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Abstract

The present study aims to evaluate the effect of evoking nostalgic memories of
Advertising on Consumers' Emotional, Cognitive, and Behavioral Responses. An
Exploratory Sequential Mixed-Method Design was applied in two studies to obtain
the target in the research. In the first study, the data obtained from collage making
and interviews with 18 participants, all born in the 1360s, were analyzed through
phenomenological qualitative research methods to understand the nostalgic
stimulants that evoke nostalgic memories in the target group and In the second
study, the effect of these stimuli, as an intervening variable, was investigated based
on data gathered from questionnaires distributed among 200 participants divided
into either experimental or control groups based on Post-Test Only Control Group
Design. Results of multivariate variance analysis of research data indicate that at a
95% significance level, the mean of emotional response, attitude toward advertising
and purchase intention scores of consumers exposed to nostalgic advertising is
higher than those not exposed to such advertising and Therefore, it is concluded that
nostalgic advertisements evoke more positive emotional responses, a more favorable
brand attitude, and higher purchase intention. It was also found out that there is no
significant difference between men and women regarding their attitude to nostalgic
advertising.
Advertising, Nostalgic Appeal, Purchase Intention, Attitude toward Advertising,
Attitude toward Brand.
Keywords:

Citation: Azima, S., Jafari, P., Motie Nasrabadi, A., & Sammaknejad, N. (2021). Evaluating
Consumers' Emotional, Cognitive, and Behavioral Responses to Nostalgic Stimuli in Advertising: A
Mix Method Study. Consumer Behavior Studies Journal, 8 (3), 140-171. (in Persian)
Consumer Behavior Studies Journal, 2021, Vol. 8, No.3, pp. 140-171.
Received: October 4, 2020; Accepted: January 22, 2021
© Faculty of Humanities & Social Sciences, University of Kurdistan

140

ارزیابی واکنشهای احساسی ،شناختی و رفتاری مصرف کنندگان نسبت به ....

ارزیابی واکنشهای احساسی ،شناختی و رفتاری مصرف کنندگان نسبت به محرکهای
نوستالژی موجود در تبلیغات :مطالعهای با رویکرد ترکیبی
شیما عظیما
دانشجوی دکتری تخصصی رشته مديريت بازرگانی ،دانشکده مديريت و اقتصاد ،واحد علوم و تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران،
ايران .رايانامهshima.azimaa@ gmail.com :
پژمان جعفری
نويسنده مسئول ،استاديار ،گروه مديريت بازرگانی ،دانشکده مديريت و اقتصاد ،واحد علوم و تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ايران.
رايانامهPejman.jafary@gmail.com :
علی مطیع نصرآبادی
استاد ،گروه مهندسی پزشکی ،دانشکده فنی و مهندسی ،دانشگاه شاهد ،تهران ،ايران .رايانامهA_m_nasrabadi@yahoo.com :
نگار سماکنژاد
استاديار ،گروه روانشناسی شناختی ،پژوهشکده علوم شناختی و مغز ،دانشگاه شهید بهشتی ،تهران ،ايران.
رايانامهnsammaknejad@gmail.com :

چکیده
پژوهش حاضر با هدف ارزيابی واکنش های احساسی ،شناختی و رفتاری مصرفکنندگان نسبت به تبلیغات حاوی جاذبهی
نوستالژيک انجام گرفته است .بهمنظور تحقق هدف پژوهش ،رويکرد ترکیبی با رهیافت روند ترتیبی اکتشافی ،در قالب دو مطالعه
بهکار گرفته شده است .در مطالعه نخست ،بهمنظور شناخت محرکهای برانگیزاننده نوستالژی در گروه هدف ،دادههای حاصل از
ساخت کالژ و مصاحبه همزمان با  18نفر از متولدين دهه شصت از طريق روش پژوهش کیفی در سنت پديدارشناسی مورد تحلیل
قرار گرفته و در مطالعه دوم ،اثر اين محرکها ،بهعنوان عنصر مداخله ،از طريق دادههای گردآوریشده از طريق پرسشنامه در يک
کارآزمايی تجربی با حضور  200آزمودنی که براساس يک طرح تجربی پسآزمون با گروه شاهد ،بهصورت تصادفی در دو گروه
(آزمون و شاهد) جايگزين شدند ،بررسی شده است .نتايج حاصل از روش تحلیل واريانس چندمتغیری دادههای پژوهش نشان
میدهد ،در سطح اطمینان  ،%95میانگین نمرات واکنشهای احساسی ،نگرش نسبت به تبلیغات ،نگرش نسبت به برند و قصد خريد
مصرفکنندگان ،هنگام مواجهه با تبلیغات نوستالژيک نسبت به تبلیغات غیرنوستالژيک بیشتر است و لذا براساس نتايج اين پژوهش،
میتوان نتیجه گرفت که تبلیغات با جاذبه نوستالژيک احساسات مثبت بیشتر ،نگرش مطلوبتر نسبت به تبلیغات ،نگرش مطلوبتر
نسبت به برند و قصد خريد بیشتری را ايجاد مینمايد .همچنین نتايج نشانگر آن است که میان مردان و زنان از منظر نگرش نسبت
به تبلیغات حاوی جاذبه نوستالژيک ،تفاوت معناداری وجود ندارد.
واژگان کلیدی :تبلیغات ،جاذبه نوستالژيک ،قصد خريد ،نگرش نسبت به تبلیغات ،نگرش نسبت به برند
استناد :عظیما ،شیما؛ جعفری ،پژمان؛ مطیع نصرآبادی ،علی و سماکنژاد ،نگار ( .)1400ارزيابی واکنشهای احساسی ،شناختی و
رفتاری مصرف کنندگان نسبت به محرکهای نوستالژی موجود در تبلیغات :مطالعهای با رويکرد ترکیبی .مطالعات رفتار مصرفکننده،
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 .1مقدمه
اکثر مردم میتوانند تابستان خاصی کهدر دوران کودکی با دوستان خود گذراندند را بهيادآورند يا بهدوره های
تاريخی بسیار قديمی که يادآور "ايام خوش قديم" است فکر کنند .احساسات وصفناپذير و اغلب تلخ و شیرين از
تصور آن شرايط ،نوستالژی1خوانده میشود ( .)Li, Lu, Bogicevic, & Bujisic, 2019تقريبا 3 ،هزار سال قبل،
هومر ،شعر حماسی خود ،اديسه ،را سرود و يکی از جالبترين توصیفهای ادبی از نوستالژی را خلق نمود .شعر حول
ماجراهای اديسه شکل میگیرد کهپس از بازگشت پیروزمندانه از جنگ تروا ،جستوجويی برای بازگشت بهجزيره
ايساکا ،وطن خويش را آغاز میکند ،تا بههمسر وفادار خود ،پنلوپه بپیوندد .اين جستوجو 10 ،سال بهطول
میانجامد که  7سال از آن را در دست الهه کالیپسو که عاشق او شده ،اسیر میشود .در تالش برای متقاعد کردن
کالیپسو برای آزادی ،اديسه اطمینان میدهد؛ "اقرار میکنم پنلوپه نمیتواند در زيبايی بهپای تو برسد ،او موجودی
فانی است اما تو جاودان هستی .با اين وجود ،او کسی است که من آرزوی ديدارش را در سر دارم .آرزومند بازگشت
بهخانه و روز بازگشت هستم"( .)Homer, 1921, pp. 78-79واژگان يونانی؛ نوستوس2و الگوس 3،بهترتیب برای
بازگشت و رنج ،به کار میروند .ازاينرو ،معنای تحت اللفظی نوستالژی ،رنج ناشی از آرزوی وصال به منشا و آغاز
خويش است(.)Wildschut, Sedikides, Arndt, & Routledge, 2006
جهان سرشار از انسانهايی است که تصور میکنند که آينده رضايتبخش ،در گرو بازگشت به گذشته آرمانی
است ( .)Muehling & Pascal, 2011هنگامی که افراد رويدادهای مثبتی از گذشته را بهخاطر میآورند که بعید
است دوباره رخ دهند ،حس نوستالژی را تجربه مینمايند ( .)Huang, Huang, & Wyer, 2016نوستالژی ،اشتیاق
عاطفی افراد نسبت بهگذشته است ( )Muehling, Sprott, & Sultan, 2014در واقع نوستالژی ،نوعی ترجیح
(دوستداشتن ،نگرش مثبت و تمايل مطلوب) نسبت به موضوعی (افراد ،مکانها و يا چیزهايی) است که هنگامی
که فرد جوانتر (در اوايل دوران بزرگسالی ،در دوران جوانی ،در دوران کودکی و حتی قبل از تولد) بوده است ،بهطور
عمومی شايع (محبوب ،مد روز و يا بهطور گسترده مورد استقبال عموم) بوده است ( & Cova, Elliott, Kessous,
 .)Roux, 2008; Holbrook & Schindler, 1991; Ju, Jun, Dodoo, & Morris, 2015اگرچه نوستالژی
مفهومی قديمی است که اولینبار در سال  1688میالدی در حوزه ی پزشکی4مطرح شد ،با اين وجود ،استفاده از
اين مفهوم در حوزه ی رسانه ،بازاريابی ،و تبلیغات ،به اواخر قرن بیستم باز میگردد .دورهای کهمقارن با
پیشرفتهای بزرگ همراه با بحرانهای فراوان در حوزهی اقتصادی ،اجتماعی ،غذايی و سالمتی ،بوده است
( .)Kessous, 2015به نظر میرسد ،احساس ناامنی ناشی از اين بحرانها ،نوعی میل به بازگشت به "ارزشهای
بنیادين ،"5را ايجاد نمود ( ،)Brown, Kozinets, & Sherry Jr, 2003و مصرف کنندگانی که نیازمند و در
پیاطمینان بودند ،میتوانستند آن را در پرتوی بازسازی تجربیات گذشته 6،بیابند ( & Loveland, Smeesters,
 .)Mandel, 2010اين تمايل مخاطبان ،يکی از داليلی است که طی سالیان اخیر ،مجموعههای تلويزيونی نظیر

