Analyzing Customers' Behaviors with Approach of Measuring Visual
Attention of Users to Websites Banner Advertising
Masoud Keimasi
*Corresponsing author, Assistant Professor, marketing, MBA department, Faculty of
Management, University of Tehran, Tehran, Iran. Email: keimasi@ut.ac.ir
Mozhde Khoshnevis
PhD student, Marketing management, Faculty of Management, University of Tehran,
Tehran, Iran. Email: M.khoshnevis@ut.ac.ir
Abstract
Since a large budget spent on advertisements which have no effectiveness, important
elements should be investigated in order to increase the effectiveness of advertisements and
avoid wasting expenditure. Reviewing the models of customers' buying behavior shows that
customers' attraction is a key issue in attracting customers. With regard to the impact of
banner advertising on customers' buying behavior, the purpose of this study is to measure the
effect of personalization of banner advertising on visual attention to the advertisement. A
2(advertisement type) × 2(task cognitive demand) matrix was used for exploring this
relationship. 80 people participated in this test to measure the way by which the personalized
information affects visual attention in two levels of task cognitive demand. Also, these
effects on participants' attitude toward advertisement were measured. In this research, visual
attention, attitude toward advertisement and perceived goal impediment are dependent
variables and personalization and the level of cognitive demand are independent variables.
Three items including total visual attention to advertisement, time of first visual attention to
advertisement and the number of times of visual attention to advertisement were used for
measuring visual attention. Eye tracking device was used for collecting data about visual
attention, questionnaire was used for measuring attitude and perceived goal impediment and
two-way ANOVA was applied for measuring the relationship between dependent and
independent variables. Findings show that participants have paid more and longer attention
to personalized advertisements. However, task cognitive demand moderates the effect of
personalization on attention. Additionally, no significant effect between personalization and
task cognitive demand on perceived goal impediment and attitude toward advertisement was
found.
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چکيده
ازآنجاییکه بودجه زیادی صرف تبلیغاتی میشود که فاقد اثربخشی هستند ،لذا باید عناصر مهم به منظور افزایش اثربخشی
تبلیغات و جلوگیری از اتالف هزینه بررسی گردند .مرور مدلهای رفتار خرید مشتریان نشان میدهد که جلبتوجه مشتریان،
موضوع کلیدی در جذب مشتریان است .با توجه به اثر تبلیغات بنری بر رفتار خرید مشتریان ،هدف این پژوهش ،سنجش تأثیر
شخصی سازی تبلیغات بنری بر توجه بصری به تبلیغ است .برای بررسی این ارتباط از یک ماتریس (2نوع تبلیغ)×(2نیاز
شناختی کار) استفاده شد 80 .نفر در این آزمایش شرکت کردند تا چگونگی تأثیر اطالعات شخصی در دو سطح مختلف نیاز
شناختی کار بر توجه بصری سنجیده شود .همچنین این تأثیرات بر نگرش شرکتکنندگان نسبت به تبلیغ سنجیده شد .در این
پژوهش توجه بصری ،نگرش نسبت به تبلیغ و مانع هدف درکشده ،متغیرهای وابسته و متغیرهای شخصیسازی و سطح نیاز
شناختی متغیرهای مستقل هستند .برای اندازهگیری توجه بصری از سه مؤلفه مجموع توجه بصری به تبلیغ ،زمان اولین توجه
بصری به تبلیغ و تعداد دفعات توجه بصری به تبلیغ استفاده شد .جمعآوری اطالعات درباره توجه بصری به وسیله دستگاه
ردیاب چشم انجام شد ،برای سنجش نگرش و مانع هدف درکشده از پرسشنامه و از آنوای دوطرفه برای سنجش ارتباط میان
متغیرهای مستقل و وابسته استفاده شد .یافتهها نشان میدهد که شرکتکنندگان توجه بیشتر و طوالنیتری به تبلیغات
شخصی داشتهاند .بااینحال ،نیاز شناختی کار ،اثر شخصیسازی بر توجه را تعدیل میکند .همچنین ،تأثیر قابلمالحظهای بین
شخصیسازی و نیاز شناختی کار بر مانع هدف درکشده و نگرش نسبت به تبلیغ یافت نشد.
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 .1مقدمه
هر ساله شرکتها بودجه زیادی را صرف تبلیغات به ویژه تبلیغات در وبسایتها میکنند و باید اطمینان حاصل
نمایند که این تبلیغات اثربخش هستند .مسئلهای که آینده تبلیغات را تغییر خواهد داد ،اتکای تبلیغات بر
شخصیسازی است .ازآنجاییکه بخش اعظمی از اثربخشی تبلیغات به شخصیسازی بستگی دارد ( de Keyzer,
 ،)Dens & De Pelsmacker, 2015باید تحلیل مناسبی در این زمینه انجام شود که در این پژوهش این کار با
استفاده از روش ردیابی چشمی انجام گرفت.
با توسعه ردیابی رفتار مصرفکننده در صفحات وب و توسعه تکنولوژیهای بانک اطالعاتی بازاریابها قادر
هستند تا براساس عالیق ،ترجیحات و نیازهای مصرفکنندگان تبلیغ کنند ( .)Pavlou & Stewart, 2000در حال
حاضر نرمافزارها ،رفتار بسیاری از کاربران مرورگرها را در خود ذخیره میکنند و این اطالعات بهدستآمده میتواند
در استراتژیهای بازاریابی یا تبلیغات بهکارگرفته شود ( .)Sundar & Marathe, 2010بدینترتیب ،با استفاده از
این اطالعات ،بازاریابها میتوانند با بهکارگیری تبلیغات شخصی باعث افزایش قابلیت برند و هدفگذاری دقیقتر
در استراتژیهای بازاریابی خود شوند (.)Tucker, 2011
پژوهشهای اخیر در صنعت خردهفروشی اینترنتی نشان میدهد که تبلیغات شخصی در حال گسترش است.
