانهها نشان میدهد که
رسانههای گروهی ،دارای قدرتی هستند که میتوانند نسلی تازه در تاریخ انسان پدیدآورند؛
نسلی که با نسلهای پیشین از جهت فرهنگ ،نگرشها ،ارزشها و آرمانها ،بسیار متفاوت است
) .(Oates, 2016: 59رسانه به وسیله انتقال پیامها از فرستنده یا فرستندگان به مخاطب یا
مخاطبان گفته میشود (دادگران )6 :1384 ،که شامل روزنامه ،کتاب ،رادیو ،تلویزیون ،ماهواره،
فناوری نوین ارتباطات و اطالعات ،اینترنت و ...است .این وسایل دارای ویژگیهایی مانند
پیامگیران ناآشنا ،سرعت عمل زیاد و تکثیر پیام هستند .رسانهها میتوانند الگوهای مصرف را
اصالح و یا سبک زندگی افراد را تغییر دهند ).(Aday et al., 2013: 901
اگرچه احساسات و تأثیرپذیری افراد از تبلیغات تلویزیونی از جنبههای مختلفی از جمله
میزان اعتماد و استفاده افراد از رسانههای جمعی ) ،(Petty et al., 2002: 151میزان اهمیت و
انگیزۀ آنی افراد برای خرید کاالهای لوکس و غیرضروری ) ،(Kim et al., 2016: 5816ایجاد
میل و رغبت برای استفاده از تورهای گردشگری ) (Hosany et al., 2015: 491و موارد بسیار
دیگر قابل بررسی است و در تحقیقات گذشته بررسی شده است ،ولی توجه اندکی به آثار
تبلیغات تلو یزیونی به روابط عاطفی بین افراد و تغییرات سبک زندگی آنها ،از دیدگاه نظریات
روانشناسی اجتماعی ،شده است .لذا در این پژوهش ،در تالش هستیم تأثیر تبلیغات رسانهای
و بهتبع آن مصرفگرایی را بر وابستگیهای افراد به روابط اجتماعی و وابستگیهای عاطفی با
اطرافیانشان بررسی نماییم .تعاریف متعددی از سوی صاحبنظران برای وابستگی عاطفی ارائه
شده است؛ برای مثال وابستگی بین فردی یک ویژگی شخصیتی نسبتاً پایدار و چندوجهی است
که با نیاز به کسب و حفظ روابط اجتماعی توصیف میشود ).(Morgan & Clark, 2010: 1326
یا در تعریف دیگری آمده است که وابستگی به دیگران به مجموعهای از افکار ،عقاید ،احساسات
و رفتارها مربوط میشود که حول نیاز به همنشینی نزدیک و تعامل داشتن با افراد و تکیهکردن
بر سایر افراد با ارزش (برای شخص) در چرخش است ).(Hirshchfeld et al., 1977: 612
وابستگی بین فردی یعنی تمایل بر اتکا به دیگران برای دریافت حمایت و پشتیبانی از سوی
آنان ،حتی در مواقعی که عملکرد مستقل تضمین شده است ،یعنی فرد خود میتواند از عهده
انجام آن فعالیت بهتنهایی برآید .اینکه فرد تا چه حد به دیگران اتکا میکند تا حمایت اجتماعی
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دریافت کند به ویژگیهای شخصی تی و محیط پیرامونی او مربوط است ،بنابراین وابستگی
عاطفی یک بعد خاص از شخصیت است که میتواند آثار چشمگیری بر روی روابط داشته باشد
) .(Mitchell, 2008: 8وابستگی افراد از عوامل مختلفی تأثیر میپذیرد که تبلیغات یکی از این
عوامل است ) .(Chung & Han, 2016بهزعم محققان ،احساسات برانگیختهشدۀ افراد ناشی از
تبلیغات ،میتواند در فرد مثبت یا منفی باشد ) .(Carver & Scheier, 1990: 23و رفتار افراد
نیز عموماً تحت تأثیر این احساسات مثبت و منفی قرار دارد و ارتباط احساسی ایجادشده بین
افراد میتواند در نهایت بر وابستگیهای عاطفی افراد به محیط پیرامونشان تأثیرگذار باشد
).(Campos et al., 2013: 57 ; Lerner et al., 2015: 801
بچارا و همکاران )304 :2000( 1نظریهای در مورد چگونگی فرآیند احساسات ارائه دادهاند
که نشان میداد چگونه افراد تحت تأثیر احساسات برانگیخته میشوند .عواطف و احساسات
همیشه ناخواسته ایجاد میشوند .این مسئله ،دقیقاً برعکس مدلهای تبلیغاتی امروزه است.
آگاهی کم تولیدکنندگان برنامه تبلیغاتی در مورد عواطف افراد مخاطب ،موجب میشود تا
احساسات آنها کمتر موردتوجه قرار بگیرد و در نتیجه تبلیغات ،اثری سوء و انحرافی بر سبک
زندگی آنها داشته باشد ) .(Damasio, 2000: 12تحقیقات نشان داده که رسانهها با توجه به
عوامل عاطفی و احساسی در تبلیغات خود میتوانند بر وابستگی عاطفی افراد تأثیرگذار باشند
) .(Hudson et al., 2015: 70تلویزیون و آگهیهای تبلیغاتی ارائهشده در آن ،میتواند نقش
بسزایی در شناساندن محصول و یا خدمات و حتی تغییر الگوی مصرف داشته باشند
) .(Abiodun, 2011: 13در دنیای کنونی بهدلیل پیچیدگیهای اجتماعی و اهمیت نقش
رسانهها ،کاربرد این وسایل در زمینههای فرهنگی ،اقتصادی و سیاسی بیش از پیش شده است
) .(Pollay et al., 1990: 85دنیای امروز ،دنیای رسانههای الکترونیک و بهویژه دنیای تبلیغات
تلویزیونی است ) .(Peak & Pan, 2004: 509شبکههای تلویزیونی در دنیای امروز آنچنان بر
شئون مختلف زندگی فردی و اجتماعی بشر تأثیر گذاشتهاند که بیتردید نقش رسانههای
تصویری در ترغیب افراد جامعه برای حضور در عرصههای اجتماعی ،فرهنگی ،اقتصادی و
سیاسی غیرقابلانکار است .موسوی و احمدی ( )104 :1392معتقدند افکار عمومی ،بهمنزلۀ
یک پدیدۀ روانیـاجتماعی ،بر نگرشها استوار است که برگرداندن آن در یک جهت معیّن،
کوششهای بیشماری را میطلبد .تبلیغات برای اینکه بتواند کاال را به فروش برساند ،مجبور
است به نگرشها ،شیوههای زندگی ،آداب و رسوم ،عادات ،ارزشها و ترجیحات مردم جهت
دهد ) .(Khan et al., 2015: 106محققان اینگونه بیان میکنند که تبلیغات به تداوم اقتصاد
کمک میکند و با تشویق مردم به خرید بیشتر ،باعث افزایش مشاغل میشود ،تبلیغات
Bechara et al.