1 NOSTALGIA
2 nostos
3 algos
4 MEDICINE
5 BASIC VALUES
6 RECONSTRUCTION OF PAST EXPERIENCES
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دختران گیلمور 1،و برنامههای تلويزيونی دهه  ،1980دستمايه و الهام بخش ساخت سريالهای موفقی نظیر
"چیزهای عجیب" 2و همچنین فیلم برنده جايزه اسکار ،يعنی"ال ال لند" 3،بودهاندLi, Lu, Bogicevic, & ) .
.(Bujisic, 2019
در بسیاری از موارد ،دست اندرکاران حوزهی تبلیغات و بازاريابی نیز سعی نمودند تا از طريق اضافه نمودن
آمیختهای از عناصر برانگیزانندهی نوستالژی به کمپین های ترويجی خود ،میان مخاطبان و خاطراتشان ،ارتباط
برقرار نمايند ( .)Nam, Lee, Youn, & Kwon, 2015در واقع ،جاذبههای نوستالژيک 4،مدت زمان طوالنی است
که بهعنوان يک ابزار ،توسط بازاريابان بهکار گرفته میشود ( & Brown et al., 2003; Zhao, Muehling,
 ،)Kareklas, 2014و برای دامنهی گستردهای از کمپینهای مرتبط با انواع مختلف کاالها و خدمات مورد استفاده
قرار میگیرد ( .)Zhao et al., 2014بهويژه ،اخیرا ايدهی استفاده از تبلیغات نوستالژيک و بازگشت بهگذشته به
شکل گستردهای توسط شرکتها بهکار گرفته شده است .برای مثال ،مک دونالد و کوکاکوال بهطور مشترک،
کمپینی را ترتیب دادند که طی آن ،کوکاکوال را در بطریهای شیشهای به سبک قديمی عرضه میکنند (Huang,
 ،Huang & Wyer, 2016).کیتکت 5،تبلیغ پاندای قديمی خود را مورد استفاده قرار میدهد که اصالتش بهسال
 1987میالدی باز میگردد ( ،)Telford, 2013و پیتزا دومینو 6،در سال  ،2011بیست و پنجمین سالگرد "نويد"7،
کاراکتر معروف خود در دههی  ،1980را جشن میگیرد ،تا احتماال مشتريان خود را به ياد طعم و مزهی پیتزايی
بیندازد که در جوانی میل کردهاند ( .)Huang et al., 2016در داخل کشور نیز ،اخیرا استفاده از عناصر نوستالژيک
در کمپینهای بازاريابی رواج بسیار يافته است .از جملهی اين کمپینها میتوان بهکمپینهای؛ کفش بال (Forsate
) ،Emrooz, 2015ايرانرادياتور ) ،)Forsate Emrooz, 2016aکمپین مناسبتی يلدانه فروشگاه رفاه (Forsate
) ،Emrooz, 2016bفیلم سینمايی متولد  Forsate ) (Emrooz, 2016c65و بسیاری ديگر از اين قبیل اشاره
نمود.
در اين زمینه ،مفهوم نوستالژی ،موضوع مورد عالقهی پژوهشی برای چندين رشته از قبیل؛ جامعه شناسی
( ،)Bartmanski, 2011روانشناسی ( ،)Ross, 1991تاريخ و علوم سیاسی (،)Fletcher, 2012; Lee, 2011
مردمشناسی ( ،)Graburn, 1995و نشانهشناسی ( ،)Cova et al., 2008بوده است ،و با توجه بهفراگیر بودن
استفاده از کمپینهای مبتنی بر نوستالژی در سطح بازار ،تعجبآور نیست کهاين موضوع توجه پژوهشگران در
حوزهی رفتار مصرفکننده را نیز بهخود معطوف نمايد ( .)Muehling et al., 2014با اين وجود ،پژوهشهای
معدودی در زمینهی تبلیغات نوستالژيک وجود دارد ،و میزان اثربخشی اين نوع از تبلیغات هنوز بهدرستی روشن
نیست ( .(Zhao, Muehling, & Kareklas, 2014در واقع با ظهور نوستالژی در فرهنگ عامه ،توجه پژوهشگران
بر تعريف ،دستهبندی ،و چگونگی سنجش اين مفهوم جلب شده ،اما از میان اين تالشها ،تعداد کمی پژوهش وجود
دارد که تأثیرات نوستالژی را در بستر تبلیغات مورد ارزيابی قرار دهد(.)Muehling, Sprott, & Sprott, 2004
اگرچه ،بدنهی در حال رشد پژوهش در مورد اين موضوع ،به روشنی نشان میدهد کهپاسخ مصرفکنندگان
1 Gilmore Girls
2 Stranger Things
3 La La Land
4 NOSTALGIC APPEALS
5 KIT KAT
6 DOMINO’S PIZZA
7 Noid
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بهتبلیغات نوستالژيک با عملکردشان در مورد تبلیغات غیر نوستالژيک متفاوت است (
 .)2011توضیح مشترک در مورد تاثیرگذاری تاثیرات نوستالژيک اغلب براين پايه است که وجود نشانههای خاصی
در تبلیغات ،قادر است که در مصرف کننده احساس نوستالژی (بهعنوان مثال  :بهخاطر آوردن خاطرهای خوش از
گذشته) ،بهوجود آورد کهمنجر به ايجاد منفعت برای برند از طريق مکانیزم انتقال عواطف است ( Muehling et al.,
 )2004با اين حال ،شواهد تجربی نشان میدهد که تجربهی نوستالژی ،همواره بهيک احساس و يا انديشهی مثبت
منجر نمیشود ( Belk, 1990; Stern, 1992; Wildschut, T., Sedikides, C., Routledge, C., Arndt, J.,
 .)& Cordaro, F.2006برای نمونه ،در مطالعهای نتايج مطالعهای نشان دارد که شرکتکنندگان در مواجهه با
تبلیغات نوستالژيک ،هم واکنش مثبت (لذت از خاطرات گذشته) ،و هم واکنش منفی (حس از دستدادن چیزهايی
که ديگر قادر بهبدست آوردن آن نیستند) ،را تجربه نمودند ( Muehling and Sprott, 2004).اين ترکیب تلخ و
شیرين از پاسخهای عاطفی مثبت و منفی ،يکی از ويژگیهای نوستالژی است که آن را از ساير انواع محتوا مجزا
مینمايد (.)Holak & Havlena, 1998
در هر صورت ،توسعهی بهکارگیری جاذبهی نوستالژيک در تبلیغات ،و صرف هزينههای هنگفت جهت
بهکارگیری اين نوع محتوای تبلیغاتی ،و توجه به اين موضوع که اثربخشی اين نوع محتوا در میان پژوهشگران
همچنان مورد ترديد و بحث بوده است ،اين امر را ضروری ساخته تا پژوهشهای بیشتری در زمینههای-1 :ارزيابی
اثربخشی انواع محتوای بهکار رفته در اين نوع از تبلیغات ،و -2توضیح در مورد اينکه چرا برخی از انواع محتوا از
برخی ديگر اثربخشتر هستند ،انجام پذيرد .در واقع لزوم يک ارزيابی نظامند 1،در مورد اينکه چگونه محتوای
تبلیغاتی مبتنی بر جاذبهی نوستالژيک ،میتواند میان مصرفکنندگان و برندها ،ارتباط ايجاد نمايد و بر رفتار
مصرف کنندگان تاثیر بگذارد احساس میشود .از اين رو ،بهمنظور درک چگونگی فرايند شکلگیری احساس،
نگرش ،و رفتار مصرفکننده نسبت به تبلیغات مبتنی بر جاذبهی نوستالژيک ،و برای فراهم نمودن چارچوبی برای
فهم بهتر اين موضوع ،پژوهش حاضر قصد دارد تا از طريق به کارگیری روش ترکیبی ،چگونگی واکنش
مصرفکنندگان نسبت بهتبلیغات مبتنی بر جاذبه نوستالژيک را مورد پژوهش قرار دهد و در اين راستا طی دو
مطالعه ،از طريق شناخت محرکهای بر انگیزاننده حس نوستالژی (در مطالعه اول) ،بهبررسی تجربی اثر اين
محرکها ،بر نگرش ،احساسات و نیات خريد مصرف کننده (مطالعه دوم) ،بپردازد.
Muehling & Pascal,

 .2پیشینه پژوهش
بهطور عمومی سه جريان اصلی در پژوهشهای علمی در زمینه بهکارگیری نوستالژی در استراتژیهای
بازاريابی وجود داشته است ( .)Kessous, Roux, & Chandon, 2015نخستین جريان ،پژوهشهايی است که
توسط هلبروک و اشنايدر آغاز شد و حوزه اين پژوهشها مربوط به بررسی پیشآيندها(2سن ،جنسیت ،مستعدبودن
برای نوستالژی) ( & Holbrook, 1990, 1993; Holbrook & Schindler, 1994, 1996; Schindler
 ،)Holbrook, 2003محرکهای حسی (شنوايی ،بويايی ،چشايی و بصری) ( Batcho, 2007; Batcho, DaRin,
 ،)Nave, & Yaworsky, 2008و رابطهی میان محصوالت و برندها ،با نوستالژی ،شامل ترجیح مصرف ،تمايل