براساس این پژوهشها ،بیش از نیمی از خردهفروشان اینترنتی ،محصوالت پیشنهادی یا صفحات شخصی وب را با
استفاده از کوکیهای دیجیتال فراهم میکنند .به گفته وزارت تجارت آمریکا1بیش از  %90سایتها ،اطالعات
شخصی کاربران را برای اهداف بازاریابی ذخیره میکنند .علیرغم فراگیرشدن تبلیغات شخصی ،اطالعات ما از تأثیر
شخصیسازی بر تصمیمگیری مصرفکنندگان در مراحل ابتدایی است .بخشی از این کمبود به علت دشواری
بررسی تأثیر تبلیغات بر اطالعات شخصی شرکتکنندگان در محیط آزمایشگاهی است .اکثر پژوهشها بر تبلیغات
شخصی به دادههای پرسشنامه تکیه کردهاند ( )Baek & Morimoto, 2013و نیاز به تحلیل آزمایشگاهی
احساس میشود .درنتیجه اختالفنظر در اینکه چگونه مصرفکنندگان به تبلیغات شخصی واکنش نشان میدهند
وجود دارد ( .)Pavlou & Stewart, 2000; Phelps, D’Souza & Nowak, 2001این مقاله برای پاسخ به نیاز
به وجود یک پژوهش کمّی با موضوع تأثیر تبلیغات شخصی بر مصرفکنندگان ،به صورت زیر تعریف میشود.
چگونه تبلیغات شخصی در کنار متنهای خبری باعث جلبتوجه خوانندگان میشود و چگونه تأثیر شخصیسازی بر
روی توجه و دیدگاه ممکن است با توجه به نیاز شناختی کارها باهم فرق داشته باشد.
ساختار این مقاله بدینصورت است که ابتدا خالصهای از مبانی نظری و پیشینه پژوهش ارائه میگردد ،سپس
روش انجام پژوهش تشریح میشود ،یافتههای حاصل از جمعآوری دادهها ارائه میشوند و در نهایت ،پیشنهادهایی
برای پژوهشهای آتی و نیز پیشنهادهای کاربردی مطرح میگردند.
 .2مبانی نظري و پيشينه پژوهش
 .2-1تبليغات بنر در وبسایتها
به هر وسیله یا ابزاری که پیام و شعار تبلیغاتی یا پیام فروش و بازاریابی را به مخاطبان هدف انتقال دهد و آنها را
به عکسالعمل وادارد ،رسانه تبلیغاتی میگویند ( .(Amini, Amini, Taheri, & Ehteshamrasi, 2019یکی از
1. Federal Trade Commission
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این رسانهها ،اینترنت و یکی از شیوههای تبلیغ در اینترنت ،استفاده از ابزار تبلیغات بنری است .بنرها ،پیام تبلیغاتی
خود را در قالب یک طرح هنری و گرافیکی به مخاطب عرضه میدارند ( .)Li, Huang & Bente, 2016در این
شیوه بنر تبلیغدهنده در محلی از صفحه وب تبلیغگیرنده نمایش داده میشود .بنر به وبسایت تبلیغدهنده یا
صفحهای شامل توضیحات تکمیلی درباره تبلیغ ،لینک میشود و بازدیدکنندگان وبسایت میتوانند روی هرکدام
ازبنرهای تبلیغاتی که توجهشان راجلب کرده است کلیک کنند تا اطالعات بیشتری درباره آن بهدست آورند
(.)Hamborg, Bruns, Ollermann & Kaspar, 2012
بنرها ،وسیلهای برای ردیابی آنالین رفتار توسط شرکتها هستند ( .)North & Ficorilli, 2017هدف تبلیغات
بنری ،دریافت پاسخهای مستقیم و آگاهی از برند از طریق نشاندادن بنر است (.)Calisir & Karaali, 2008
افرادی که ابزارهای تبلیغاتی سنتی را برای محصوالت خود مناسب نمیدانند ،میتوانند از تبلیغات بنری برای
گسترش نام شرکت خود بهره ببرند ( .)Rutz & Bucklin, 2011کلید موفقیت افرادی که فعالیتهایشان ارتباط
تنگاتنگی با شبکه اینترنت دارد ،گنجاندن بنرها در وبسایتهایی است که با موضوع تبلیغ آنها مرتبط است
(.)North & Ficorilli, 2017
.2-2تبليغات شخصی
تبلیغات شخصی تبلیغاتی است که دربرگیرنده اطالعات شخصی افراد مانند اطالعات جغرافیایی ،مشخصات هویتی
افراد و اطالعات مرتبط با خرید افراد است ( .)Yu & Cude, 2009تبلیغات ناخواسته از جمله :ایمیل ،تبلیغات از
طریق نامه مستقیم و پیامک میتوانند بهعنوان تبلیغات شخصی درنظرگرفته شوند (.)Baek & Morimoto, 2013
بااینوجود فعالیتهای اخیر پیرامون این پدیده جدید بهطور خاص به تبلیغات موبایل و تبلیغات صفحات وب پرداخته
است ،زیرا در این رسانهها میتوان براساس هویت کاربران و رفتار گذشته آنان راحتتر خدمترسانی کرد ( Smit
 .)Van Noort &Voorveld, 2014درنهایت ،شخصیسازی یعنی ساخت محتوای پیام و انتخاب کانال ارتباطی
براساس اطالعات جمعآوریشده یا مشاهده کاربران به صورت نامحسوس بهمنظور افزایش مرتبط بودن محتوای
پیام شخصی ( .)Sundar & Marathe, 2010به لطف پیشرفت تکنولوژیهای ردیابی و بانکهای اطالعاتی،
تبلیغکنندگان مجهز به قدرت ردیابی پیامهای تبلیغاتی خود در سطح فردی با توجه به عالیق و نیازهای
مصرفکنندگان هستند (.)Pavlou & Stewart, 2000
برخی از محققان دریافتهاند که پیامهای شخصی باعث جلبتوجه کاربران ( Malheiros, Jennett, Patel,
 ،)Brostoff & Sasse, 2012افزایش نگرش نسبت به پیام و حتی در برخی موارد نسبت به رسانه مورداستفاده
میشود ( .)Pavlou & Stewart, 2000میزان شخصیسازی درکشده در پیام توسط کاربر میتواند پیشبینی
بسیار بهتری از نگرش مثبت در مقایسه با مؤلفه شخصیسازی بهتنهایی باشد ( .)Li, 2016همچنین ،زمانیکه یک
تبلیغ اسم کوچک بیننده را دربردارد ،بیننده با احتمال بیشتری قصد خرید برای محصول پیشنهادشده در تبلیغ را
خواهد داشت ( .)Howard & Kerin, 2004این تأثیرات میتواند فراتر از قصد برود و منجر به واکنشهای رفتاری
نیز شود ( .)Tucker, 2011میزان شخصیسازی ،وجود ترجیح برای شخصیسازی و ابزار بهکارگرفتهشده برای آن،
عوامل مهمی برای تشخیص واکنش کاربران به شخصیسازی است .افراد معموال ًدارای درک منفی نسبت به
تبلیغاتی که در رسانههای مختلف وجود دارد ،هستند و این درک منفی زمانی که نگرانی درباره حریم خصوصی
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وجود داشته باشد ،برجستهتر میشود ( )Sheehan & Hoy, 1999و منجر به نادیدهگرفتن تبلیغات شخصی
میگردد (.)Baek & Morimoto, 2013
 .3-2توجه بصري در تبليغات شخصی
محتوا و تبلیغات رسانهها برای جلبتوجه مصرفکنندگان باهم رقابت میکنند .با توجه به مطالعات صورتگرفته،
میزان توجه به تبلیغات آنالین کمتر از تبلیغات در رسانههای دیگر از جمله تلویزیون ،رادیو و مجله است؛ بنابراین در
محیط رقابتی آنچه پردازش بصری مصرفکنندگان از اطالعات را کنترل میکند اهمیت زیادی دارد ( Desimone