1
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همچنین به مصرفکنندگان آگاهی میدهد تا آگاهانه انتخاب کنند و این انتخاب نیز میتواند
بر نگرش ،افکار و سبک زندگی آنها اثرگذار باشد (Barroso & Llobet, 2012: 774 ; Cohen,
) .2013: 43از جمله مهمترین نظریهها در رابطه با مصرفگرایی ،توسط وبلن بیان شده است که
تشریحکنندۀ دالیل گرایش به مصرف در بین افراد است ).(Eastman & Eastman, 2015: 1
وبلن از جمله جامعهشناسانی است که اعتقاد دارد مصرفکننده ،برای کسب تشخص ،احترام و
منزلت اجتماعی مصرف میکند و این کار از دو طریق تفریح و تفنن نمایشی و مصرف نمایشی
صورت میگیرد که می تواند درونی ،بیرونی و یا به هر دو صورت باشد (وبلن .)75 :1383 ،بر
اساس این دیدگاه جامعهشناسی که شبیه به نظریۀ مصرف در روانشناسی اجتماعی است،
مصرفگرایی شامل تفریح نمایشی و مصرف نمایشی است .تفریح و تفنن نمایشی ،یکی از
راههای مؤثر نشاندادن ثروت و ادعای موقعیت اجتماعی است و در جامعۀ بزرگ ،مصرف
نمایشی راه کسب احترام در جامعه است ،لذا هرچه جامعه ،بزرگتر میشود ،کسب پرستیژ
اجتماعی با مصرف زمان و نشاندادن غیرمولد کمتر میشود (Bagwell & Bernheim, 1996:
) .350الگوی وبلن در مورد مصرف ،بر نوعی همچشمی و رقابت تأکید دارد .او در تحلیل فرد ،از
الگوی مصرف بهعنوان ابزاری برای ارزیابی روند تغییرات اجتماعی و پاسخگویی به این تغییرات
استفاده کرد (حاجیزاده میمندی و یوسفی .)244 :1392 ،تحلیل رفتار در نظریه وبلن ،ابزاری
است که بدانوسیله میتوان برای نقد اجتماعی از آن استفاده نمود .وی معتقد است انگیزۀ
اوّلیه افراد برای رفتار مصرفی ،با عزت نفس آغاز میشود .بهزعم وی ،عزت نفس هر انسانی،
بازتاب همان احترامی است که دیگران برای او قائل میشوند (وبلن .)75 :1383 ،بررسیها
نشان داده است که مصرفگرایی تأثی رات قابل توجهی بر روابط عاطفی بین افراد از خود برجای
می گذارد .از جمله این روابط عاطفی بین افراد ،وابستگی عاطفی است که امروزه بهطور عمیق
مورد بررسی قرارگرفته است و عوامل تأثیرگذار بر آن شناسایی شدهاند .مشکالتی که در
مشاهدۀ وابستگی ،بهعنوان یک ویژگی یا خصیصۀ ذاتی (ویژگی پایدار یک فرد) و نه بهعنوان
یک نوع رفتار یا واکنش رفتاری وجود داشت ،منجر به این شد که بعضی از نویسندگان اینگونه
نتیجهگیری نمایند که رفتارهای برگرفته از وابستگی عاطفی با استفاده از شناخت تعلقات
عاطفی افراد در زمان کودکی بهتر میتواند مورد بررسی قرار بگیرد (Waters & Sroufe, 2017:
) .110بر این اساس ،باید اذعان نمود که وابستگی عاطفی را باید بر اساس رهیافت فرهنگی
محیط پیرامونی هر فرد مطالعه نمود ) .(Kim et al., 2017: 336این محققان معتقدند که
هرچند در همۀ جوامع ،تفاوتهای فرهنگی وجود دارد ،اما این نکته که وابستگی عاطفی افراد
وابسته به عوامل محیطی و درونی اشخاص است ،میتواند در تمامی جوامع کاربرد داشته باشد.
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با توجه به مطالب بیان شده ،در پژوهش حاضر دو بخش از تبلیغات تلویزیونی مورد بررسی
قرارگرفته است که شامل فشار تبلیغاتی و نگرش به تبلیغات میشود که هر دوی این عوامل
میتواند بر مصرف گرایی تأثیرگذار باشد .مطالعات زیادی وجود این رابطه را به اثبات رساندهاند
) .(Kumar, 2015: 169جایپراکش و جوزپ )2018( 1در مطالعات خود دریافتند که تبلیغات
تلویزیونی ،صرفنظر از جنسیت و یا میزان تحصیالت و درآمد مخاطبانش ،میتواند بر الگوهای
مصرفی افراد تأثیرگذار باشد .بررسیهای رابرتسون و آباتان )284 :2017( 2نشان داده است که
این تأثیرپذیری حتی در تبلیغات مجازی هم اثرات خود را بر الگوی مصرفی کاربرانش برجای
میگذارد .تلویزیون عالوه بر تغییر الگوی مصرف ،میتواند بر میزان مصرفگرایی افراد نیز تأثیر
بگذارد ) .(Robertson & Hicks, 2008: 3با مطالعۀ آثار جامعهشناسان کالسیک میتوان
دریافت که مصرفگرایی همزمان با توسعۀ شهر و شهرنشینی به یک پدیدۀ عام تبدیلشده است
(موسوی و احمدی)22 :1392 ،؛ از این نظر طبق عقیدۀ ویج ،)437 :2012( 3الگوی مدرن
مصرف تا حدی ناشی از زیستن در کالنشهرها ،شهرها و حومههاست؛ زیرا زندگی در این
محیطها ،انسانهای جدیدی را پرورش میدهد که نگران حفظ خودمختاری و فردیت وجود
خویش در تقابل با نیروهای اجتماعی هستند ،بنابراین آگاهی از مد و شیوههای مصرف،
بهمنظور ابزاری برای ایجاد تمایز و بیان هویت و ترجیحات فرد افزایش مییابد (Davis, 1994:
) .4مطالعات ،نشانداده که مصرفگرایی بر وابستگی عاطفی افراد تأثیرگذار بوده و میتواند بر
تعامالت اجتماعی آنان اثرات عمیقی برجای بگذارد .سن و همکاران )151 :2015( 4به این
نتیجه رسیدهاند که مصرفگرایی افراد و انتخاب سبکهای مصرفی مختلف توسط آنان رابطه
عمیقی با وابستگی عاطفی این افراد و تعلقات احساسی آنها به محیط پیرامونشان دارد.
مصرفگرایی با نمادها و عالئم خاص خود ،امروزه بیانکنندۀ سبک زندگی ،تمایالت ،تفکرات و
ایدهآلهاست ) .(Sparks & Shepherd, 1992: 388در عصر حاضر افراد تمایل دارند هویت خود
را با کاالها و خدماتی که مصرف میکنند یا گوناگونی و تنوع مصرف ،بهخصوص مصرف کاالها
یا خدماتی که نام و مارک مشهور دارند ،معرفی کنند ).(Krystallis & Chryschou, 2014: 141
وی )262 :1997( 5معتقد است ،یکی از وجوه مصرف در جامعه ،پذیرش الگوهای مصرف
بهدلیل تبلیغات تجاری ارائهشده در رسانههاست؛ در نتیجه توجه به نقشی که این نوع از
تبلیغات در ترویج ارزشهای مصرفگرایانه دارند ،بسیار مهم و حیاتی است؛ چراکه این نقش
میتواند در نهایت منجر به ایجاد وابستگی عاطفی افراد به مصرفگرایی گردد.
1
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نحوۀ مواجهه تبلیغات تجاری با حوزۀ مصرف ،بر میزان میل به مصرف و ترویج ارزشهای
مصرفگرایانه تأثیرگذار است ) .(Barroso & Llobet, 2012: 774محققان به این نتیجه
دستیافتهاند که قرار گرفتن بیشتر در مقابل تبلیغات تجاری ،بر تمایل به تغییر سبک زندگی یا
چگونگی مصرف مادی تأثیرگذار است (نیرومند .)86 :1391 ،از آنجاییکه جامعۀ ایران،
جامعهای در حال گذار تلقی میشود ،بهطور حتم در یک دهۀ اخیر ،رسانهها و تبلیغات در اثر
عواملی از جمله گسترش و جهانیشدن شتاب بیشتری گرفته و به حوزههای وسیعتری از
زندگی اجتماعی اشاعه یافتهاند (عبداللهیان و حسنی .)89 :1391 ،از همین رو ،موسوی و
احمدی ( )99 :1392اذعان نمودهاند که امروزه در جامعۀ ما ،وسایل و امکاناتی که زمینهساز
گسترش مصرفگرایی (انواع تبلیغات رسانهای و درونشهری ،ایجاد و رشد مراکز تجاری،
پاساژها و غیره) بودهاند ،به نسبت گذشته ،بیشتر شده است که همین عامل بر روابط عاطفی
افراد با یکدیگر نیز تأثیرگذار است ) .(Sen et al., 2015: 151به این دلیل که محققان طی
مطالعات خود دریافته اند که وابستگی عاطفی ناشی از حس مثبت افراد به یک پدیده است که
در آن فرد ،بهشدت یک دلبستگی عاطفی عمیق با آن پدیده احساس میکند ،بر همین اساس،
میتوان گفت که انسانهایی که به شدت تحت تأثیر عواطف و احساسات خود هستند ،از طریق
مصرفگرایی و انتخاب سبکهای مختلف مصرفی ،مراکز عاطفی مغزشان تحت تأثیر قرار
میگیرد که این تأثیرپذیری عموماً ت حت کنترل خود فرد نبوده و تحت تأثیر عوامل دیگر ،مثل
فشار تبلیغاتی ،شکل میگیرد ) .(Mikulincer et al., 2003: 78با توجه به موارد گفتهشده،
انجام پژوهشی در این زمینه ،علی الخصوص با توجه به شرایط و مقتضیات جامعۀ داخلی کشور
ایران ،ضروری بهنظر میرسد .از همین رو ،هدف پژوهش حاضر ،بررسی نقش تبلیغات و
مصرفگرایی بر وابستگی عاطفی افراد است .سؤال اصلی تحقیق عبارت است از:
ـ آیا تبلیغات رسانهای بر وابستگی عاطفی افراد تأثیر دارد؟
ـ آیا تبلیغات رسانهای با افزایش مصرفگرایی بر وابستگی عاطفی افراد تأثیر دارد؟
با توجه به موارد ذکرشده می توان تعدادی فرضیه برای پژوهش حاضر بیان نمود که شامل
موارد زیر میشود:
ـ فرضیه  :1فشار تبلیغاتی بر نگرش به تبلیغات تأثیر مستقیم و معناداری دارد.
ـ فرضیه  :2فشار تبلیغاتی بر مصرفگرایی تأثیر مستقیم و معناداری دارد.
ـ فرضیه  :3فشار تبلیغاتی بر وابستگی عاطفی افراد تأثیر مستقیم و معناداری دارد.
ـ فرضیه  :4نگرش به تبلیغات بر مصرفگرایی تأثیر مستقیم و معناداری دارد.
ـ فرضیه  :5نگرش به تبلیغات بر وابستگی عاطفی تأثیر مستقیم و معناداری دارد.
ـ فرضیه  :6مصرفگرایی بر وابستگی عاطفی تأثیر مستقیم و معناداری دارد.
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ـ فرضیه  :7فشار تبلیغاتی از طریق نگرش به تبلیغات بر وابستگی عاطفی تأثیرگذار است.
ـ فرضیه  :8فشار تبلیغاتی از طریق مصرفگرایی بر وابستگی عاطفی تأثیرگذار است.
ـ فرضیه  :9فشار تبلیغاتی از طریق نگرش به تبلیغات و مصرفگرایی بر وابستگی عاطفی
تأثیرگذار است.
در ادامه ،مدل مطالعاتی تحقیق در نمودار  1قابلمشاهده است که در آن روابط بین
متغیرهای پژوهش آورده شده است.
فشار
تبلیغاتی
وابستگی