1 A SYSTEMATIC EXAMINATION
2 Antecedents
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بهخريد ،و احساس نسبت به تبلیغات1بوده

است( & Merchant, Latour, Ford, & Latour, 2013; Muehling

 .)Pascal, 2011; Pascal, Sprott, & Muehling, 2002; Sierra & McQuitty, 2007جريان دوم مرتبط با
پژوهشهايی است که بر روی کارکردهای روانشناختی نوستالژی ،و پیش آيندهای آن از قبیل نیاز بهتعلق بهعنوان
يک پیش آيند روانشناختی در مورد ترجیح محصوالت نوستالژيک ،متمرکز است( & Loveland, Smeesters,
Mandel, 2010; Wildschut et al., 2006; Wildschut, Sedikides, Routledge, Arndt, & Cordaro,
 .)2010و جريان سوم ،پژوهشهايی است کههدف آن ،ايجاد و توسعهی مقیاس2جهت سنجش تجربهی نوستالژی

است ( .)Holbrook, 1993; Holbrook & Schindler, 1991در اين زمینه ،در ادامه ،چند پژوهشی که اخیرا در
اين حوزه در داخل و خارج از کشور انجام پذيرفته ،مورد اشاره قرار گرفته است؛
در پژوهش ) Shields & Johnson (2016که با هدف گسترش دانش در مورد نوستالژی نسبت بهدوران
کودکی ،و تاثیر آن بر رابطهی میان مشتريان و برندها ،انجام گرفته ،بر پايهی دادههای گردآوری شده از ادبیات
نظری ،و مصاحبه ،به نوستالژی بهعنوان يک ظرفیت عاطفی مثبت ،کهموجب وابستگی بهبرند ها بهدلیل ارتباط با
خاطرات گذشتهی فرد و نه زندگی کنونی افراد ،میشود ،پرداخته شده و در اين زمینه ،مقیاسی جهت سنجش
نوستالژی به برند در دوران کودکی ،توسعه داده شده است (.)Shields & Johnson, 2016
پژوهشگران در پژوهش ديگری که با هدف بررسی چگونگی شکلگیری نگرش نسبت به نوستالژی در اثر
انواع مختلف خودپنداره 3مصرفکنندگان (مطیع 4،اشتراکی) ،5انجام گرفته است ،نشان میدهند ،خودپنداره افراد به
طور غیرمستقیم بر ترجیح خريد در مورد کاالهای نوستالژيک ،اثرگذار است بهاين ترتیب که از طريق افزايش
احساس مثبت نسبت بهخويشتن 6،مشارکتکنندگان دارای خودپندارهی مطیع ،با احتمال بیشتری ،محصوالت
نوستالژيک را خريداری نموده و بهديگران توصیه مینمايند .اين موضوع در مورد مشارکتکنندگان با خود پندارهی
اشتراکی ،از طريق افزايش ارتباطات اجتماعی 7،رخ میدهد ()Nam, Lee, Youn & Kwon, 2015
در پژوهش ديگری که با هدف تعیین رابطهی میان رضايت از زندگی و پذيرش تبلیغات نوستالژيک انجام
گرفته ،نتايج حاصل از آزمون مدل پژوهش در مورد ارتباط میان ،رضايت از زندگی ،تبلیغات نوستالژيک ،پاسخ
عاطفی نسبت بهبرند ،و نگرش و تمايل بهخريد ،نشان میدهد که رضايت از زندگی ،يک متغیر پیشايند ،برای
برانگیخته شدن نوستالژی بهشمار میآيد .بهعالوه ،پاسخ عاطفی نسبت بهبرند تبلیغ شده ،بهعنوان يک عامل مهم
جهت پیشبینی تمايل بهخريد بهشمار میآيد(.)Ju et al., 2015
همچنین نتايج پژوهش ديگری کهبر پايه دادههای گردآوری شده از  208مصرفکننده ،براساس طرح عاملی
بین گروهی و تحلیل رگرسیون خطی انجام گرفته است ،نشان میدهد کهبرای محصوالت با سطح درگیری پايین8،
و برای افراد دارای سطح رضايت از زندگی باال ،تبلیغات حاوی موسیقیهای نوستالژيک ،اثربخشتر بوده است .و
برخالف آن ،تبلیغات حاوی موسیقیهای غیر نوستالژيک ،برای افراد دارای رضايت از زندگی پايین اثربخشتر بوده
است .همچنین نتايج اين پژوهش نشان میدهد کهمیزان رضايت از زندگی ،در مورد واکنش مصرفکنندگان
1 Sensitivity to Advertising
2 Scales
3 Self-Concepts
4 Agentic
5 Communal
6 Self-Positivity
7 Social Connectedness
8 Low Involvement Product Category
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ايفا نمیکند (Khoshghadam, Kordrostami, & Liu-