 .)& Duncan, 1995تبلیغات شخصی میتواند در جلبتوجه مصرفکنندگان به تبلیغ نقش ایفا کند .درواقع ،صدا
یا نمایش اسم یک فرد حتی زمانیکه اسم آن فرد در میان اطالعات بسیار زیاد دیگری قرار گیرد ،میتواند باعث
جلبتوجه آن فرد شود ( .)Harris & Pashler, 2004; Moray, 1959شخصیسازی وب نهتنها باعث توجه بیشتر
مصرفکنندگان به محتوا میشود ،بلکه باعث رفتار مطلوب از جمله خرید نیز میشود .مردم بهاحتمال زیاد متوجه
تبلیغی خواهند شد که میزان زیادی از شخصیسازی را داشته باشد؛ مانند استفاده از عکس شخصی کاربران ( Tam
 .)& Ho, 2005; Malheiros et al., 2012درنتیجه ،این مقاله به دنبال تعمیم نتایج پژوهشهای قبلی با این
فرض است که تبلیغات شخصی با احتمال بیشتری باعث جلبتوجه مصرفکننده نسبت به تبلیغات غیرشخصی
میشود .همچنین ،عالوهبر میزان توجه بصری ،زمان اولین توجه بصری و تعداد دفعات تکرار توجه بصری
اندازهگیری میشود .بر این اساس فرضیه اول شکل میگیرد.
فرضيه اول :یک تبلیغ شخصی در مقایسه با تبلیغات غیرشخصی برای خوانندگان مقاله خبری آنالین باعث
جلبتوجه الف) زودتر ب) بیشتر و ج) تکرار بیشتر توجه بصری میشود.
 .4-2نياز شناختی کارها
جان واتسون به نقش افکار ،کارها و احساسات اشاره داشته و آنها را متاثر از محرکهای بیرونی دانسته است
( .)Bozorgkhoo, Keimasi, Esfidani & Torkestani, 2019افراد منابع شناختی محدودی در یکزمان خاص
دارند که میتوانند به رمزگشایی و یادآوری اطالعات و پردازش آن اختصاص دهند ( .)Sweller, 1988بر همین
اساس ،زمانی که کار اصلی نیاز به پردازش زیادی دارد ،میزان بسیار محدودی از ظرفیت شناختی برای پردازش کار
ثانویه باقی میماند .به همین دلیل پذیرش تبلیغ میان مصرفکنندگان بسته به میزان ظرفیت شناختی برای تبلیغ
متفاوت است ( .)Gwizdka, 2010درحقیقت ،هدف افراد از استفاده از رسانههای وب میتواند میزان تالش شناختی
اختصاص دادهشده به آن کار را مشخص کند .بهعنوانمثال ،فردی که به دنبال جستجوی اطالعات است در مقایسه
با فردی که به دنبال سرگرمی در محیط آنالین است ،توجه بیشتری به کار خود دارد ( Rodgers & Thorson,
 .)2000درنتیجه ،انتظار میرود افرادی که کارهایی با نیاز شناختی پایین را انجام میدهند به تبلیغات پیرامونی حتی
بدون شخصیسازی توجه نمایند .از طرف دیگر ،افرادی که کارهایی با نیاز شناختی باال را انجام میدهند احتمال
کمتری دارد تا به تبلیغات غیرمرتبط با موضوع یا تبلیغات غیرشخصی توجه کنند .بااینحال ،حتی زمانی که نیاز
شناختی باال است ،انتظار میرود توجه به تبلیغات شخصی برجسته باشد .بنابراین ،با تبلیغات شخصی میتوان بر
توجه بصری خوانندگان متنهای خبری آنالین تأثیر گذاشت .بر این اساس میتوان فرضیه دوم و سوم را متصور
شد.
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فرضيه دوم:زمانیکه افراد کاری با نیاز شناختی باال انجام میدهند ،تبلیغات شخصی توجه الف) زودتر ب)
بیشتر و ج) با تکرار بیشتری را نسبت به تبلیغات غیرشخصی جلب میکنند.
فرضيه سوم:زمانیکه افراد کار با نیاز شناختی پایین انجام میدهند ،تغییر عمدهای بین تبلیغات شخصی و
غیرشخصی در مورد الف) زمان اولین توجه ب) کل زمان توجهشده و ج) تکرار توجه بصری وجود ندارد.
 .5-2تأثير شخصیسازي بر مانع هدف درکشده و نگرش
رابطه بین شخصیسازی و نگرش مصرفکنندگان نسبت به محتوای پیام در موقعیتهای مختلف تفاوت دارد ( Yu
 .)& Cude, 2009افزایش شخصی ساازی محتاوا باعاث افازایش نگارش مثبات مایشاود و درگیرساازی آنهاا
بامحصوالت تبلیغشده را بهباود مایبخشاد (.)Howard & Kerin, 2004; Kalyanaraman & Sundar, 2006
ویژگیهای تبلیغاتی که باعث افزایش برجستگی تبلیغ میشوند ،درعینحال باعث افزایش احتماال ایجااد ماانع در
هدف اصلی کاربر در صفحه وب نیز میشوند .این مداخله در کار میتواند به ماانع هادف درکشاده توساط کااربر
تبدیل شود و منجر به واکنش های منفی بیشتری نسبت به تبلیغ شود .درنتیجاه ،هار ویژگای در تبلیاغ کاه باعاث
جلبتوجه کاربران میشود میتواند بهعنوان مانع هدف درک شود ،زیرا برخی از ظرفیت شناختی موجود که به هدف
اصلی اختصاص داشتهاند را با جلبتوجه به تبلیغات اختصاص میدهد ( & Wolford & Morrison, 1980; Cho
 .)Cheon, 2004بنابراین میتوان فرضیه چهارم و پنجم را متصور شد.
فرضيه چهارم :برای خوانندگان یک مقاله خبری آنالین نیاز شناختی کار در تعامل با تبلیغ شخصی به مانع
هدف درکشده تأثیر میگذارد؛ بنابراین تبلیغات شخصی برای کاربران با نیاز شناختی باال باعث افزایش مانع هدف
درکشده خواهد شد .درحالیکه این تفاوت بین تبلیغات شخصی و غیرشخصی در شرایطی که نیاز شناختی پایین
است ،بسیار اندک است.
فرضيه پنجم :الف) افراد زمانیکه درگیر کاری با نیاز شناختی باال هستند در مواجه با تبلیغ احتمال کمتری
وجود دارد که نگرش مثبتی به تبلیغات شخصی در مقایسه با تبلیغات غیرشخصی داشته باشند.
ب) زمانیکه افراد درگیر کار با نیاز شناختی پایین هستند ،احتمال بیشتری وجود دارد که آنها نگرش مثبتی
نسبت به تبلیغات شخصی در مقایسه با تبلیغات غیرشخصی داشته باشند.
 .6-2مدل مفهومی
با توجه به مطالب بیانشده در بخشهای قبلی ،مدل مفهومی به شرح شکل  1است که خاستگاه این مدل ،پژوهش
انجامشده توسط ) Li (2016است که براساس آن ،میزان شخصیسازی درکشده در پیام توسط کاربر میتواند
پیشبینی بسیار بهتری از نگرش مثبت در مقایسه با مؤلفه شخصیسازی بهتنهایی باشد و نیز یافتههای پژوهش
انجامشده توسط ) Gwizdka (2010که بیان میکند پذیرش تبلیغ میان مصرفکنندگان بسته به میزان ظرفیت
شناختی برای تبلیغ متفاوت است .عوامل اصلی مدل مفهومی یعنی شخصیسازی و نیاز شناختی کار ،متغییرهای
مستقل این پژوهش هستند .متغیرهای وابسته این پژوهش شامل توجه بصری به تبلیغ و نگرش به تبلیغ است.
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شخصی