مصرفگرایی

عاطفی
نگرش به
تبلیغات
نمودار  :1مدل مفهومی تحقیق

روششناسی پژوهش
روش پژوهش ،جامعه و نمونه
این پژوهش در دو مرحله انجام شده است که مرحلۀ اوّل شامل مرحلۀ تحقیقات کمّی است که
با پرسشنامه نظرات مخاطبان جمعآوری و با روشهای آماری تحلیل شده است .مرحلۀ دوم
شامل مصاحبه با خبرگان و پانل مشتریان است که نتایج آن بهصورت کیفی و بر اساس تحلیل
محتوا بررسی شده است .این پژوهش از لحاظ جهتگیریهای پژوهش ،کاربردی و از لحاظ
هدف پژوهش توصیفی است .جامعۀ آماری این پژوهش ،در مرحلۀ اوّل را افرادی تشکیل
می دهند که در معرض تبلیغات در شهر رشت قرار دارند ،در نتیجه با توجه به گستردگی
برنامههای تبلیغاتی ارائهشده در رسانهها ،تمامی شهروندان متأهل شهرستان رشت عضو جامعۀ
آماری این پژوهش در نظر گرفتهشده اند .با توجه به جامعۀ آماری ،در این تحقیق از روش نمونه
گیری سهمیهای استفادهشده است .از بین پرسشنامههای توزیعشده 309 ،مورد برگشت داده
شد و تمامی آنها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .نرخ بازگشت پرسشنامهها  100درصد بود.
در مرحلۀ دوم با استفاده از روش کانونی ،از  3نفر از خبرگان دانشگاهی (در زمینههای
روانشناسی ،جامعهشناسی و رفتار مصرفکننده) و  7نفر از مصرفکنندگان خواسته شد که در
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جلساتی مجزا به بحث در خصوص روابط بین متغیرها بپردازند ،البته قابل ذکر است که
مصاحبه با مصرفکنندگان در ابتدا انجام شد و سپس نتایج با خبرگان در میان گذاشته شد تا
اگر نکته تکمیلی وجود دارد ،اعمال شود.

ابزار سنجش
در تحقیق حاضر ،روش گردآوری اطالعات به روش پرسشنامه است .پرسشنامه این تحقیق
برگرفته از  3منبع معتبر است .برای سؤاالت مربوط به نگرش تبلیغات از مقاله لینگ و
همکاران ،)2010( 1پرسشنامه فشار تبلیغاتی پیک و پن )2004( 2و مصرفگرایی و وابستگی
عاطفی از مقاله موسوی و احمدی ( )1392برگرفتهشده است .در ادامه و در جدول شماره  1به
سؤاالت پرسشنامه اشارهشده است.
جدول  : 1نحوۀ توزیع سؤاالت پرسشنامه و آلفای کرونباخ متغیرهای پژوهش
متغیرها