بهمحصوالت با سطح درگیری ذهنی باال ،نقش تعديلگر
.)Thompkins, 2019
در اين زمینه ،پژوهش ديگری جهت پاسخ گويی به اين پرسشها که؛ تاثیر فرهنگ برارتباط میان
مصرفکنندگان و برندهای نوستالژيک چیست؟ و اينکه در چهشرايطی اين ارتباط مثبت و در چهشرايط اين ارتباط
منفی است؟ توسط کسوس ،انجام گرفته است .در اين پژوهش ،دادهها از طريق مصاحبه و طی سه مرحله و در
طول يک سال بهصورت پژوهش طولی گردآوری شده ،و در سه بعد فرهنگی شامل ،زمان ،مکان ،و جنبههای
اجتماعی 1،مورد تحلیل قرار گرفته است .نتايج اين پژوهش نشان میدهد ،در بعد زمان ،برندهايی که با مراسم و
رويدادهای سنتی تداعی میشوند موجب افزايش وفاداری مصرفکنندگان میشود .برندهايی کهتداعی کننده
اسطورهها 2و اصالت3ها هستند ،موجب کاهش ريسک ادراک شده و در نتیجه افزايش اعتماد مصرفکنندگان
میشوند .و در بعد جنبههای اجتماعی ،برندها با شمايل نمادين 4،تداعی میشوند و از اين طريق جوامعی از هواداران
را بهخود جذب می کنند (.)Kessous, 2015
همچنین يکی از پژوهشهايی که در داخل کشور در زمینهی نوستالژی و تاثیرات آن بر رفتار خريد
مصرفکننده انجام گرفته است ،پژوهشی است که با هدف شناسايی و آزمون تاثیر نوستالژی برتمايل بهخريد
هواداران فوتبال انجام پذيرفته است .در اين پژوهش ،نتايج حاصل از تحلیل دادههای مبتنی بر پرسشنامه کهمیان
 350نفر از دانشجويان دانشگاه خوارزمی ،توزيع و جمعآوری گرديده براساس روش مدلسازی معادالت ساختاری،
نشان میدهد ،رابطهی معناداری میان آشنايی با شخصیت نوستالژيک ورزشی ،و تاثیرپذيری نوستالژيک ،با
نوستالژی برانگیخته شده ،و تمايل بهخريد وجود دارد .اين پژوهشگران بر اساس يافتههای پژوهش پیشنهاد
میکنند ،در استراتژیهای بازاريابی ورزشی از شخصیتهای با وجهه نوستالژيک باال برای برانگیختن هواداران
استفاده شود ).(Fathi, Elahi, & Wasfari, 2014
در پژوهش ديگری که با هدف بررسی ارتباط سن برند و ترجیح برند با توجه بهنقش تعديلگر سطح نوستالژی
مصرفکننده انجام گرفته ،نتايج حاصل از تحلیل دادههای گردآوری شده از طريق پرسشنامه و نمونهای متشکل از
 474نفر از مصرفکنندگان مايع ظرفشويی ريکا بهروش تصادفی ساده ،نشان میدهد ،بین تمام متغیرهای تحقیق
ارتباط معناداری وجود دارد و نقش متغیر تعديلگر سطح نوستالژی مصرفکننده مورد تأيید قرار گرفت ( Doostar,
.)2014
همچنین در پژوهشی ديگری به بررسی تأثیر نوستالژی درکشده بر دلبستگی به مکان با درنظرگرفتن
شخصیت مصرفکننده بهعنوان تعديلگر پرداخته شده است .نتايج حاصل از مدلسازی معادالت ساختاری در اين
پژوهش نشانگر آن است که رابطه بین دلبستگی به مکان و نوستالژی درکشده معنادار میباشد و همچنین
شخصیت مصرفکننده ،رابطه بین دلبستگی به مکان و نوستالژی درکشده را تعديل نمینمايد ).(Akbari, 2015
و سرانجام ،در پژوهشی ديگر ،باقری و قیاس آبادی فراهانی ،بهبررسی تأثیر تبلیغات نوستالژيک بر قصد خريد
با توجه به نقش میانجی خود تداومی ادراک شده 5،نگرش بهبرند و پاسخ عاطفی بهنام تجاری ،پرداختهاند که نتايج
1 Social Aspects
2 Myths
3 Authenticity
4 Symbolic Icons
5 Perceived Self-Perpetuating
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حاصل از گردآوری دادهها از  282نفر از مصرفکنندگان محصوالت لبنیات پاک ،در شهر اراک ،که با استفاده از
روش مدلسازی معادالت ساختاری مورد تحلیل قرار گرفته حاکی از آن بوده است که تبلیغات نوستالژی بر
خودتداومی ادراک شده ،نگرش بهبرند ،پاسخ عاطفی بهنام تجاری و قصد خريد تأثیر داشته ،با اين وجود نتايج نشان
میدهد ،اثر تبلیغات نوستالژی بر قصد خريد از طريق خود تداومی ادراک شده ،نگرش بهبرند و پاسخ عاطفی بهنام
تجاری تايید نشده است (.)Bagheri, Ghiasabadi Farahani, 2018
 .3چارچوب نظری
امروزه ترويج و تبلیغات بخشی جدايیناپذير از سیستمهای اقتصادی و اجتماعی است .در جامعه پیچیده کنونی،
تبلیغات بهيک سیستم ارتباطی مهم برای مصرفکنندگان و مشاغل تبديل شده است (.)Belch & Belch, 2018
تبلیغات را می توان به عنوان عنصر اصلی فرهنگ معاصر در کشورهای در حال توسعه و حتی کشورهای صنعتی
دانست ( .)Amini, Amini, Taheri, & Ehtesham, 2018در اينراستا ،انتخاب درست رسانه و پیامهای
تبلیغاتی کهمطابق با اهداف ارتباطی باشند در هر استراتژی ارتباطی بازاريابی حائز اهمیت است (.)Rowley, 1998
در تالش برای دستیابی به اهداف تبلیغاتی ،آژانسها يا دست اندرکاران تبلیغات ،میتوانند از انواع گوناگونی از
جاذبهها ،قالبها ،و راهبردهای اجرايی ،بهمنظور بیان ،يا ترجمان ايدههای خالق خود استفاده نمايند ( De
 .)Pelsmacker, Geuens, & Van den Bergh, 2013توسعه يک استراتژی پیام مؤثر با شناسايی منافع مورد
انتظار مشتری که میتواند تحت عنوان جاذبههای تبلیغات 1،صورتبندی شود ،آغاز میگردد ( Kotler,
 .)Armstrong, & Opresnik, 2018جاذبههای تبلیغاتی تالش میکند تا ارتباطات مناسبی را بین محصول و
مخاطبان ايجاد کند .ماهیت جاذبه مورد استفاده در تبلیغات ،تاثیر گذاری بر شکلگیری و تغییر نگرش در مخاطبان
است .در واقع نقش جاذبههای تبلیغاتی بهصورتی است که آنها توجه مخاطبان را جلب میکنند و متعاقبا موجب
ايجاد عکسالعملهايی از سوی آنها میگردند ( .)Borbourjafari, 2012در تبلیغات ،انواع گوناگونی از جاذبهها
بهکار گرفته میشود .میتوان از منطق و استدالل ،يا از عواطف و احساسات برای رساندن پیام کمک گرفت
( .)Fennis & Stroebe, 2015يک پیام ترغیبکننده میتواند قلب يک مخاطب را بهتپش وادارد ،اورا بترساند ،اورا
به خنده يا گريه بیندازد ،و يا اينکه اشتیاق برای دانستن بیشتر را در وی ايجاد نمايد ( )Solomon, 2018مصرف
کنندگان عالوه بر تجزيه و تحلیل های منطقی بر اساس احساسات خود نیز به ارزيابی محصوالت میپردازند و اين
احساسات و تداعیات گاهی جايگزين موثرتری برای جاذبههای منطقی هستند (.)Hajiabadi, Ghobadi, 2020
دست اندرکاران تبلیغات پیوسته در پی روشهای خالق برای خلق نگرشی مطلوب و دلخواه بهبرند تبلیغ شده
هستند و توسل جستن بهحس نوستالژی ،يکی از اين شیوهها است (.)Khoshghadam et al., 2019
کاربرد مفهوم نوستالژی بهاواسط قرن هفده در حوزه پزشکی باز میگردد که آن را نوعی بیماری و نوعی
دلتنگی برای وطن و خانه تلقی میکردند ( .)Holak & Havlena, 1998واژه نوستالژی از دو ريشه يونانی:
" "nostosبهمعنای "بازگشت بهسرزمین مادری" و " "algosبهمعنای "درد ،رنج يا اندوه" مشتق شده است
( .)Daniels, 1985هرچند ،امروزه نوستالژی بهندرت بهعنوان يک اختالل روانشناختی شناخته میشود و يک
تجربه هیجانی بهشمار می رود که ترکیبی از نگاه بهگذشته يا آرزومندی گذشته و شامل ابعاد شناختی و هیجانی

1 Advertising Appeals
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است ( .)Baumgartner, 1992در بعد شناختی ،آنچه که از آن بهعنوان حافظهی سرگذشتی 1نام برده میشود ،به
شرايطی اشاره دارد که خاطرات يادآوری شده مملو از محتوای اطالعاتی بوده و میتوان آنها را برای ديگران بازگو
نمود .اما در بعد عاطفی ،خاطرات يادآوری شده ضمنی هستند ،و میتوان آن را نوعی هیجان بهشمار آورد که از
طريق محرک ويژهای برانگیخته می شود (.)Khoshghadam et al., 2019
پژوهشها نشان میدهد سرنخهای نوستالژيک موجود درتبلیغات ،افکار خاصی در مورد رويدادهايی که
مصرفکننده در گذشته تجربه کرده است را به وجود میآورند ( .)Muehling & Pascal, 2011نگرشی که در
مورد گذشتهها وجود دارد میتواند بر تصمیمات مصرفکنندگان تأثیر بگذارد .زيرا دوست داشتن گذشته ،احتمال
خريد محصوالتی که در گذشته خريداری میشدند را افزايش میدهد ( .)Sierra & McQuitty, 2007بر پايهی
مدلهای ترغیب مبتنی بر انتقال عواطف( ،)MacKenzie, Lutz, & Belch, 1986; Zajonc, 19802انتظار
میرود عواطف شکل گرفته ناشی از مواجهه با تبلیغات ،تاثیرات قابل توجهی بر ارزيابی مصرفکننده داشته
باشند( .)Muehling et al., 2004برخی از مطالعات پیشین نشان داده است که واکنشهای عاطفی
مصرفکنندگان نقش مهمی در اثربخشی تبلیغات و تغییر نگرش دارند ( & Burke & Edell, 1989; Holbrook
Batra, 1987; Ju, Jun, Dodoo, & Morris, 2017; Morris et al., 2009; Morris, Woo, & Cho,
 .)2003در واقع بهنظر میرسد ،احساسات مثبتی که در زمان قرارگرفتن در معرض تبلیغات ايجاد میشود به آن

تبلیغ و همچنین برند تبلیغ شده منتقل شود ( .)Holak, Matveev, & Havlena, 2007واکنشهای عاطفی
مصرف کنندگان نقش مهمی برای اثر بخشی تبلیغات و تغییر در نگرش دارد .تعداد قابل توجهی از تحقیقات نشان
داده است که پاسخ عاطفی ،يا احساس مصرفکنندگان نسبت بهتبلیغات ،يکی از عوامل کلیدی موثر در نگرش برند
و رفتار است (.)Bagheri, Ghiasabadi, & Farahani, 2018
نگرش نسبت بهتبلیغ ،نگرش نسبت بهبرند و قصد خريد برند معموالً در مورد واکنشهای مصرفکننده نسبت
بهجاذبه های تبلیغاتی مورد بررسی قرار میگیرد C. Marchegiani & Phau, 2011(.در مورد جاذبهی نوستالژيک
نیز يافتهها برخی از پژوهشهای پیشین ،مويد تاثیرات مثبت نوستالژی بر پاسخ های احساسی و رفتاری
مصرفکنندگان هستند .اين يافتهها نشان میدهند ،تبلیغات نوستالژيک در مقايسه با تبلیغات غیرنوستالژيک ،نگرش
مطلوبتری نسبت بهتبلیغ ،و برند تبلیغ شده ايجاد میکنند و منجر بهقصد خريد میشوند ( ;Ju et al., 2017
.)Muehling, 2013; Muehling et al., 2004; Pascal et al., 2002; Reisenwitz, Iyer, & Cutler, 2004
از اين رو فرضیات اول تا چهارم پژوهش بهصورت زير طرح شده است.
 فرضیه اول :قرارگرفتن در معرض تبلیغات با جاذبه نوستالژيک ،در مقايسه با تبلیغات بدون جاذبه نوستالژيکاحساس مثبت بیشتری ايجاد میکند.
 فرضیه دوم :قرار گرفتن در معرض تبلیغات با جاذبه نوستالژيک ،در مقايسه با تبلیغات بدون جاذبه نوستالژيکنگرش مطلوبتری نسبت بهتبلیغ ايجاد میکند.
 فرضیه سوم :قرار گرفتن در معرض تبلیغات با جاذبه نوستالژيک ،در مقايسه با تبلیغات بدون جاذبه نوستالژيکنگرش مطلوبتری بهبرند تبلیغ شده ايجاد میکند