4 -1-1

3 -1-1

باال

غیرشخصی

شخصیسازی

2 -1-1

1 -1-1

پایین

نیاز شناختی

شکل ( .)1مدل مفهومی پژوهش

متغیرهای این پژوهش به شرح زیر هستند:
 . 1مجموع زمان توجه بصری به تبلیغ :مجموع توجه بصری به تبلیغ عبارت اسات از مجماوع زماانهاایی کاه
شرکتکننده به منطقهای از صفحه وب که تبلیغ در آن نمایش داده میشود ،خیره میگردد .توجه بصری باه تبلیاغ
توسط دادههای بهدستآمده از نرمافزار دستگاه ردیاب چشم محاسبه میگردد .مدتزمان صرفشده برای نگاهکردن
به تبلیغ براساس این نمونهها جمعآوریشده است .نمونههای ثبتشده در منطقهای که تبلیاغ در آن وجاود داشات،
باهم جمع شدهاند تا مقدار پارامتر مجموع توجه بصری به تبلیغ را نشان دهند.
 .2زمان اولین توجه بصری به تبلیغ :زمان بین بارگذاری صفحه وب حاوی متن خباری و اولاین توجاه بصاری
شرکتکنندگان به منطقه دربرگیرنده تبلیغ ،پارامتر زمان اولین توجه بصری به تبلیغ را تعیین میکند.
 . 3تکرار توجه بصری به تبلیغ :تکرار توجه بصری به تبلیغ عبارت است از تعداد توجهات بصری به منطقهای که
تبلیغ در آن وجود دارد.
 .4مانع هدف درکشده :با هفت سؤال هفت نقطهای اندازهگیری میشود که شامل موارد :منحرفکنندگی،
مزاحمت ،سرزدگی ،اجباری ،اخاللگر ،متجاوز و آزاردهندگی است ( .)Cho & Cheon, 2004میانگین این
سؤاالت ،مانع هدف درکشده را توصیف میکند .برای بررسی پایایی از آلفای کرونباخ استفاده شده است .روایی
پرسشنامه توسط خبرگان موضوع و ادبیات موجود تأیید شده است.
 .5نگرش به تبلیغ :با سه توصیف معنایی هفت نقطهای اندازهگیری میشود .از شرکتکنندگان خواسته میشود
تا نظر خود نسبت به تبلیغ را بین سه عامل معنایی خوب یا بد ،مطلوب یا نامطلوب و موردپسند یا ناپسند امتیازدهی
کنند ( .)MacKenzie & Lutz, 1989میانگین این سه پرسش ،نگرش به تبلیغ را توصیف میکند .برای پایایی
این بخش نیز از آلفای کرونباخ استفاده میشود .روایی این پرسشنامه توسط خبرگان موضوع و ادبیات موجود تأیید
شده است.
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 .3روششناسی پژوهش
با توجه به اهداف و فرضیات مطرحشده این پژوهش از نوع هدف کاربردی و از نوع روش گردآوری اطالعات
آزمایشگاهی است .هدف اصلی پژوهش ،اندازهگیری میزان توجه مشتریان و واکنش آنها به تبلیغات شخصی با دو
سطح مختلف از نیاز شناختی کار است .مدل این پژوهش از یک ماتریس  2×2تشکیل شده که شامل چهار خانه
مجزا است .جامعه آماری پژوهش را دانشجویان دانشکده مدیریت دانشگاه تهران تشکیل میدهد .مطابق با سایر
پژوهشهای مشابه حداقل میزان نمونه برای هر خانه از ماتریس  20 ،2×2نفر تعیین شده است .بنابراین در کل
برای این آزمایش  80نمونه درنظرگرفته شده است که از میان دانشجویان دانشکده مدیریت دانشگاه تهران بهطور
تصادفی انتخاب شدهاند .نحوه انتخاب اعضای نمونه بدینصورت بوده است که از دانشجویانی که در کانال دانشکده
مدیریت دانشگاه تهران عضو بودند ،درخواست شد تا در صورت تمایل در پژوهش شرکت کنند و در موعد مقرر در
آزمایشگاه حاضر شوند .میانگین سنی شرکتکنندگان  34-22سال بوده است .از میان شرکتکنندگان  47نفر زن و
 33نفر مرد بودهاند .تمامی شرکتکنندگان حاضر در آزمایش از لحاظ بینایی سالم بودهاند.
ابزار گردآوری داده در این پژوهش ،دستگاه ردیاب چشم و نیز پرسشنامه بوده است که در آزمایشگاه
پژوهشهای کسبوکار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران انجام شد .با ردیابی مسیر چشم فرد ،میتوان اطالعاتی را
دریافت کرد که مغز در آن لحظه پردازش میکند .بدینترتیب که دستگاه قادر است مشخص کند که تمرکز چشم
شخص دقیقاً روی کدام نقطه است .در این پژوهش ،هریک از شرکتکنندگان به مدت  20دقیقه در آزمایش
شرکت کردند .زمانیکه هر شرکتکننده وارد آزمایشگاه شد ،روال انجام آزمایش و نکات الزم به او گفته شد .پس
از آن کالیبرهکردن دستگاه چشم برای شرکتکنندگان انجام شد .سپس ،یک صفحه وب از قبل طراحیشده که
شامل یک متن خبری و یک تبلیغ بنر بود برای شرکتکنندگان باز شد .شرکتکنندگان با سرعت دلخواه خود
شروع به خواندن متن کردند و کاری که از آنها خواستهشده بود را انجام دادند .پس از اتمام این بخش
شرکتکنندگان به سؤاالت پرسشنامه پاسخ دادند.
برای انجام آزمایش یک متن خبری با عنوان عوامل و راههای درمان کمخوابی بهکار گرفته شد که با تلفیق
چندین خبرنامه پزشکی بهدست آمد .همچنین دو بنر تبلیغاتی برای در کنار متن قرارگرفتن طراحی شد .یک برند
تصوری به نام کافیشاپ دیدار در آزمایش استفاده شد تا اثرات تجربهها و در معرض قرارگرفتنهای قبلی از بین
برده شود .مقاله خبری و یکی از تبلیغات ساختهشده (شخصی یا غیرشخصی) باهم روی یک وبسایت صوری با
عنوان اخبار سالمتی نمایش داده شدند .قسمتی از صفحه وب بهکاررفته در آزمایش در شکل  2نمایش داده شده
است.
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شکل ( .)2صفحه وب بهکاررفته در آزمایش