سنجه

منبع

آلفای

شماره
سؤاالت

کرونباخ
(>)0/7

ارتقاء سطح محصوالت
نگرش به
تبلیغات

لذت بردن از رقابت
لذت بردن از خالقیتهای تبلیغاتی

لینگ و همکاران
()2010

1ـ4

0/890

داشتن دید مثبت
تماشای زیاد تبلیغات تلویزیونی
فشار تبلیغاتی

تماشای تبلیغات در عصر و شب
ترغیب خرید کاال

پیک و پن ()2004

5ـ8

0/874

راهنماهایی برای مصرف
لذت خرید
مصرفگرایی

آزمایش برندهای مختلف
عالقهمند بودن به خرید

موسوی و احمدی
()1392

9ـ13

0/905

خشنودشدن بهواسطۀ خرید
برقراری ارتباط دوستانه با اطرافیان
وابستگی عاطفی

نگرانی بابت طردشدن از طرف
اطرافیان
نگرانی بابت عدم برقراری دوستی
بلندمدت

موسوی و احمدی
()1392

14ـ19

0/876

Ling et al.
Peak and Pan

1
2
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در این تحقیق ،بهمنظور اندازهگیری و سنجش پاسخهای ارائهشده از طرف پاسخدهندگان
(مشتریان) از مقیاس  5ام تیازی لیکرت که از گزینه بسیار زیاد تا بسیار کم را شامل میشود،
استفاده گردیده است .در جدول شمارۀ  1مقیاسهای سنجش برای متغیرهای پژوهش آورده
شده است .بهمنظور بررسی پایایی متغیرها از روش آلفای کرونباخ استفادهشده است .همانگونه
که مشاهده میشود ،ضریب آلفای کرونباخ تمامی متغیرهای پژوهش ،باالی  0/70است ،در
نتیجه پایایی پرسشنامه مورد تائید قرار میگیرد .همچنین آلفای کل پرسشنامه  0/92شده
است که نشاندهندۀ پایایی باالی پرسشنامه است.
برای تجزیهوتحلیل دادهها از دو نوع تجزیهوتحلیل استفاده میشود:
تجزیهوتحلیل توصیفی :در این نوع تجزیهوتحلیل پژوهشگر دادههای جمعآوریشده را با
استفاده از شاخصهای آمار توصیفی خالصه و طبقهبندی مینماید.
تجزیهوتحلیل علّی :در تجزیهوتحلیل علّی ،روابط علّی و معلولی بین متغیرهای مستقل و
وابسته مورد بحث و بررسی قرار میگیرد و پژوهشگر با رد یا تأیید فرضیههای آماری ،به تأیید
یا رد روابط علت و معلولی بین متغیرها میپردازد.
در این مطالعه نیز از هر دو نوع تجزیهوتحلیل استفادهشده است .بدینصورت که آمار
توصیفی برای دستهبندیکردن و توصیف مشخصات جمعیتشناختی افراد آزمودنی استفاده
شده است .برا ی آزمون فرضیات نیز از روش معادالت ساختاری با استفاده از نرمافزار AMOS
بهره بردهایم.

یافتههای پژوهش
هدف این پژوهش بررسی تأثیر تبلیغات تجاری تلویزیون بر وابستگیهای عاطفی بهواسطۀ
مصرف گرایی بوده است ،در نتیجه برای بررسی متغیرهای پژوهش از الگوی معادالت ساختاری
) (SEMاستفاده شد .قبل از الگوی معادالت ساختاری ،آمار توصیفی مورد بررسی قرار گرفت و
همبستگی متغیرها و شاخصهای نیکویی برازش مورد تحلیل قرار گرفتند که در ادامه این
موارد ارائه شدهاند.

آمار توصیفی
نتایج حاصل از بررسی وضعیت جمعیتشناختی نمونه موردبررسی نشان میدهد که  186نفر
( )% 60از نمونه موردبررسی را خانمها و  123نفر ( )% 40را آقایان تشکیل میدهند که از میان
آنها تعداد  190نفر (( )% 63اعداد معنادار نیستند؛ عالمت درصد با اعشار در کنار هم به
چه معناست؟) دارای سن کمتر از  30سال ،تعداد  61نفر ( )%20بین  31تا  40سال 46 ،نفر
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( )%14بین  41تا  50سال 12 ،نفر ( )%3دارای سنی باالتر از  50سال هستند؛ بنابراین
بیشترین فراوانی مربوط به گروه سنی کمتر از  30سال با درصد فراوانی برابر  63درصد است.
همچنین 163 ،نفر ( )%53دارای مدرک فوقدیپلم و پایینتر 122 ،نفر ( )%40دارای مدرک
کارشناسی 21 ،نفر ( )%6دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و باالتر و همچنین تعداد 3
نفر ( )% 1نیز این قسمت را بدون پاسخ گذاشته بودند .با توجه به این اطالعات بیشترین فراوانی
مربوطه به افراد گروه دارای تحصیالت فوقدیپلم و کمتر با فراوانی  53درصد است.

ارزیابی مدل
در این پژوهش ،بهمنظور بررسی فرضیههای تحقیق با استفاده از نرمافزارهای  SPSS 20و
 AMOS 22مدل مفهومی تحقیق مورد آزمون قرار گرفت .الزم به ذکر است که قبل از ارزیابی
فرضیهها ،ابتدا اقدام به ارزیابی برازش مدل نمودهایم .تعداد معیارهایی که برای اندازهگیری
برازش مدل ارائه میشوند ،پیوسته رو به افزایش است و هیچگونه توافق همگانی در مورد یک
آزمون بهینه وجود ندارد .معموالً برای تائید یک مدل ،استفاده از  3تا  5معیار کافی است .در
این پژوهش ،برای ارزیابی نیکویی برازش مدل از شاخص هنجار شده مجذور کای (،)2df
شاخص نیکویی برازش ( ،)GFIشاخص برازندگی هنجارشده ( ،)NFIشاخص برازندگی تطبیقی
( ،)CFIشاخص برازندگی افزایشی ( ،)IFIشاخص توکر ـ لویس ( )TLIو جذر میانگین
مجذورات خطای تقریب ( )RMSEAاستفاده شده است.
جدول  :2شاخصهای برازندگی مدل مفهومی تحقیق
شاخص

TLI

GFI

CFI

NFI

IFI

χ2/df

RMSEA

مقدار اکتسابی

0/91

0/90

0/95

0/93

0/95

2/61

0/076

مقدار مجاز

> 0.9

> 0.9

> 0.9

> 0.9

> 0.9

<3

< 0.1

بر اساس شاخصهای جدول  2مشخص میشود که مدل تحلیل مسیر ،مدل مناسبی است.
چراکه نسبت بین کایدو به درجه آزادی در بازۀ بین یک و سه قرار دارد که مقداری قابلقبول
است .در این مدل ،شاخص  NFI ،NNFI ،CFI ،GFI ،AGFIهمگی باالتر از  90درصد است که
همگی مقادیر مطلوبی میباشند .مقدار  RMSEAنیز  0.076است که در محدودۀ استاندارد
قرار دارد.

تحلیل مدل ساختاری
در این تحقیق از مدل معادالت ساختاری برای سنجش رابطه چهار سازه اصلی تحقیق یعنی
فشار تبلیغاتی ،نگرش نسبت به تبلیغات ،وابستگی عاطفی و مصرفگرایی استفادهشده است.
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نتایج مقایسه بین متغیرهای مشاهدهگر مربوط به متغیرهای مکنون نشان میدهد که در بین
متغیرهای مشاهده گر مربوط به متغیرهای چهارگانه پژوهش همبستگی مطلوبی وجود دارد .در
ادامه ،تحلیل مسیر مدل پژوهش در نمودار  2نشان داده شده است.

0/38
-

0/72

0/12

نمودار  :2ضرایب مسیر تحقیق حاصل از آزمون مدل با نرمافزار آموس

در ادامه ،با توجه به نتایج حاصل از مدل ضرایب استاندارد و مدل اعداد معناداری ،نتایج
فرضیات پژوهش در جدول  3آورده شده است:
جدول  :3ضرایب استاندارد مسیرها در الگوی تحقیق
فرضیه 1