1 Autobiographical Memory
2 Affect Transfer Models of Persuasion
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 فرضیه چهارم :قرار گرفتن در معرض تبلیغات با جاذبه نوستالژيک در مقايسه با تبلیغات بدون جاذبه نوستالژيکقصد خريد بیشتری ايجاد میکند.
از سوی ديگر ،برخی از پژوهشهای تجربی پیشین ،پیرامون رابطه نوستالژی با جنسیت مخاطبان شکل گرفته
است .در مطالعات اولیه ،فرض بر آن بود که مردان بیش از زنان دچار احساسات نوستالژيک میشوند ( Davis,
 .)1979پژوهشگران در مطالعهای نشان دادند که زنان و مردان ،ممکن است تجربه و برداشت متفاوتی از نوستالژی
داشته باشند ).)Holbrook & Schindler, 1994
احساسات نوستالژيک با ماهیت اجتماعی هر جنس ارتباط دارد و زن و مرد ،محرکهای متفاوت را متفاوت
ارزيابی نموده و شدت واکنش آنها نیز تفاوت دارد .زنان و مردان بهعناصر نوستالژيک موجود در تبلیغات ،متفاوت
واکنش خواهند داشت ،همانطور که بهادبیات تخیلی و يا "رمانس" ،واکنش متفاوت نشان میدهند(Stern, .
) 1992بهترتیب ،بیکر و کندی معتقد بودند عوامل متفاوتی ،موجب ايجاد حس نوستالژی در بین دو جنس زن و
مرد میشوند و آن تفاوت ها بهطبقه محصول و زمان مورد نظر در زندگی فرد ،بستگی دارد ( Baker & Kennedy,
 .)1994bهمچنین ،هلبروک و شیندلر ،در مطالعه ديگری که در مورد نگرش نسبت بهفیلم انجام گرفته بود ،نشان
دادند که بر اساس شاخص نوستالژی هلبروک 1،زنان بیشتر از مردان ،مستعد نوستالژی هستند ( & Holbrook
 .)Schindler, 1994اين در حالی است که در پژوهش ديگری هیچ رابطه معناداری میان جنسیت و تمايل
نوستالژی يافت نشد .گرچه اين پژوهشگران در پژهش ديگری نشان دادند که بهطور متوسط زنان ،از نظر ترجیحات
نوستالژيک مصرفکننده 2،نمرهی باالتری نسبت بهمردان کسب نمودهاند .اما اين تفاوتها معنادار نبود
( .)Rousseau & Venter, 2000همچنین نتايج يک پژوهش ديگر در مورد اثرات تعديل کننده متغیر جنسیت بر
نگرش افراد نسبت بهتبلیغات و برند نشان میدهد ،در اين رابطه اثرات تعاملی معناداری وجود ندارد ( Muehling et
 .)al., 2004اين در حالی است که ريزنويتز و همکارانش نشان دادند ،هم از منظر نوستالژی مرتبط با جامعه و هم
از منظر نوستالژی فردی ،زنان بیش از مردان دچار احساس نوستالژی هستند .از اينرو ،تفاوت جنسیت با بروز
احساس نوستالژی شديدتر يا ضعیفتر همراه است .برخی محصوالت ،احساس نوستالژی قویتری را در مردان
برمی انگیزد و برخی محصوالت ،احساس شديدتری را در زنان برمیانگیزند ( Reisenwitz, Iyer & Cutler,
 .)2004لذا اين رابطه بايد بهطور کاملتر مورد تحقیق قرار گیرد ( .)Gineikienė, 2013از اين رو فرضیه پنجم
پژوهش بهصورت زير ارائه است.
فرضیه پنجم :میان مردان و زنان از منظر نگرش نسبت بهتبلیغات حاوی جاذبه نوستالژيک ،تفاوت وجود دارد.
 .4روش پژوهش
گردآوری و تحلیل دادهها بهره برده است ،چرا که روشهای ترکیبی
پژوهش حاضر از رويکرد
بر جمعآوری ،تحلیل و ترکیب دادههای کمی و کیفی در مطالعهای منفرد يا مجموعهای از مطالعات تمرکز دارند ،و
قضیهی مهم و اساسی اين است که استفاده از ترکیب رويکردهای کمی و کیفی ،فهم بهتری از مسالهی پژوهش
نسبت بههر کدام از روشهای کمی ،يا کیفی بهصورت جداگانه فراهم میسازد ) .)Iman, 2014از اين رو پژوهش
ترکیبی3بهمنظور

1 Holbrook’s nostalgia index
2 consumer nostalgic preference
3 mixed methods approach
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کنونی ،شامل دو مرحله مطالعه است .در مطالعه نخست بهمنظور طراحی مداخله ،از طريق روش پژوهش کیفی در
سنت پديدارشناسی ،محرکهای برانگیزاننده حس نوستالژی در گروه هدف (متولدين دههی شصت) ،مورد
شناسايی ،و براساس سطوح تاثیرگذاری ،مورد غربالگری اولیه قرار گرفته است .در مطالعه دوم ،اثر محرکهای
شناسايی شده بهعنوان عنصر مداخله ،در يک کار آزمايی تجربی مورد بررسی قرار گرفته است .لذا اين پژوهش از
رهیافت روندهای ترتیبی اکتشافی 1،استفاده مینمايد( .)Harrison & Reilly, 2011روش گردآوری دادهها در اين
پژوهش تلفیقی از روش کتابخانه ای و میدانی بوده است که از مطالعات کتابخانهای جهت تبیین مبانی نظری و
ادبیات موضوع پژوهش و از دادههای حاصل از گزارش شخصی (ساخت کالژ ،مصاحبه ،و پرسشنامه) ،به منظور
گردآوری دادهها از آزمودنیها استفاده شده است .همچنین ،با توجه بهماهیت روش ترکیبی مورد استفاده ،از روش
های گوناگون کمی و کیفی برای تحلیل دادهها و پاسخ بهپرسش ها و آزمون فرضیات پژوهش استفاده شده ،که
چگونگی آن در ادامه مورد تشريح قرار گرفته است.
 .5مطالعه اول
 .5-1روش نمونهگیری
در مطالعه نخست ،بهمنظور حصول شناخت از تجربهی زيسته آزمودنیها در مورد عناصر محرک نوستالژی ،از
روش پژوهش کیفی در سنت پژوهشی پديدارشناسی استفاده شده است .پژوهشگران حداقل حجم نمونه در
پژوهشهای پديدارشناسی را برابر با  10مشارکتکننده ذکر مینمايند (Collins, Onwuegbuzie & Jiao,
) .2007کرسول ،تعداد  5تا  25مصاحبه را برای پژوهشهای پديدارشناسی توصیه نموده است ( Creswell,
 .)2013همچنین ماسون در پژوهش خود با بررسی  57رسالهی دکتری که از روش پديدارشناسی استفاده نموده
بودند نشان داد ،که تعداد مصاحبههای انجام گرفته در اين پژوهشها حداقل  7و حداکثر  89مصاحبه بوده که اين
تعداد دارای نمای ،20 2و میانگین  19.9بوده است ( .)Mason, 2010لذا ،در مطالعهی نخست پژوهش کنونی،
بهجهت برخورداری از تجربه رويدادهای مشابه در بازهی زمانی همسان (،)Malhotra, Nunan, & Birks, 2017
از میان متولدين دهه شصت هجری شمسی ساکن شهر تهران ،تعداد  18نفر بر مبنای روش نمونهگیری در
دسترس ،انتخاب شده (جدول  ،)1و از آنها خواسته شد که در گام نخست ،کالژی از کلیه تصاوير خاطره برانگیز که
برای آنها انگیزاننده حس نوستالژی است ،تهیه نموده و در گام بعد بهصورتی که در ادامه شرح داده شده ،مورد
مصاحبه عمیق قرار گرفتند.

1 Exploratory Sequential Procedure
2 Mode
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رديف
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

جدول ( .)1ویژگیهای جمعیتشناختی گروه نمونه در مطالعه اول
تحصیالت
سال تولد
جنسیت
نام
کارشناسی ارشد
1363
مرد
حامد
کارشناسی ارشد
1367
زن
نینا
کارشناسی ارشد
1365
زن
معصومه
کارشناسی ارشد
1364
زن
مهديه
کارشناسی ارشد
1364
زن
روناک
دکتری تخصصی
1369
مرد
پويا
کارشناسی ارشد
1365
زن
زهرا
کارشناسی
1366
زن
زهرا2
دکتری تخصصی
1366
زن
شیما
دکتری تخصصی
1362
مرد
سجاد
کارشناسی
1366
زن
سروناز
کارشناسی
1367
مرد
علی
کارشناسی
1362
مرد
هومن
کارشناسی
1360
زن
طناز
کارشناسی
1362
زن
مغدی
کارشناسی
1359
زن
بیتا
کارشناسی ارشد
1360
مرد
آرش
کارشناسی
1367
زن
آناهیتا