سطح شخصیسازی با وجود و عدم وجود عواملی در تبلیغ کنترل شد که عبارتنداز :نام شرکتکننده و اطالعات
جمعیتشناختی .در تبلیغات شخصیسازیشده اسم افراد به همراه اطالعات نزدیکترین کافیشاپ به آنها در تبلیغ
گنجانده شد .در تبلیغ غیرشخصی شرکتکنندگان یک پیام فراگیر را دریافت کردند .نمونه این تبلیغات در شکل 3
نمایش داده شده است .برای تغییر سختی کار ،در کار با نیاز شناختی باال از شرکتکنندگان خواسته شد سه نکته
مهم متن را پیدا و در آخر خالصهای از متن را بیان کنند .از طرف دیگر ،از کسانی که برای نیاز شناختی پایین کار
گماشته شدند ،خواسته شد که متن را بهصورت آزادانه بخوانند و نظر یا احساسات خود را نسبت به متن خبری بیان
کنند.
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غیرشخصی

شخصی

شکل ( .)3نمونه تبليغات بهکاررفته در پژوهش

.4یافتهها
 .1-4آمارتوصيفی (دادههاي جمعيتشناختی)
در این پژوهش 59 ،درصد از شرکتکنندگان ،زن و  41درصد مرد بودند و میانگین سنی شرکتکنندگان حاضر در
پژوهش 34-22سال بوده است.
 .2-4آمار استنباطی
برای تجزیهوتحلیل دادهها و برای آزمون فرضیههای پژوهش از روش تحلیل عاملی1دوطرفه با استفاده از نرمافزار
اسپیاساس2استفادهشد .خطای این آزمون  %5درنظرگرفتهشده است .بنابراین مقدار پارامتر  ρدر این تحلیل باید
کمتر از  0/05باشد تا بتوان نتیجه گرفت که متغیرهای مستقل تأثیر قابلمالحظهای بر متغیر وابسته دارند.
درجههای آزادی آزمون تحلیل عاملی دوطرفه برای دادههای بهدستآمده بهصورت زیر محاسبه میگردد.
تعداد کل نمونهها N:
تعداد گروههای موجود در دستهی اول 𝐶1 :
تعداد گروههای موجود در دستهی دوم 𝐶2 :
)𝑑𝑓1 = (𝐶1 – 1) (𝐶2 – 1
𝑑𝑓2 = N - 𝐶1 * 𝐶2