فشار تبلیغاتی

نگرش به تبلیغات

β
0/72

0/000

فرضیه 2

فشار تبلیغاتی

مصرفگرایی

0/68

0/000

تأیید

فرضیه 3

فشار تبلیغاتی

وابستگی عاطفی

0/38ـ

0/000

تأیید

فرضیه 4

نگرش به تبلیغات

مصرفگرایی

0/20

0/030

تأیید

فرضیه 5

نگرش به تبلیغات

وابستگی عاطفی

0/12

0/138

رد

فرضیه 6

مصرفگرایی

وابستگی عاطفی

0/63ـ

0/000

تأیید

مسیر

فرضیه

سطح معناداری

نتیجه
تأیید

همانگونه که جدول فوق نشان میدهد ،مسیر مستقیم نگرش به تبلیغات بر وابستگی
عاطفی معنیدار نیست.
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تحلیل فرضیههای پژوهش
در تحلیل فرضیههای پژوهش ،ابتدا به بررسی مسیرهای مستقیم در مدل پرداخته میشود .با
توجه به نتایج حاصله ،مشاهده میشود که میزان تأثیر فشار تبلیغاتی رسانهها بر نگرش به
تبلیغات برابر با  0/72است .همچنین سطح معنی بهدستآمده کمتر از  0/05بوده و این تأثیر
معنیدار است .لذا فرضیۀ اوّل تحقیق تأیید میشود .در رابطه با فرضیۀ دوم ،میزان تأثیر فشار
تبلیغاتی رسانهها بر مصرفگرایی برابر با  0/68است و سطح معنیداری بهدستآمده کمتر از
 0/05بوده است ،در نتیجه این تأثیر معنیدار است .لذا فرض تأثیرگذاری فشار تبلیغاتی بر
مصرفگرایی تأیید میشود .با توجه به نتایج حاصله ،مشاهده میشود که میزان تأثیر فشار
تبلیغاتی رسانهها بر وابستگی عاطفی افراد برابر با  0/38است .همچنین سطح معنی
بهدستآمده کمتر از  0/05بوده و این تأثیر معنیدار است .لذا فرضیه سوم تحقیق نیز تأیید
میشود .فرضیه های چهارم و پنجم اشاره به بررسی تأثیر نگرش به تبلیغات بر افزایش
مصرفگرایی و وابستگی عاطفی افراد داشتهاند که نتایج حاصله از این پژوهش ،حاکی از آن
بوده که میزان تأثیر نگرش به تبلیغات بر افزایش مصرفگرایی برابر با  0/20و میزان تأثیر
نگرش به تبلیغات بر وابستگی عاطفی افراد برابر با  0/12بوده است .سطح معناداری در فرضیۀ
چهارم کمتر از  0/05و در فرضیۀ پنجم بیشتر از  0/05بوده است ،در نتیجه فرضیۀ چهارم
تأیید و فرضیۀ پنجم رد میگردد .همچنین نتایج نشان داد که میزان تأثیر متغیر مصرفگرایی
بر وابستگی عاطفی افراد برابر با 0/63ـ بوده است و ازآنجاکه سطح معناداری کمتر از 0/05
بوده است ،لذا فرضیۀ ششم تأیید میگردد.
در ادامه به بررسی مسیرهای غیرمستقیم در مدل پرداخته میشود .برای بررسی این
فرضیهها از تکنیک بوت استرپ در آموس استفاده میشود .جدول شمارۀ  ،4اثرات غیرمستقیم
متغیرها را در مدل با استفاده از این تکنیک نشان میدهد.
جدول  : 4نتایج حاصل از تحلیل مسیرهای غیرمستقیم پژوهش با استفاده از نرمافزار AMOS

متغیر

فشار تبلیغاتی

نگرش به تبلیغات

مصرفگرایی

وابستگی عاطفی

نگرش به تبلیغات

ــــ

ــــ

ــــ

ــــ

مصرفگرایی

0/107
()0/231

ــــ

ــــ

ــــ

وابستگی عاطفی

0/462ـ
()0/009

0/201ـ
()0/141

ـــ

ــــ
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ـ نقش میانجی نگرش به تبلیغات در رابطه بین فشار تبلیغاتی بر وابستگی
عاطفی :نتا یج حاصل از آزمون مدل نشان داد که مسیر بین فشار تبلیغاتی بر نگرش به
تبلیغات و نگرش به تبلیغات با وابستگی عاطفی معنیدار نیست و لذا این فرضیه تأیید
نمیشود.
ـ نقش میانجی مصرفگرایی در رابطه بین فشار تبلیغاتی بر وابستگی عاطفی:
نتایج حاصل از آزمون مدل نشان میدهد که مسیرهای بین نگرش به تبلیغات و مصرفگرایی و
همچنین مصرفگرایی با وابستگی عاطفی معنیدار است و لذا تأثیر فشار تبلیغاتی از طریق
مصرفگرایی بر وابستگی عاطفی معنیدار است و میزان برابر با  0/43است.
ـ نقشهای میانجی متغیرهای نگرش به تبلیغات و مصرفگرایی در رابطه بین
فشار تبلیغاتی بر وابستگی عاطفی :نتایج حاصل از آزمون مدل نشان داد که در مجموع
فشار تبلیغاتی از طریق نگرش به تبلیغات و مصرفگرایی تأثیر معنیداری بر وابستگی عاطفی
دارد؛ چراکه سطح معنیداری تأثیر همزمان این دو متغیر با توجه به نتایج حاصل از جداول
بررسی غیرمستقیم معنیدار است و میزان تأثیر نیز برابر با  0/462است.

جمعبندی و نتیجهگیری
نتایج بهدستآمده از تحلیل دادهها نشان داد که فشار تبلیغاتی رابطه مثبت و معناداری با
نگرش به تبلیغات دارد .بهعبارتدیگر ،تماشای زیاد تبلیغات تلویزیونی تأثیر مثبتی بر نگرش
افراد نسبت به تبلیغات دارد .میزان این تأثیر  72درصد است که نشاندهنده تأثیر مثبت و قوی
فشار تبلیغاتی بر نگرش به تبلیغات است .یافتههای لوتز و همکاران )532 :1983( 1حاکی از آن
بوده است که ارائۀ مکرر پیامهای تبلیغاتی بر نگرش افراد نسبت به تبلیغات اثر گذاشته و این
اثرگذاری میتواند منجر به ایجاد نگرشی منحصربهفرد نسبت به یک محصول تبلیغشده در
تلویزیون و یا افزایش قصد خرید برای آن محصول شده و در نهایت باعث افزایش اثرگذاری
تبلیغات تلویزیونی گردد .به عقیدۀ لوتز و همکارانش ( )533 :1983هر چقدر اهمیت تبلیغات
زیادتر باشد و دانش بیشتری نسبت به آن وجود داشته باشد ،میزان حساسیت افراد نسبت به
درک پیام تبلیغات نیز بیشتر میشود .رالوکا و لون )728 :2010( 2نیز در تحقیقات خود
دریافتند که نگرش افراد نسبت به تبلیغات از عوامل مختلفی تأثیر میپذیرد که تبلیغات
رسانهای یکی از این عوامل است .بر اساس یافتههای این محققان ،قرار گرفتن افراد در معرض
نوعی خاص از تبلیغات تلویزیونی ،باعث بروز واکنشهای احساسی و عاطفی به این تبلیغات
Lutz
Raluca & Loan