 .5-2روش و ابزار گردآوری دادهها
تکنیکهای فرافکنی ،نوعی از روشهای تحقیق کیفی بدون ساختار هستند که درآن ،محرکهای مبهم ،بدون
ساختار ،و نامعلوم بهکار بسته میشوند تا اطالعات شخصی را بهصورت ناخودآگاه و بدون اطالع مصرفکنندگان
استخراج نمايند( .)Donoghue, 2000; Steinman, 2009ساخت کالژ يک تکنیک فرافکن است که
بهمصرفکنندگان امکان میدهد تجربیات ،احساسات ،ايدههای خود در مورد برندها ،انگیزههای مصرف ،يا مصرف
محصول را با ترکیب مواد مختلف گوناگون نظیر تصاوير ،عکسها ،يا کلمات منتقل و مجموعهای از اشیا گوناگون
را خلق نمايند( ;Belk, Ger, & Askegaard, 1997; Costa, Schoolmeester, Dekker, & Jongen, 2003
 .)Koll, Von Wallpach, & Kreuzer, 2010ساخت کالژ بهچند دلیل با هدف اين مطالعه مرتبط است .آنچنان
که راسل بِلک1مورد اشاره قرار میدهد " ،اساسا خاطرات نوستالژيک غیرواقعی و خیالیاند و نهعینی و ذاتی اشیاء
القا کننده آن" ( . )Belk, 1990, p. 670و روش کالژ ،نمايش حالت ذهنی را بیدرنگ ممکن میسازد (Koll,
 ،Von Wallpach & Kreuzer, 2010).زيرا افکار و احساسات مبتنی بر تصوير هستند نه واژهها( & Zaltman
 .)Coulter, 1995بهعالوه ،روش کالژ بهمحققان کمک میکند تا از بیمیلی و اکراه ،منطق ،و مطلوبیت اجتماعی
مصرفکنندگان که مانع گزارش مستقیم آنها در مورد موضوع تحقیق میشود رهايی يابند ( Shin & Parker,
.)2017

1 Russell Belk
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از سوی ديگر ،مطالعات گذشته از اين تکنیک برای شناسايی میل و خواسته مصرفکننده ( & (Belk, Ger,
 ،)Askegaard, 1997); Belk, Ger, & Askegaard, 2003دانش برند مصرفکننده ( Koll et al.,
 ،)2010نیاز مصرفکننده در طراحی محصول (،)Costa, Schoolmeester, Dekker, & Jongen, 2003
معانی مصرف آنالين برای مصرفکنندگان ( ،)Cotte & Latour, 2009و ساختار و موضوعات مرتبط با
نوستالژی های مصرفکننده ( ،)Havlena & Holak, 1996بهره گرفتهاند .در اينزمینه ،شین و پارکر دو روش
را برای خلق کالژ معرفی میکنند )1 :استفاده از کاغذ و يا برچسبهای کاغذی  )2استفاده از پاورپوينت( & Shin
 .)Parker, 2017لذا در مطالعه کنونی از مشارکتکنندگان خواسته شد تا با استفاده از آرشیو عکس های شخصی
و يا عکسهای موجود در فضای اينترنت ،کالژی متشکل از تصاوير و متونی که برای آنها در بردارنده حس
نوستالژی است ،در قالب فايل پاورپوينت ساخته و ارائه نمايند .همچنین ،روش کالژ اغلب با مصاحبههای عمیق
( ،)Belk et al., 2003مصاحبه با گروههای کانونی ( ،)Costa et al., 2003يا توضیح کوتاهی از کالژها به
شیوهای کالمی ( ،)Havlena & Holak, 1996; Koll et al., 2010يا کتبی (،)Belk et al., 1997
ترکیب میشود تا معانی آنها را روشن سازد .اين فرايند جستوجو ،در مطالعاتی نظیر پژوهش حاضر که سعی دارند
بینشهای عمیق و غنی را نمايان سازند ،ضروری است .از اين رو در مطالعه حاضر ،مشارکتکنندگان پس از ساخت
و ارائه کالژ ،مورد مصاحبه عمیق قرار گرفتهاند .مصاحبه در اين زمینه سه بخش را در بر داشته است .در بخش
نخست هدف قراردادن تجربهی مشارکتکنندگان در زمینه بوده است ،لذا از آنها خواسته شد ،در مورد چگونگی و
داليل انتخاب تصاوير و متون استفاده شده در کالژ توضیحاتی را ارائه نمايند .در بخشدوم ،تمرکز بر جزئیات واقعی
تجربهی زندگی شدهی کنونی مشارکتکنندگان ،در حوزهی موضوع مورد مطالعه بود و از آنها خواسته شده تا اين
جزئیات را بازسازی نمايند .و درنهايت در بخش سوم از مشارکتکنندگان خواسته شد تا معنای تجربهی خود را
بازتاب دهند.
 .6یافتهها
بهمنظور حصول شناخت از تجربهی زيسته آزمودنیها در مورد تجربه نوستالژی و عوامل برانگیزاننده آن ،پس از
پیادهسازی متنی مصاحبهها ،دادههای متنی و تصويری گردآوری شده مورد کدگذاری و تحلیل قرار گرفته و جهت
تسهیل فرايندها در اين بخش ،نرمافزار مکسکیو دی ای نسخه  1،2018مورد استفاده قرار گرفته است .در
اينرابطه ،کدگذاری دادهها با استفاده از روشهای کدگذاری توصیفی 2،ساختاری 3،زنده 4،در دور نخست
کدگذاری(کدگذاری مقدماتی) ،5منجر بهشناسايی  174کد اولیه منحصربفرد با  525فراوانی يا تکرار در واحدهای
معنادار شد .در مرحلهی دوم کدگذاری ،اين کدها از طريق روش کدگذاری تنظیمی 6،تحت  11مقوله اصلی شامل؛
اشیا ،کارتونها ،اتفاقات ،افراد ،مکان ،موسیقی ،فیلم ،شخصیتهای تلويزيونی ،زمانها ،برندها ،و تبلیغات ،مورد
طبقهبندی قرار گرفت .در اين رابطه همانگونه که در
1 MAXQDA2018
2 Descriptive Coding
3 Structural Coding
4 In Vivo Coding
5 Initial Coding
6 Focused Coding

152

ارزیابی واکنشهای احساسی ،شناختی و رفتاری مصرف کنندگان نسبت به ....

جدول  ،نشان داده شده است ،در ماتريس ( 1،)CMBکه بر مبنای فراوانی کدها شکل گرفته ،نتايج نشان میدهد
که مقوله اصلی "اشیاء" با  148بار تکرار و درصد فراوانی  %28بیشترين فراوانی را داشته است .پس از آن
"کارتونها" با فراوانی  87بار تکرار و درصد فراوانی " ،%17اتفاقات" با  68بار تکرار و درصد فراونی ،%13
"افراد" با  61بار تکرار و درصد فراوانی " ،%12مکانها" با  48تکرار و درصد فراوانی " ،%9موسیقیها" با 34
مرتبه تکرار و فراوانی " ،%6فیلمها"  30تکرار و درصد فراوانی" ،6%شخصیتهای تلويزيونی"  16تکرار و درصد
فراوانی " ،%3زمانها" با  16تکرار و درصد فراوانی " ،%3برندها" با  9تکرار و درصد فراوانی  %2و تبلیغات 8
تکرار و درصد فراوانی  ،%2از منظر تکرار کد در رتبههای بعدی قرار گرفتهاند.
جدول ( .)2ماتریس فراوانی مقوالت اصلی

در اين زمینه ،شکل  ،ابر کلمات حاصل از فراوانی کدهای اولیه در دور نخست کدگذاری را به تصوير کشیده است.
همانگونه که در اين تصوير نشان داده شده ،کد کارتون کاله قرمزی با فراوانی  19تکرار ،از میان کدهای اولیه،
حائز بیشترين فراوانی بوده است.

شکل ( .)1ابر کلمات کدهای اولیه

)1 The Code Matrix Browser (CMB
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در اين رابطه ،نمونه برخی از کالژها ،و پاسخهای ارائه شده توسط مشارکتکنندگان در جدول به تصوير کشیده
شده است.
جدول ( .)3نمونه کالژهای ساخته شده توسط مشارکتکنندگان
کالژ ساخته شده توسط مشارکتکنندگان

)

نمونه پاسخهای مشارکتکنندگان

مقوله اصلی

بستنی میهن و دلپذير -دلپذير تبلیغی بود که با
باقی تبلیغات فرق داشت آهنگ بود-میخوام
ساالد درست کنم – چیزی است که تا همین
االن هم در ذهن من هست و گاهی ازش
استفاده میکنم بچه بودم از آهنگش خوشم
میاومد
تبلیغات میهن رو خیلی يادم هست -بچه بودم
نمیفهمیدم معنیش رو –مامان بستنیاش
خوشمزهتره -اما برام االن مفهومه و ازش خوشم
میاد (مرد 29 ،ساله)

تبلیغات

آقای مجری رو خیلی دوست داشتم ،وقتی با
کاله قرمزی بود ،وقتی مجری میگفت بريد
عقب من اون بچه ای بودم که میرفت عقب
فکر میکردم با منه (زن 34 ،ساله)

شخصیتهای
تلويزيونی

يه سری ريتمهای آهنگها ،خانهسبز برای من
خیلی نوستالژيه خیلی ،برای اينکه من آنقدر در
خانه سبز غرق بودم دوست داشتم برم توش بازی
کنم بعد روی اين حساب زنگ زدم راديو خانم
رضايی که مجری تلويزيون بود من اون موقعها
خیلی شعر و دکلمه میکردم ،کار تا اينجا پیش
رفت که من رفتم صدا و سیما و مجری برنامه
کودک شدم ،شعر خونده بودم توی برنامههای
کودک همه ذوقم اين بود کهمدرسه تموم شه
مامانم اينا بیان دنبالم بريم صدا و سیما ،عاشق
اين بودم ،يعنی انگیزه اصلیم اين بود که از اونجا
بتونم برم توی خانه سبز بازی کنم( .زن32 ،ساله)