ازآنجاییکه  80نفر در این آزمایش شرکت کردند ،مقدار  Nبرابر با  80است .همچنین دودسته شخصیسازی و
نیاز شناختی وجود دارد که در هرکدام از آنها  2گروه مختلف وجود دارد .این گروهها به ترتیب تبلیغ شخصی و
1. ANOVA
2. SPSS
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غیرشخصی ،نیاز شناختی باال و پایین هستند .بنابراین مقدار  𝑑𝑓1و  𝑓2به ترتیب  1و  76بهدست میآید .مقدار
بحرانی تابع  Fبرای درجه آزادی  1و  76برابر با  3/97است .بنابراین مقدار پارامتر ( F)1/76در این تحلیل باید بیشتر
از  3/97باشد تا بتوان نتیجه گرفت که متغیرهای مستقل تأثیر قابلمالحظهای بر روی متغیر وابسته دارند.
میانگین متغیرهای اندازهگیریشده در این پژوهش به شرح زیر است:
 . 1مجموع توجه بصری به تبلیغ :میانگین و اختالف از معیار پارامتر مجموع توجه بصری باه تبلیاغ باه ترتیاب
 69/99و  48/67بهدستآمد.
 .2زمان اولین توجه بصری به تبلیغ :میانگین کل و اختالف از معیار پارامتر زمان اولاین توجاه بصاری تماامی
شرکتکنندگان به تبلیغ به ترتیب  53/77و  36/44بهدست آمد.
 . 3تکرار توجه بصری به تبلیغ :میانگین کل و اختالف از معیار پارامتر تکرار توجه بصری تمامی شرکتکنندگان
به تبلیغ به ترتیب  8/83و  6/73بهدست آمد.
 .4مانع هدف درک شده :برای بررسی پایایی از آلفای کرونباخ استفاده شد که مقدار آن  0/89است و نشاان از
پایایی این مقیاس است .از شش مقدار بهدستآمده از پرسشنامه مربوط به پارامتر ماانع هادف درکشاده میاانگین
گرفته شد تا یک مقدار عددی برای این پارامتر به دست آید .میانگین کل و اخاتالف از معیاار پاارامتر ماانع هادف
درکشده برای تمامی شرکتکنندگان به ترتیب  2/91و  1/155بهدست آمد.
 .5نگرش نسبت به تبلیغ :مقدار آلفای کرونباخ برای این نظرسنجی  0/81بهدست آمد که نشان از پایاایی ایان
آزمون دارد .از سه مقدار بهدستآمده از پرسشنامه مربوط به پارامتر نگرش نسبت به تبلیغ میانگین گرفته شد تا یک
مقدار عددی برای این پارامتر بهدست آید .میانگین کل و اختالف از معیار پارامتر نگرش نسبت به تبلیغ برای تمامی
شرکتکنندگان به ترتیب  4/33و  0/91بهدست آمد.
یافتههای حاصل از آزمون فرضیات پژوهش نیز به شرح زیر است:
فرضيه اول :یک تبلیغ شخصی در مقایسه با تبلیغات غیرشخصی برای خوانندگان مقاله خبری آنالین باعث
جلبتوجه الف) زودتر ب) بیشتر و ج) تکرار بیشتر توجه بصری میشود.
برای آزمون فرضیه اول ،دادههای بهدستآمده از دستگاه ردیاب چشم با آزمون تحلیل عاملی دوطرفه بررسی
شدند .نتایج نشان میدهند که شخصیسازی تبلیغات تأثیر زیادی بر مجموع توجه بصری به تبلیغ (4/83 ,ρ>0/05
=( )F)1/76و تعداد توجهات بصری به تبلیغ ( )F)1/76(= 4/14 ,ρ> 0/05دارد .مجموع زمان توجهات بصری به تبلیغ
شخصیسازیشده ( )M = 82/72بیشتر از توجهات بصری به تبلیغ غیرشخصی ( )M = 57/26بوده است .همچنین
تعداد توجهات بصری به تبلیغ شخصی ( )M = 10/35بیشتر از تعداد توجهات بصری به تبلیغ غیرشخصی (7/02
=  )Mبوده است .اگرچه شخصیسازی تأثیر زیادی بر زمان اولین توجه بصری به تبلیغ (4/83 ,ρ = 0/05
=( =58/23( ،)F)1/76غیرشخصی = 49/41 ، Mشخصی )Mنداشته است ،اما جهت اختالف میان آنها همانگونهکه
انتظار میرفت بوده است .بنابراین موارد ب و ج در فرضیه اول تأیید شدهاند ،درحالیکه مورد الف در فرضیه اول رد
شده است.
فرضيه دوم :زمانیکه افراد کاری با نیاز شناختی باال انجام میدهند ،تبلیغات شخصی توجه الف) زودتر ب)
بیشتر و ج) با تکرار بیشتری را نسبت به تبلیغات غیرشخصی جلب میکنند.
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فرضيه سوم :زمانیکه افراد کار با نیاز شناختی پایین انجام میدهند ،تغییر قابلمالحظهای بین تبلیغات
شخصی و تبلیغات غیرشخصی در مورد الف) زمان اولین توجه ب) کل زمان توجهشده و ج) تکرار توجه بصری
وجود ندارد.
فرضیه دوم و سوم بیان میکنند که سطح توجه به تبلیغات شخصی و غیرشخصی در سطوح مختلف سختی
کار باهم تفاوت دارند .برای آزمون فرضیه دوم و سوم دادههای حاصل از ردیابی چشم با آزمون تحلیل عاملی
دوطرفه تحلیل شدند .نتایج نشان میدهد که تأثیرات زیادی بین شخصیسازی و نیاز شناختی با مجموع توجهات
بصری به تبلیغ ( )F)1/76(=4/41 ,ρ> 0/05و تعداد توجهات بصری به تبلیغ ( )F)1/76(= 3/25 ,ρ> 0/05وجود دارد.
درصورتیکه تأثیر روی زمان اولین توجه بصری به تبلیغ ( )F)1/76(= 1/91 ,ρ<0/05ناچیز بوده است .نتایج نشان
میدهد که زمانیکه افراد با نیاز شناختی باال هستند ،زمان بیشتری را به تبلیغ شخصی ( )M = 97/33در مقایسه با
تبلیغ غیرشخصی ( )F)1/76(= 9/46 ,ρ> 0/05( ،)M = 48/61اختصاص میدهند .همچنین شرکتکنندگان تکرار
توجه بصری بیشتری به تبلیغ شخصی ( )M = 11/74در مقایسه با تبلیغ غیرشخصی ( )M = 5/48داشتند (0/05
> .)F)1/76(=8/47 ,ρاما در زمان اولین توجه بصری به تبلیغ اختالف زیادی بین تبلیغ شخصی ( )M = 46/52و
غیرشخصی ( )F)1/76(= 3/53 ,ρ = 0/05( ،)M = 65/42وجود نداشته است ،اگرچه جهت این اختالف با پیشبینی
اولیه یکسان است .بنابراین ،با وجود اینکه مورد الف در فرضیه دوم تایيد نشده است ،اما موارد ب و ج تأیید
شدهاند.
زمانیکه افراد در حال انجام کار با نیاز شناختی پایین بودهاند ،اختالف زیادی بین تبلیغ شخصی و غیرشخصی
از نظر مجموع توجهات بصری به تبلیغ ( =65/92( ،)F)1/76(= 0/08 ,ρ< 0/05غیرشخصی = 68/12 ، Mشخصی،)M
تعداد توجهات بصری به تبلیغ ( = 8/56( ،)F)1/76(= 0/01 ,ρ< 0/05غیرشخصی = 8/77 ،Mشخصی )Mو زمان اولین