1
2
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میشود و این احساسات و عواطف نیز منجر بهشکلگیری نگرشی خاص در اذهان افراد جامعه
هدف میشود .دالسیو و همکارانش )417 :2009( 1نیز در پژوهشی به این نتیجه رسیدند که
پیامهای تبلیغاتی منتشرشده در رسانهها ،توانایی زیادی در اثرگذاری بر نگرش نسبت به
تبلیغات در کودکان دارد .در این پژوهش به این نکته اشارهشده است که تبلیغات رسانهای ،بر
اساس میزان اعتبار و جذابیت آنها ،میتوانند بر نگرش کودکان نسبت به تبلیغات اثرگذار باشند.
همچنین بر اساس نتایج بهدستآمده در این پژوهش ،فشار تبلیغاتی بر مصرفگرایی
تأثیرگذار است .بهعبارت دیگر ،تماشای زیاد تلویزیون و در معرض تبلیغات قرار گرفتن موجب
مصرفگرایی بیشتر افراد میشود .تماشای زیاد تلویزیون موجب میشود که کاالی مختلف
به صورت مداوم به افراد معرفی شود و آنها با دیدن طریقه مصرف کاال ترغیب به خرید آن
میشوند .فشار تبلیغاتی تا  68درصد میتواند مصرفگرایی افراد را پیشبینی کند .فشار
تبلیغاتی میتواند بر قبول ارزشهایی که تبلیغات بیان میکند ،مؤثر باشد و افراد را به
مصرفگرایی و خرید محصول ترغیب کند .تبلیغات ارزشهایی را ترویج میدهد که همواره در
معرض آن قرار دارند و افراد را برای داشتن سبک زندگی بهتر تشویق میکنند (Tan & Chia,
) .2007: 362لینگ و همکاران )123 :2010( 2نیز نشان دادند که یکپارچگی تبلیغاتی بر سبک
زندگی افراد مؤثر است .همچنین دیگر محققان معتقدند ،ارزشهایی که بر اثر فشار تبلیغاتی
ایجاد می شود ،بسیار اثرگذار و عمیق است؛ زیرا فشار تبلیغاتی عموماً افراد را به خرید و مصرف
کاال ترغیب میکند ،افراد نیز عموماً این تبلیغات را میپذیرند و مصرفگرایی آنها افزایش
مییابد ).(Peak & Pan, 2004: 508
یافتههای این پژوهش نشان داد که فشار تبلیغاتی ،تأثیری منفی و معکوس بر وابستگی
عاطفی افراد از خود بر جای میگذارد .بر اساس آمار بهدستآمده ،فشار تبلیغاتی که بهمعنی
تماشای تبلیغات تلویزیونی ،در معرض تبلیغات زیاد قرار گرفتن و معرفی کاال به مصرفکننده
است ،وابستگی افراد به خانواده را کم میکند .میزان این تأثیر  38درصد است که نشاندهندۀ
رابطۀ معکوس این دو متغیر است .در پژوهشی که توسط بانیت و همکارانش)35 :2014( 3
انجام شد ،این نتیجه دریافت شد که فشار تبلیغاتی ،نهتنها باعث جلب توجه افراد میشود ،بلکه
تأثیر عمیقی نیز در تغییر طرز تفکر و همچنین تغییر در وابستگیهای احساسی افراد دارد.
چانگ و هان )9 :2016( 4نیز طی پژوهشی دریافتند که اثرات هنجاری رسانههای جمعی و
تبلیغات هدفمند ،توانایی زیادی در تغییر وابستگیهای عاطفی افراد به گروهها و اطرافیان وی
1
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دارد که این تأثیرگذاریها در نهایت باعث شکلدهی و بروز تغییرات عمده در رفتارهای افراد
می شود .به اذعان این محققان ،این تغییرات بر اساس شرایطی نظیر جنسیت ،سن ،میزان
تحصیالت ،درآمد و شرایط محیطی میتواند از دیگر افراد متفاوت باشد.
یافتههای این پژوهش نشان داد که نگرش تبلیغاتی بر مصرفگرایی افراد تأثیرگذار است.
میزان تأثیر نگرش به تبلیغات بر مصرفگرایی  20درصد است که این میزان کمتر از تأثیر فشار
تبلیغاتی بر مصرفگرایی است .اینگونه بهنظر میرسد که فشار تبلیغاتی نسبت به نگرش به
تبلیغات تأثیر بیشتری بر مصرفگرایی دارد .در نتیجه میتوان اینگونه نتیجه گرفت که نگرش
و طرز تلقی افراد به برنامههای تبلیغاتی ارائهشده در رسانهها ،درگذر زمان باعث میشود که
افراد جامعه ،بیشتر به مصرف گرایش پیدا کنند .مسچیس و مور ( )1982طی پژوهشی
دریافتند عالقه به تبلیغات و به تبع آن توجه به تجمالت رسانهای؛ که یکی از عوامل مهم در
کسب هویت منحصربهفرد افراد و شناسایی خود به دیگران خصوصاً در بین جوانان است،
می تواند باعث افزایش تمایالت این افراد به مصرف کاالها و خدمات گوناگون شود که اغلب این
مصارف نیز می تواند مربوط به خرید محصوالت تجمالتی و لوکس باشد که صرفاً جنبۀ
کمال گرایی دارند و به جهت ایجاد تمایز از سایر اطرافیان و افراد پیرامونی فرد مورداستفاده قرار
میگیرند (حاجیزاده میمندی و یوسفی .)232 :1392 ،مطالعات هوآنگ و همکاران:2013( 1
 )44نشان داد که نگرش نسبت به تبلیغات میتواند منجر به افزایش قصد خرید و در نهایت
افزایش مصرفگرایی افراد شود .در این پژوهش ،بدین نکته اشارهشده است که نگرش افراد
نسبت به تبلیغات ،باعث ایجاد نگرش مثبتی نسبت به محصوالت و خدمات تبلیغشده میگردد
که این رابطه در نهایت میتواند میزان تمایل افراد جامعه به انجام خرید را افزایش داده و الگوی
زندگی آنها را بهسمت مصرفگرایی سوق دهد.
از طرف دیگر ،بررسیهای این پژوهش نشان داد که نگرش نسبت به تبلیغات توانایی
بالقوهای در تأثیرگذاری بر وابستگی عاطفی ندارد .بهعبارتدیگر نگرش به تبلیغات بر وابستگی
عاطفی تأثیری ندارد .همانگونه که در مقاله کوهن ( ،)49 :2013نگرش مثبت یا منفی افراد
نسبت به تبلیغات بر وابستگی عاطفی آنها به خانواده تأثیری ندارد.
رابطۀ دیگری که در این پژوهش مورد بررسی قرارگرفته است ،احتمال تأثیر مصرفگرایی
بر وابستگی عاطفی فرد بوده است که یافته های این پژوهش ،معناداری این رابطه را نشان
داده است .بر اساس یافته های آماری این پژوهش ،میزان تأثیر مصرف گرایی بر وابستگی
عاطفی برابر با  0/63است .این مسئله ،نشان دهندۀ تأثیر معکوس مصرفگرایی بر وابستگی

Huang et al.

1

 176فصلنامه انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات  /سال پانزدهم /شماره  / 54بهار 1398

عاطفی است .بهعبارت دیگر افرادی که دارای گرایشهای مصرفگرایی باال هستند ،نگران
ترک دوستان یا خانواده خود نیستند و همواره وابستگی عاطفی آنها رو به کاهش است.
میزان این تأثیر ( ) 0/63بسیار قوی است و تأثیر معکوس مصرف گرایی بر وابستگی عاطفی در
سطح باالیی قرار دارد .در تحقیق مشابهی که توسط موسوی و احمدی ( )123 :1392انجام
شد ،نتایج مشابهی بهدست آمد .به زعم یافته های کریستالیس و کریسکو،)141 :2014( 1
مصرف گرایی با توجه به تأثیرات عمیقی که بر جامعه برجای میگذارد ،بیانکنندۀ سبک
زندگی ،تمایالت ،عالیق ،تفکرات و ایدهآلهای جامعه ا ست که افراد با استفاده از آن در
جامعه کسب هویت می نمایند .به عقیدۀ محققان ،افراد تمایل دارند که با استفاده از مصارف
کاالهای به خصوصی که از نظرشان بهتر می تواند معرف شخصیت و سبک زندگی آنها باشد
برای خود در جامعه ،شخصیتی منحصربهفرد ایجاد نمایند که در این میان ،عالقه به کسب
هویت از طریق کاالها و برندهای لوکس جایگاه ویژه ای دارد .یکی از عوامل افزایش مصرف در
جامعه ،القاء الگوی خاصی از مصرف است که توسط بازاریابان در تبلیغات تجاری ارائه
می شود (موسوی و احمدی .) 122 :1392 ،با توجه به اهمیت این قبیل برنامههای تبلیغاتی
در ترویج سبک زندگی مصرف گرایانه ،نحوۀ مواجهه تبلیغات تجاری با حوزۀ مصرفگرایی بر
میزان میل به مصرف و ترویج ارزشهای مصرف گرا بسیار تأثیرگذار است و قرار گرفتن در
معرض تبلیغات تجاری ،با افزایش تمایل به مصرف منجر به ایجاد سبکی جدید از زندگی
میشود (کریستالیس و کریسکو .)145 :2014 ،به عقیدۀ حاجی زاده میمندی و یوسفی
( ،)234 :1392امروزه انسانها می خواهند که کیستی خود را از طریق کاالها و خدماتی که
مصرف می کنند یا تنوع مصرف معرفی نمایند .به زعم آنها ،جامعۀ مصرفگرا ،جامعهای
اسراف زده است که در آن تبعیض و ناعد التی زیادی وجود دارد و در آن به وفور با پدیدۀ از
خود بیگانگی اعضای جامعه روبه رو هستیم .این محققان دریافتند که مصرفگرایی باعث
افزایش تضاد طبقاتی و کاهش حس وابستگی و عواطف انسانی در بین افراد میشود.
فرضیۀ هفتم نیز در رابطه با تأثیر فشار تبلیغاتی بر وابستگی عاطفی با میانجیگری متغیر
نگرش به تبلیغات بوده است .بر اساس نتایج بهدستآمده ،میزان آمارۀ  tبین این دو متغیر
داخل بازۀ استاندارد است ،لذا این فرضیه تأیید نمیشود .فشار تبلیغاتی بهتنهایی بر وابستگی
عاطفی تأثیر دارد ،اما این متغیر بهواسطۀ نگرش به تبلیغات بر وابستگی عاطفی تأثیر
معنی داری ندارد .همچنین در این پژوهش به بررسی تأثیر فشار تبلیغاتی بر وابستگی عاطفی با
میانجیگری متغیر مصرفگرایی پرداختهایم .در معرض تبلیغات قرار گرفتن و معرفی کاالی