فیلمها
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کالژ ساخته شده توسط مشارکتکنندگان

نمونه پاسخهای مشارکتکنندگان

کاله قرمزی که اصال بینظیر بود اولین باری که
ما با مدرسه رفتیم سینما ،و من توی سینما گريه
کردم اونجا که گل رو پرت کرد
هنوزم اگر کاله قرمزی اين کارو بکنه گريم
میگیره (زن 32 ،ساله)

صدای بمبارونا رو يادمه ،صدای آژير خطر ،و
پناهگاه چه ترسی وجودم رو می گرفت میرفتم
توی بغل مامان و بابام (مرد 36 ،ساله)

مقوله اصلی

کارتونها

اتفاقات

پفک خیلی میخورديم ،اشی مشی و با برادرم
میخورديم بیشتر بهخاطر گنجشگک اشی مشی
دوست داشتم .
زیزیگولو و بستنی هاش که من و دوستانم که
 5 ،4نفر باهم بوديم کیف میکردم از
خوردنش(زن 32 ،ساله)

برندها

گاز رو هل میدادم ،کیف دنیا رو میکردم
گوبلن تازه اومده بود من و خواهرم میرفتیم
میخريديم ولی هیچ وقت تموم نمیکرديم .
گچ ،عاشق گچ کشیدن بودم و تختهای که خوب
ها و بدها داشت و نقشه ايران رو من میکشیدم
چون نقاشیم خوب بود(.مرد 32 ،ساله)

اشیا
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نمونه پاسخهای مشارکتکنندگان

مقوله اصلی

همیشه مدرسه برای من حالوهوای عجیبی داشت.
خاطرات مدرسه ،سر صف و قرآن خوندنهای
صبحگاهی را فراموش نمیکنم .اون آدمی که
همیشه سر صف بود سرود های صبحگاهی رو
میخوند من بودم(.مرد 36 ،ساله).

مکان

توی سنین نوجوانی و بچگی بیشترين احساسات
خوب وجود داشت .دوره ای که سوار ماشین پدر
میشديم و بهگشتو گذار میرفتیم در عین حال
سعی داشتیم خودمون رو بزرگ جلوه بديم و با
واکمن آهنگ گوش میکرديم(.زن 32 ،ساله)

زمانها

وقتی آهنگ فوتبالیستها شروع میشد ،حس
میکردم وسط استاديوم هستم انقدر ذوق زده
میشدم که برادرم اونقدر ذوق نمیکرد .عاشق
سوباسا بودم موسیقی خانه سبز و کاله قرمزی و
زیزیگولو هم از ذهنم پاک نمیشه .وقتی کاله
قرمزی میخوند آقای راننده ماهم توی سرويس
همون رو میخونديم(.زن 31 ،ساله)
مادرم همیشه با عروسکهای جديد خوشحالم
میکرد .البته عروسکهای اون موقع که شبیه
االن نبود .عاشق عروسکهايی بودم که شکل
بچه بود و مادرم برام اونرو هديه گرفته بود و
من همه جا با خودم میبردمش ،به خصوص
پیش مادربزرگم تا برامون قصه بگه (زن34 ،
ساله)

موسیقیها

افراد

 .7مطالعه دوم
پس از شناسايی محرکهای برانگیزانندهی حس نوستالژی در مطالعه نخست ،در اين بخش از پژوهش بهمنظور
بررسی تجربی اثر اين محرکها ،برنگرش ،احساسات و نیات خريد مصرفکننده ،و آزمون فرضیات پژوهش،
آزمودنیها بر اساس يک طرح تجربی پس آزمون با گروه شاهد،)Malhotra, Nunan & Birks, 2017( 1
1 Post-Test-Only Control Group
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بهشکل تصادفی در دو گروه (گروه آزمايش و گروه شاهد) ،جايگزين شدهاند .در اين زمینه مداخله در گروههای
آزمايش بهاين ترتیب صورت گرفته است که آزمودنیها در گروه آزمايش ،در معرض محرک (تصاوير همراه با
موسیقی نوستالژيک) ،و آزمودنیها در گروه شاهد در معرض تصاوير همراه با موسیقی غیر نوستالژيک قرار
گرفتهاند .از آنجايی که در اين بخش از پژوهش شرايط پیرامون پديده ،کنترل شده ،مداخله صورت گرفته و نتايج
حاصل از مداخله مورد سنجش قرار میگیرد ،اين مطالعه از نظر هدف پژوهش ،تجربی(آزمايشی) است .در واقع در
اين بخش از پژوهش ،اثر تبلیغات با جاذبه نوستالژيک و تبلیغات بدون جاذبه نوستالژيک ،بر روی متغیرهای وابسته
به گونهای که در ادامه تشريح شده ،مورد سنجش قرار گرفته است.
 .7-1انتخاب محرک
بسیاری از پژوهش های اخیر نشانگر اين مطلب است که احساس نوستالژی اغلب در اثر موسیقی برانگیخته می
شود ( Barrett et al., 2010; Janata, Tomic, & Rakowski, 2007; Juslin, Liljeström,
 .)Västfjäll, Barradas, & Silva, 2008; Zentner, Grandjean, & Scherer, 2008کسومی 1و
همکارانش در پژوهش خود نشان دادند کهدر تبلیغات تلويزيونی ،موسیقی محرک مهمی برای برانگیختن احساسات
نوستالژيک است ( .)Kusumi, Matsuda, & Sugimori, 2010نتايج يک پژوهش نشان میدهد که
نوستالژی بیشتر در اپیزودهای موسیقايی پديدار می شود تا اپیزودهای غیرموسیقايی Juslin, Liljeström,
 .Västfjäll, Barradas & Silva, ) (2008به گفتهی آالن ،در حین تماشای تلويزيون ،نمیتوان غرق در
موسیقی محبوبی که در تبلیغ گنجانده شده است ،نشد ( .)Allan, 2007در واقع ،در میان نشانههای احتمالی
برانگیزاننده نوستالژی ،موسیقی بهعنوان يک ويژگی مهم پس زمینه در تبلیغات قلمداد میشود ( Chou & Lien,
 .)2014از سوی ديگر ،در مطالعه نخست در پژوهش کنونی نیز موسیقی بهعنوان يکی از مولفههای اصلی
برانگیزانندهی نوستالژی مورد شناسايی قرار گرفته است .لذا در اين بخش از مطالعه ،موسیقیهای مورد اشاره
مشارکت کنندگان در مطالعه اول ،بهترتیبی که در ادامه مورد اشاره قرار گرفته ،بهعنوان محرک برانگیزانندهی
نوستالژی برای گروه هدف (متولدين دههی شصت هجری شمسی) ،در نظر گرفته شده است.
بهمنظور طراحی محرک ،در اين بخش از پژوهش 10 ،تصوير از بستههای آب میوه که محصولی با درگیری پايین
به شمار میرود ( ،)Chaudhuri, 2006با برندهای غیرآشنا و غیرواقعی (ساخته شده توسط محقق) ،يک بار
همراه با  5موسیقی نوستالژيک بهمدت  100ثانیه (هر موسیقی  20ثانیه) ،شامل موسیقیهای انتخاب شده بر اساس
میزان فراوانی در مطالعه نخست (موسیقی کارتون کاله قرمزی ،موسیقی کارتون فوتبالیستها ،موسیقی گروه آرين،
موسیقی از آلبوم دهاتی شادمهر عقیلی ،و موسیقی کارتون زيزی گولو) ،و بار ديگر همان تصاوير همراه با 5
موسیقی کالسیک (پیانو) نا آشنا ،بهمدت  100ثانیه (هر موسیقی  20ثانیه) ،چنانکه در شکل نشان داده شده،
انتخاب گرديده است.