توجه بصری به تبلیغ ( = 50/84( ،)F)1/76(= 0/4 ,ρ< 0/05غیرشخصی = 52/31، Mشخصی )Mوجود نداشت .بنابراین
موارد الف ،ب و ج در فرضیه سوم تأیید شدند .اگرچه فرضیه سوم تأیید شد ،برخالف انتظار هم تبلیغ شخصی و هم
تبلیغ غیرشخصی میزان توجه نسبتاً کمی را جلب کردهاند.
فرضيه چهارم :برای خوانندگان یک مقاله خبری آنالین نیاز شناختی کار در تعامل با تبلیغ شخصی ،بر روی
مانع هدف درکشده تأثیر میگذارد؛ بنابراین تبلیغات شخصی برای کاربران با نیاز شناختی باال باعث افزایش مانع
هدف درکشده خواهد شد .درحالیکه این تفاوت بین تبلیغات شخصی و غیرشخصی در شرایطی که نیاز شناختی
پایین است ،بسیار اندک است.
نتایج آزمون تحلیل عاملی دوطرفه نشان میدهد که شخصیسازی و نیاز شناختی کار تأثیر زیادی بر مانع
هدف درکشده ندارد ( .)F)1/76(=0/67 ,ρ< 0/05بنابراین فرضیه چهارم بهطور کامل رد میشود.
فرضيه پنجم :الف) افراد زمانیکه درگیر کاری با نیاز شناختی باال هستند ،در مواجه با تبلیغ احتمال کمتری
وجود دارد که نگرش مثبتی به تبلیغات شخصی در مقایسه با تبلیغات غیرشخصی داشته باشند.
ب) زمانیکه افراد درگیر کار با نیاز شناختی پایین هستند ،احتمال بیشتری وجود دارد که نگرش مثبتی نسبت
به تبلیغات شخصی در مقایسه با تبلیغات غیرشخصی داشته باشند.
برای آزمودن رابطه شخصیسازی و نیاز شناختی کار بر روی نگرش به تبلیغ از آزمون تحلیل عاملی دوطرفه
استفاده شد .تأثیر قابلمالحظهای بین شخصیسازی و نیاز شناختی بر روی نگرش نسبت به تبلیغ یافت نشد (0/05
< .)F)1/76(=1.17 ,ρبنابراین فرضیه پنجم تایید نشد.
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.5نتيجهگيري و پيشنهادها
با توجه به اینکه شرکتها ساالنه بودجه زیادی را صرف تبلیغاتی میکنند که فاقد اثربخشی هستند ،لذا باید عناصر
مهم به منظور افزایش اثربخشی تبلیغات بررسی گردند تا از هدررفتن بودجه تبلیغاتی اجتناب شود .براساس این
حقیقت که اطالعات برجسته شخصی توجه افراد را جلب میکند ( ،)Harris & Pashler, 2004این مطالعه تأثیر
شخصیسازی تبلیغ بر توجه کاربران را با استفاده از ردیابی چشم بررسی کرده است .همراستا با پژوهشهای گذشته
( ،)Sundar & Marathe, 2010مشخص شدکه تبلیغات شخصی توجه بیشتر و طوالنیتری را نسبت به تبلیغات
غیرشخصی جلب میکند .بااینوجود ،اختالف زیادی در زمان اولین توجه بصری بین تبلیغات شخصی و غیرشخصی
مالحظه نشد.
دالیلی وجود دارد که نشان میدهد نیاز شناختی کاری که کاربر وب با آن مواجه است بر توجه تأثیر میگذارد.
به همین دلیل ،سطح نیاز شناختی برای انجام کار ،اثر شخصیسازی تبلیغ بر توجه را تعدیل میکند .مخصوصاً
زمانیکه افراد درگیر کار با نیاز شناختی باال هستند ،توجه طوالنیتر و عمیقتری به تبلیغ شخصی در مقایسه با
تبلیغ غیرشخصی دارند .همانگونهکه در تئوری ظرفیت محدود بیان شد ،زمانیکه افراد درگیر انجام کار با هدف
مشخص یا همان کار با نیاز شناختی باال هستند ،ظرفیت باقیمانده محدودتری از منابع شناختی برای تجزیهوتحلیل
اطالعات غیر مرتبط با کار دارند .براساس این تئوری تعدادی از محققان پیشین اعتقاد داشتند که وجود یک تبلیغ
در کنار محتوایی که نیاز شناختی باالیی برای تجزیهوتحلیل اطالعات نیاز دارد ،ممکن است باعث شکست در
جلبتوجه مصرفکنندگان شود .بااینوجود ،نتایج این مطالعه نشان میدهد که تبلیغکردن با اطالعات برجسته
شخصی میتواند یک روش مؤثر برای جلبتوجه مصرفکنندگان باشد ،درحالیکه پیامهای عام تبلیغ بهراحتی
نادیده گرفته میشوند .از طرف دیگر ،زمانیکه افراد درگیر کار با نیاز شناختی پایین هستند ،توجه نسبتاً کمی را هم
به تبلیغ شخصی و هم به تبلیغ غیرشخصی دارند .افرادی که درگیر کار با نیاز شناختی پایین بودهاند ،مقدار کافیای
از منابع شناختی در اختیار دارند تا به اطالعات نامربوط به کار اختصاص دهند .به همین دلیل مشاهده شده است که
هر دو نوع تبلیغ صرفنظر از شخصیسازی توجه شرکتکنندگان را به مقدار کافی جلب کردهاند .بااینحال ،نتایج
این آزمایش نشان میدهد ،زمانیکه افراد درگیر کار با نیاز شناختی پایین در محیط وب هستند ،بهطور خودکار رفتار
اجتناب از تبلیغ را هم برای تبلیغ شخصی و هم برای تبلیغ غیرشخصی از خود نشان میدهند ،این پدیده را بانام
کوری بنر 1میشناسیم ( .)Benway, 1998در این آزمایش ،محل قرارگیری تبلیغ در نوار کناری صفحه وب قرار
داشت .همین عامل میتوانسته باعث بروز رفتار اجتناب از تبلیغ در میان شرکتکنندگانی که درگیر کار با نیاز
شناختی پایین بودهاند ،شود .عالوهبراین ،افراد ممکن است زمان کمتری را روی صفحات وبی که از نظر آنها
جذاب و چالشبرانگیز نیست ،صرف کنند .همین عامل میتواند در کاهش سطح کلی توجه به مطالب صفحه وب
تأثیر بگذارد .ممکن است این عامل باعث شده باشد که نتایج تبلیغ شخصی و تبلیغ غیرشخصی زمانیکه نیاز
شناختی کار پایین است ،اختالف قابلتوجهی باهم نداشته باشند.
یکی دیگر از نتایج حاصل از این پژوهش این است که تأثیر قابلمالحظهای بین شخصیسازی و نیاز شناختی
کار روی مانع هدف درکشده و نگرش به تبلیغ وجود ندارد .ازلحاظ نظری ویژگیهایی که باعث جلبتوجه
میشوند ،میتوانند تأثیر منفی بر روی نگرش نسبت به تبلیغ داشته باشند .همچنین ،در شرایطی که هدف مشخصی
وجود دارد این ویژگیها میتوانند تأثیر منفی بر روی مانع هدف درکشده بگذارند ( & Simola, Kuisma, Oorni
1 Banner blindness