Krystallis & Chryschou

1

تأثیر تبلیغات تلویزیونی بر مصرفگرایی و وابستگی عاطفی بین افراد 177 

جدید به افراد میتواند مصرفگرایی آنها را افزایش دهد و وابستگی عاطفی را کاهش دهد.
میزان این کاهش برابر با  43درصد است .این میزان تأثیر نشاندهندۀ تأثیر باالی فشار
تبلیغاتی بر مصرفگرایی بهواسطۀ وابستگی عاطفی است .همچنین بر اساس نتایج بهدستآمده،
فشار تبلیغاتی از طریق نگرش به تبلیغات و مصرفگرایی بر وابستگی عاطفی تأثیرگذار است.
فشار تبلیغاتی از طریق نگرش به تبلیغات و مصرفگرایی میزان وابستگی عاطفی را کاهش
میدهد ،میزان این تأثیر برابر با  46/2است .این مسئله نشاندهندۀ تأثیر زیاد فشار تبلیغاتی بر
وابستگی عاطفی است .تبلیغات تلویزیونی میتواند تأثیر منفی زیادی بر وابستگی عاطفی افراد
داشته باشد.
نتایج تحلیل کیفی مصاحبه با خبرگان و مصرفکنندگان نشان میدهد که هرچه انسانها
در معرض یک پدیده قرار بگیرند ،نگرش آنها نسبت به آن پدیده تغییر پیدا خواهد کرد .یکی از
خبرگان با یادآوری این ضربالمثل که «از دل برود ،هر آن که از دیده برفت» به این نکته
اشاره داشت که تکرار مواجهه ،موجب تغییر در نگرش و احساسات میشود؛ بهعبارت دیگر این
همان نتیجۀ پدیدۀ تکرار است که تبلیغکنندگان با تکرار یک پیام ،نگرش مصرفکنندگان را
عوض میکنند .مصاحبهشوندگان اذعان داشتند که مصرفکنندگانی که بیشتر در معرض
تبلیغات ،چه تلویزیونی و چه غیرتلویزیونی قرار گرفتهاند ،افرادی هستند که بهمرور زمان
مصرفگراتر شده و ریخت و پاش بیشتری در زندگی خود میکنند .این افراد تنوعطلبتر شده
و راحتتر وسایل زندگی را عوض میکنند .در واقع ،مصاحبهها نشان داد که افرادی که بیشتر
در معرض تبلیغات قرار گرفتهاند ،خود را با دیگران بیشتر مقایسه میکنند ،لذا ایدهآلهای آنها
عوض می شود که این باعث افزایش مصرف آنها ،بدون داشتن نیاز واقعی ،شده است .در این
میان ،مصرفکنندگان مثالهایی از افرادی میزدند که کاالهای جدیداً خریداری شده خود را
بهخاطر تبلیغات عوض کردهاند و مخارج بیشتری برای خانواده خود به بار آوردهاند .یکی از
نتایج جالب مصاحبهها ،در خصوص تأثیر میزان توجه به تبلیغات و مصرفگرایی بر وابستگی
عاطفی افراد و روابط بین افراد بود .هر دو گروه مصاحبهشوندگان همعقیده بودند که افرادی که
سبک زندگی آنها مصرف گراتر است ،وابستگی کمتری از نظر عاطفی به دیگران دارند .این
افراد ،همانگونه که از محصوالت و کاالها بهراحتی دست میکشند ،از اطرافیان نیز بههمین
راحتی جدا میشوند .همانگونه که کاالها و خدمات را بهراحتی عوض میکنند ،اطرافیان خود
را هم بهراحتی عوض میکنند .مثال جالبی که یکی از مصاحبهشوندگان میزد این بود که
اجداد و والدین ما ،با فرهنگ صرفهجویی ،از یک چوب کبریت بیارزش بارها و بارها استفاده
میکردند و بههمین نسبت به روابط عاطفی خود وفادار بودند ،ولی افراد مصرفگرا که بهراحتی
لوازم خانه و لوازم شخصی خود را عوض میکنند ،بههمین سادگی افراد دور و بر خود را هم
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تغییر میدهند ،در دوستیها و روابط خود خیلی وابستگی عاطفی ندارند .نتایج مصاحبهها نشان
میدهد که افرادی که بیشتر در معرض تبلیغات هستند ،از آنجا که ایدهآلهایشان در مصرف
کاالها و خدمات عوض میشود ،نظرشان در خصوص روابطشان با افراد هم عوض میشود و
ممکن است ایدهآلهایشان در روابط انسانی و اجتماعی نیز تغییر کند .بهعنوان مثال ،یک
مصاحبهشونده ،اینگونه مطرح میکرد که فردی را میشناسد که بر اثر توجه زیاد به تبلیغات،
ایدهآلهای او افراد معروف و مشهور ،مثل مدلهای سینمایی و ورزشی ،شدهاند و در روابط
عاطفی خود دچار مشکل شده است.
در ادامه ،با توجه به فرضیههای پژوهش و یافتههای آماری بهدستآمده ،پیشنهادهایی در
رابطه با متغیرهای تحقیق ارائه میگردد:
بررسیها نشانداده است که فشار تبلیغاتی بر نگرش نسبت به تبلیغات اثرگذار است ،در
نتیجه پیشنهاد می شود که سازوکاری توسط مسئولین صداوسیما اتخاذ گردد تا بر محتوای
برنامههای تبلیغاتی نظارت و مدیریت بیشتری اعمال گردد تا فرهنگسازی انجامشده توسط
تبلیغات تلویزیونی در مسیر درستی قرار بگیرد و از القاء و آموزش سبک غلط زندگی در
تبلیغات رسانهای جلوگیری شود؛ چراکه بررسیهای این پژوهش نشان داده است که فشارهای
تبلیغاتی توانایی زیادی در اثرگذاری بر نگرش بینندگان نسبت به تبلیغات مشاهدهشده دارد .در
نتیجه مناسب است که ابتدا برنامهریزی استراتژیک برای تدوین اهداف کلی و کالن تبلیغات در
رسانهها اعمال گردد تا از انحراف افکار عمومی جامعه ،بهوسیلۀ تبلیغات مضر جلوگیری گردد.
طبق یافتههای این پژوهش ،فشار تبلیغاتی رسانهها ،عاملی مهم در بروز فرهنگ
مصرفگرایی در جوامع است .تماشای زیاد تلویزیون و درنتیجۀ آن ،در معرض انواع تبلیغات
قرار گرفتن ،موجب میشود که کاالی مختلف بهصورت مداوم به افراد معرفی شود و افراد با
دیدن تبلیغات پر زرقوبرق و جذاب ،ترغیب به خرید آن میشوند .در نتیجه پیشنهاد میشود
که در تبلیغات تلویزیونی به جای تأکید بر خرید کاالی لوکس و تجمالتی و عموماً غیرضروری،
بیشتر بر تبلیغ کاالهای اساسی و موردنیاز جامعه تأکید شود .همچنین بهجای تأکید بر ترغیب