34

تحلیل رفتار مشتریان با رویکرد اندازهگیری توجه بصری کاربران به تبلیغات بنر وبسایت

 .)Uusitalo, 2011نتایج بهدستآمده از این پژوهش نشان میدهد که با وجود اینکه تبلیغ شخصی توجه بیشتر و
طوالنیتری را از مصرفکنندگان با هدف مشخص جلب میکند ،تبلیغ شخصی منجر به سطح باالیی از مانع هدف
درکشده و نگرش منفی نسبت به تبلیغ نشده است .علت این امر میتواند این باشد که پیامهای شخصی باعث
افزایش ارزش درکشده میشود ( .)Xu, 2006به همین دلیل این عامل میتواند باعث خنثیکردن احساس مانع
هدف درکشده و همچنین واکنشهای منفی مانند اجتناب از تبلیغ شود ( .)Baek & Morimoto, 2013نتایج
پژوهشها حاکی از آن است که تاکتیکهای شخصیسازی روشی مؤثر برای ایجاد نگرشهای مثبت نسبت به
تبلیغات موبایلی است ( .)Xu, 2006بنابراین ،با اینکه ویژگیهای برجسته در تبلیغ تأثیر منفی بر عملکرد کار دارد و
به همین دلیل باعث تأثیر منفی بر نگرش میشود ( )Simola et al., 2011اما این پژوهش مطرح میکند که
ویژگیهای شخصی در تبلیغ میتواند بهعنوان یک استراتژی برای اجتناب از تأثیرات منفی جلبتوجه
مصرفکنندگان بهکار گرفته شود .با اینکه ویژگیهای شخصی باعث جلبتوجه مصرفکنندگان میشود اما میتواند
از تأثیرات منفی برجستهسازی جلوگیری کند .این یافتهها با یافتههای پژوهش ) Tucker (2014سازگار است.
سهم عمده این پژوهش در دانشافزایی ،مربوط به نقش شخصیسازی در تبلیغات و تاثیر آن بر جلبتوجه
مصرفکنندگان است که میتواند پژوهشهای آتی را در این مسیر هدایت کند و به افراد حرفهای و بازاریابان در
اتخاذ استراتژی مناسب برای تبلیغات کمک نماید .این امر میتواند نقش مهمی در جلوگیری از هدررفتن بودجه
تبلیغاتی ایفا کند.
مانند هر پژوهش دیگری ،این پژوهش نیز دارای محدودیتهایی بوده است .در این پژوهش فقط از اطالعات
شخصی شرکتکنندگان مانند اسم ،نام دانشگاه و اطالعات جغرافیایی در تبلیغ استفاده شده است .با توجه به تعریف
شخصیسازی در تبلیغات ،اطالعات مربوط به انتخاب محصول قبلی کاربران یا اطالعات جستجوشده در محیط
وب ،از جمله اطالعاتی هستند که بهطور مرسوم از آنها برای اهداف بازاریابی استفاده میشود .بهعالوه ،به علت
زمانبربودن فرآیند جمعآوری اطالعات تنها از اطالعات  80نفر شرکتکننده در این پژوهش استفاده شد .درنهایت،
در این پژوهش از محصولی خاص یعنی کافیشاپ و از نوع خاصی از تبلیغ یعنی بنر تبلیغی در سطح وب
استفادهشده است .بنابراین عمومیتیافتن نتایج این پژوهش محدود است.
در این پژوهش ،پیشنهادهایی برای پژوهشهای آتی مطرح شده است .اول ،پژوهشگران آتی باید زمانی که نیاز
شناختی کار پایین است اما ماهیت کار جذاب یا چالشبرانگیز است مانند خریدکردن ،جلبتوجه تبلیغات شخصی را
با تبلیغات غیرشخصی مقایسه کنند .دوم ،پژوهشگران باید تأثیر سایر ویژگیهای شخصیسازی (مانند اطالعات
گذشته جستجوی کاربران یا اطالعات مربوط به انتخاب محصول قبلی کاربران) را بر جلبتوجه مصرفکنندگان و
نگرش آنها به تبلیغ بررسی نمایند .درنهایت ،پژوهشگران باید نتایج این پژوهش را با انواع دیگر محصول ،رسانه یا
تبلیغ مقایسه کنند.
همانگونهکه تبلیغکنندگان و تولیدکنندگان محتوا به دنبال راههای جدید برای شناسایی مشتریان هدف خود و
رساندن پیام به آنها هستند ،شناختن ماهیت تأثیرات این نوع هدفگذاری نقش مهمی در افزایش اثربخشی
تبلیغات دارد .این پژوهش کاربردهای مدیریتی برای تبلیغکنندگانی که از تبلیغات شخصی استفاده میکنند ،دارد که
عبارتنداز :اگر بازاریابها به دنبال تبلیغ کاالهایی با هدف جلبتوجه مصرفکنندگان بهمنظور افزایش آگاهی
هستند ،بهتر است تبلیغات خود را در صفحاتی بگنجانند که مصرفکنندگان از نظر شناختی در آن درگیر نباشند.
بهعالوه ،برای مؤثربودن تبلیغات صفحات وب در جلبتوجه مصرفکنندگانی که از نظر نیاز شناختی در آن درگیر
هستند ،بهتر است از تبلیغات شخصی استفاده و از تبلیغات عام و فراگیر پرهیز شود .درنهایت ،در استراتژیهای
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بازاریابی میتوان از شخصیسازی برای خنثیکردن اثرات منفی جلبتوجه روی نگرش نسبت به تبلیغ و مانع هدف
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نویسندگان این مقاله

مسعمود کيماسی؛ استادیار و عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران ،دکتری
خود را در رشته مدیریت سیاستگذاری در بخش عمومی از دانشگاه تهران اخذ کرده است.
ایشان عالوهبر تدریس در دانشگاه و مشاوره برای سازمانهای مختلف دولتی و خصوصی ،در
سمت مدیر کل اداره بازاریابی بانک ملت مشغول به فعالیت میباشد .عالوهبراین فعالیتها،
ایشان مؤلف مقاالت و کتب علمی متعددی در زمینه بازاریابی میباشد.
مژده خوشنویس؛ دانشجوی دکتری بازاریابی دانشگاه تهران ،مقاالت و کتب متعددی را
در زمینه بازاریابی به رشته تحریر درآورده است .ایشان عالوهبر فعالیتهای علمی متعدد و
همکاری با اساتید داخلی و خارجی ،بهعنوان مشاور و پژوهشگر در سازمانهای دولتی و
خصوصی فعالیت کرده است .در حال حاضر ،ایشان مشاور استراتژی و بازاریابی شرکت
مهندسی نرمافزار شقایق وابسته به بانک ملت است.