و ایجاد تمایالت آنی در مشتریان ،بر ارائۀ اطالعات در رابطه با محصول و یا خدمات تمرکز شود
تا افراد با توجه به نیازهای اساسی زندگی و خواستههای واقعی خود اقدام به خرید نمایند و از
بروز پدیده «ایجاد نیاز کاذب» در جامعه جلوگیری شود.
از آنجاییکه فشار تبلیغاتی بر وابستگی عاطفی افراد تأثیر منفی دارد ،لذا پیشنهاد میگردد
که در هنگام تدوین سیاست های تبلیغات تلویزیونی ،به جایگاه مهم و با اهمیت روابط اجتماعی
و اطرافیان در زندگی افراد ،توجه کرده و با استفاده از فرهنگسازی نقش خانواده و گروههای
اجتماعی بهعنوان سبکی از تبلیغات (که برگرفته از مفهوم مسئولیت اجتماعی شرکتهاست) از
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کاهش وابستگی افراد به خانواده ،دوستان و گروههای اجتماعی پیشگیری نمود .همچنین
پیشنهاد میگردد مسئولین صداوسیما ،در قالب دستورالعملی به کارکنان حوزۀ تبلیغات در
ادارۀ کل بازرگانی صداوسیما ،لزوم توجه هر چه بیشتر در رابطه با افزایش خانوادهمحوری و
ایجاد ارزش در زمینۀ زندگی اجتماعی و روابط بین فردی در سیاستهای تبلیغات رسانهای را
بیشتر مورد توجه قرار دهند و شرکتهای بازرگانی را مجاب به گنجاندن محتوایی اینچنینی
در تبلیغاتشان بهخصوص برای جوانان نمایند.
نگرشی که افراد نسبت به تبلیغات مختلف بهدست میآورند ،می تواند منجر به افزایش
مصرف گرایی در آنها گردد که این مورد در پژوهش حاضر نیز به اثبات رسیده است .با توجه
ب ه اینکه در سیاست های تبلیغاتی صداوسیما ،ایجاد تمایالت آنی و استفاده از تبلیغات پر
سروصدا و پرهیاهو ،از آنجا که باعث ایجاد نیازهای کاذب در افراد می شود ،نهی گردیده است
و همچنین به دلیل برخالف قوانین و مقررات بودن تولید و پخش تبلیغات مصرفگرا در
صداوسیما ،لزوم توجه به آموزش و اطالعرسانی دقیق شرکت های تبلیغاتی و بازرگانی در
زمینۀ عدم تولید این قبیل تبلیغات می تواند مفید باشد ،همچنین نظارت دقیق و اصولی،
به منظور جلوگیری از پخش تبلیغاتی اینچنینی ،میتواند به درستی از تبعات منفی پخش
تبلیغات مصرفگرا در رسانه بکاهد.
یافتههای پژوهش نشان داده است که مصرفگرایی تأثیری منفی در وابستگی عاطفی افراد
به خانواده و دوستان دارد .افراد مصرفگرا ،عموماً در تالش برای تشکیل هویتی غلط و نادرست
از خویش هستند که عموماً برگرفته از نوعی کسب هویت مبتنی بر فرهنگ غرب است که در
آن برای زندگی فردی و عدم وابستگی حسی و عاطفی به خانواده از همان اوایل جوانی و
نوجوانی؛ به عنوان اوّلین گروه اجتماعی که در آن فرد تعامل با دیگران را در آن میآموزد و
شخصیت بنیادی وی شکل میگیرد ،ارزش زیادی قائل هستند .یکی از بهترین راهکارها برای
جلوگیری از آثار منفی تأثیر مصرفگرایی بر وابستگی عاطفی افراد ،استفاده از ابزارهای آموزشی
و افزایش آگاهی عموم جامعه بهمنظور آشناشدن با مشکالتی است که مصرفگرایی بر بطن
جامعه دارد .جامعۀ آگاه و بیدار که حاصل مدیریت صحیح و آموزش مناسب افراد جامعه است،
همواره خود را برای مقابله با هرگونه مشکلی آماده نگه داشته و در دام پوچگرایی ،خودخواهی و
اومانیسم افراطی دچار نمیشود .پیشنهاد میشود این آموزش نهتنها بهصورت عمومی برای
عموم جامعه و از طریق رسانههای مختلف ،بلکه مباحثی از آن برای کودکان و نوجوانان در
کتابهای درسی آنان گنجانده شود تا از همان ابتدای ورود به زندگی جمعی و آغاز پیوندهای
عاطفی در خانواده و همچنین تمام بخش های دیگر جامعه ،آگاهی الزم برای مقابله با پدیده
مصرفگرایی در آنها نهادینه شود.
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همانند هر پژوهش دیگری ،این پژوهش نیز از محدودیتهایی برخوردار است .یکی از
محدودیتهای تحقیق عدم بررسی فرضیهها بر اساس سن پاسخدهندگان و همچنین وضعیت
تأهل آنان است .چون وابستگی عاطفی یا مصرفگرایی در افراد در سنین مختلف و با توجه به
وضعیت ازدواج آنان متفاوت است ،چهبسا لزوم بررسی این پژوهش در زمینۀ جوانان و همچنین
زوجهای جوان از اهمیت بیشتری برخوردار است ،بهخصوص افرادی که در سالهای ابتدایی
تأهل خود بهسر میبرند .دیگر محدودیت تحقیق ،عدم میزان مصرفگرایی افراد بر اساس
جنسیت است .از محدودیتهای دیگر تحقیق حاضر ،نوع نمونهگیری آن است که از جمله
نمونهگیریهای سهمیهای است .همچنین این تحقیق ،میزان متفاوت توجه افراد به تبلیغات
تلویزیون را در نظر نگرفته است .ممکن است میزان ساعات متفاوت در معرض تلویزیون قرار
گرفتن افراد مختلف ،نتیجۀ متفاوتی را داشته باشد .همچنین جهت پژوهشهای آتی به
محققان پیشنهاد میگردد که میزان تبلیغات بر وابستگی عاطفی افراد در سنین مختلف
بهصورت جداگانه بررسی شود و نتایج بهصورت مقایسهای صورت گیرد .همچنین پیشنهاد
میشود در تحقیقات آینده ،میزان مصرفگرایی زنان و مردان بهصورت جداگانه بررسی شود و
وابستگی آنها بر اساس نتایج جدید سنجیده شود .همچنین پیشنهاد میشود سایر محققان،
همین تحقیق را در جوامع بزرگتر و با روشهای نمونهگیری احتمالی انجام دهند .پیشنهاد
آخر اینکه میزان در معرض تبلیغات تلویزیونی قرار گرفتن ،میتواند متغیر تعدیلگر مناسبی
باشد که در تحقیقات بعدی میتوان به مدل پژوهش اضافه کرد.
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