1 Kusumi
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شکل ( .)2ترتیب طراحی محرکهای مداخله

به منظور ارزيابی معناداری تفاوت شدت نوستالژی برانگیخته شده در دو گروه محرک تصوير و موسیقی نوستالژيک
و تصوير و موسیقی غیرنوستالژيک ،طی يک مطالعه اولیه 59 1،آزمودنی در معرض محرک ها قرار گرفته ،و پس از
ارائه محرک ،شدت نوستالژی برانگیخته شده توسط 10گويه ( ،)Pascal et al., 2002با طیف پنج مقولهای
لیکرت ( ،)α=0.85مورد سنجش قرار گرفته است .نتايج حاصل از آزمون تحلیل واريانس ( ،)ANOVAنشان
میدهد که در سطح اطمینان  ،%95میانگین نوستالژی برانیگخته شده برای افرادی که در معرض تبلیغات با جاذبه
نوستالژيک قرار گرفتهاند (میانگین=  3.987و انحراف معیار= )0.921در مقايسه با افرادی که در معرض تبلیغات غیر
نوستالژيک قرار گرفتهاند (میانگین=  3.027و انحراف معیار= ،)0.805بیشتر است .میزان اندازه اثر نشان میدهد اين
اختالف  24.2درصد بوده است.
 .7-2نمونهگیری و ابزار گردآوری دادهها
در اين بخش از پژوهش 200 ،نفر از متولدين دهه شصت در سطح شهر تهران در شهريور ماه سال  ،1398بهعنوان
آزمودنی مورد مطالعه قرار گرفتهاند (
جدول ) .طی فرايند پژوهش آزمودنیها در  2گروه  100نفره (گروه آزمون و گروه شاهد) جايگزين شده ،و در
معرض محرکها (تصاوير همراه با موسیقی نوستالژيک ،و تصاوير همراه با موسیقی غیرنوستالژيک) ،قرار گرفته ،و
سپس به گويههای مرتبط با متغیرهای مدل پژوهش از طريق پرسشنامه پاسخ دادهاند .پرسشنامه پژوهش شامل
 14گويه بوده که جهت سنجش متغیرهای "واکنشهای احساسی" 3 ،گويه(" ،)Morris et al., 2009نگرش
نسبت به تبلیغات"  4گويه ( ،)Pascal, Sprott & Muehling, 2002نگرش نسبت به برند 4گويه ( Pascal et
 ،)al., 2002و "قصد خريد" 3 ،گويه ( )Putrevu & Lord, 1994مورد استفاده قرار گرفته است .برای طراحی
اين بخش از طیف پنج مقولهای استفاده شده است .در اين زمینه ،بهمنظور تحلیل ساختار درونی پرسشنامه و کشف
عوامل تشکیل دهنده هر سازه يا متغیر مکنون ،از ابزار تحلیل عاملی تأيیدی2استفاده شده است .نمودار  ،و جدول
نتايج تحلیل عاملی تأيیدی سازههای تحقیق را نشان میدهد .همانگونه که مشخص شده است ،بارهای عاملی
مربوط به سازههای تحقیق همگی در سطح اطمینان  99درصد) مقدار آماره ی  tخارج بازه ی  -2.58تا ،)+2.58
1 Initial Pilot Study
)2Confirmative Factor Analysis (CFA
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معنادار شدهاند ،بنابراين سازههای مورد مطالعه دارای اعتبار سازه 1،هستند .از سوی ديگر ،بهدلیل مناسب بودن
ضريب آلفای کورنباخ ،برای هر يک از متغیرهای پژوهش که بیش از  0.7محاسبه شده ،ابزار گردآوری دادهها ،از
پايايی همسانی درونی2مناسبی برخوردار بوده است (.)Cramer, 1994
جدول ( .)4فراوانی ،درصد فراوانی و نمای ویژگیهای فردی و جمعیتشناختی گروه نمونه
متغیر
جنسیت

سن (سال)

وضعیت تاهل

تحصیالت

گروه
زن
مرد
 28تا 30
 30تا 32
 32تا 34
 34تا 36
 36تا 38
مجرد
متاهل
ديپلم
کارشناسی
ارشد
دکترا

با جاذبه نوستالژی
فراوانی
44
56
18
22
57
1
2
63
37
12
44
26
18

درصد
44%
56%
18%
22%
57%
1%
2%
63%
37%
12%
44%
26%
18%

بدون جاذبه نوستالژی
نما
مرد

 32تا 34

مجرد

کارشناسی

فراوانی
51
49
17
20
59
3
1
54
46
9
39
30
22

درصد
51%
49%
17%
20%
59%
3%
1%
54%
46%
9%
39%
30%
22%

نما
زن

 32تا 34

مجرد

کارشناسی

نمودار ( .)1تحلیل عاملی تاییدی در حالت تخمین ضرایب استاندارد ،و معناداری ضرایب
1 Construct Validity
2 Internal Consistency
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جدول ( .)5بارهای عاملی ( )Loading factorسازههای پژوهش
نگرش نسبت به
نگرش نسبت
واکنشهای
متغیر پنهان
قصد خريد
برند
به تبلیغات
احساسی
متغیر آشکار
0.75
ER1
0.71
ER2
0.64
ER3
0.81
AdAt1
0.83
AdAt2
0.75
AdAt3
0.76
AdAt4
0.61
BrAt1
0.67
BrAt2
0.67
BrAt3
0.60
BrAt4
0.89
PI1
0.77
PI2
0.83
PI3

آلفای کورنباخ
0.737

0.873

0.907

0.736

از سوی ديگر ،جدول  ،6بیانگر مهمترين شاخصهای تناسب مدل میباشد و نشان میدهد که مدل در جهت تبیین
و برازش از وضعیت مناسبی 1برخوردار است ( ،)Hair, 2010تمامی اين شاخصها حاکی از تناسب مدل با
دادههای مشاهده شده میباشد.
جدول ( .)6شاخصهای برازش مدل

شاخص

chi2/df

GFI

AGFI

مقادير توصیه شده

<3

> 0.90

> 0.80

مقادير واقعی

1.66

0.92

0.88

CFI

0.90

>

0.98

NFI

NNFI

RMSEA

> 0.90

> 0.90

< 0.08

0.96

0.98

0.058

 :chi2/dfکای دو بر درجهی آزادی :GFI ،شاخص نیکويی برازش :AGFI ،شاخص نیکوئی برازش تعديل يافته :CFI ،شاخص
برازندگی تعديل يافته :NFI ،شاخص برازندگی نرم شده :NNFI ،شاخص برازندگی نرم نشده :RMSEA ،ريشه میانگین مربعات خطای
برآورد

 .8یافتهها
بهمنظور ارزيابی اثر متغیر مستقل (جاذبه نوستالژی در تبلیغات) در دوسطح (تبلیغات با جاذبهی نوستالژی و تبلیغات
بدون جاذبهی نوستالژی) بر چهار متغیر وابسته شامل نگرش نسبت به تبلیغات ،نگرش نسبت به برند ،واکنشهای
احساسی و قصد خريد ،آزمون تحلیل واريانس چندمتغیری ( ،)MANOVAبهکار گرفته شده است.

1 Show a Good Fit of the Model
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جدول  ،بیانگر نتايج آزمون تحلیل واريانس چندمتغیری برای بررسی اختالف بین دو سطح متغیر مستقل با جاذبه
نوستالژيک و بدون جاذبه نوستالژيک به صورت کلی در مدل میباشد.
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جدول ( .)7آزمون واریانس چندمتغیری جهت بررسی اختالف کلی
مجذور اتا
مقدار  Fدرجات آزادی سطح معناداری
اثر
0.242
0
4
0.242
اثر پیالی
0.242
0
4
0.758
المبدای ويلکز
0.242
0
4
0.319
اثر هاتلینگ

با توجه به اين جدول ،مشاهده میشود که سطح معناداری آزمون  MANOVAکوچکتر از  0/05بوده و بنابراين
حداقل يکی از متغیرهای واکنشهای احساسی ،نگرش نسبت به برند و تبلیغات و قصد خريد متاثر از قرار گرفتن در
معرض جاذبه نوستالژيک بوده است و بین سطوح مورد بررسی (با جاذبه نوستالژيک -بدون جاذبه نوستالژيک)
جهت تأثیرگذاری بر واکنشهای احساسی ،نگرش نسبت به برند و تبلیغات و قصد خريد اختالف معناداری وجود
دارد .از سوی ديگر ،جدول  ،نتايج آزمون تحلیل واريانس چندمتغیره ،جهت بررسی اثر متغیر مستقل بر متغیرهای
واکنشهای احساسی ،نگرش نسبت به برند و تبلیغات و قصد خريد ،را به تصوير کشیده است.
جدول ( .)8تحلیل واریانس چندمتغیره جهت بررسی اثر متغیر مستقل بر متغیرهای وابسته
متغیرهای وابسته
واکنشهای احساسی

نگرش نسبت به تبلیغات

نگرش نسبت به برند

قصد خريد

متغیر مستقل

میانگین

انحراف معیار

تعداد

جاذبه نوستالژيک
بدون جاذبه نوستالژيک
مجموع
جاذبه نوستالژيک
بدون جاذبه نوستالژيک
مجموع
جاذبه نوستالژيک
بدون جاذبه نوستالژيک
مجموع
جاذبه نوستالژيک
بدون جاذبه نوستالژيک
مجموع

3.31
2.82
3.06
3.66
2.97
3.31
3.37
2.76
3.06
2.87
2.59
2.73

0.56
0.53
0.60
0.81
1.06
1.00
0.55
0.84
0.77
0.88
0.88
0.89

100
100
200
100
100
200
100
100
200
100
100
200

آماره ی f

سطح معنی داری

اندازه اثر

39.652

0.000

0.167

27.140

0.000

0.121

36.041

0.000

0.154

5.030

0.026

0.025

با توجه به جدول  ،مشاهده میشود که مقدار آماره  fمربوط به واکنشهای احساسی برابر  39/65و سطح معناداری
از مقدار خطا ( )5%کوچکتر شده است ،و لذا فرض برابری میانگینها در دو گروه با جاذبه نوستالژی و بدون جاذبه
نوستالژی رد گرديده است .مقدار میانگین واکنشهای احساسی در افرادی که در معرض جاذبه نوستالژيک قرار
گرفتهاند ( ،)3/31بیشتر از میانگین واکنشهای احساسی در افرادی که در معرض جاذبه نوستالژيک قرار
نگرفتهاند( ،)2/82بوده است .مقدار اين اختالف با توجه به اندازه اثر برابر  16/7درصد بوده است و در نتیجه می
توان بیان داشت که قرارگرفتن در معرض تبلیغات با جاذبه نوستالژيک ،در مقايسه با تبلیغات بدون جاذبه
نوستالژيک ،در سطح اطمینان  ،%95احساس مثبت بیشتری ايجاد میکند و لذا فرضیه اول اين پژوهش رد نمی
شود .همچنین نتايج نشان می دهد ،مقدار آماره  fمربوط به نگرش به تبلیغات برابر  27/14و سطح معناداری از
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مقدار خطا ( ،)5%کوچکتر است .لذا برابری میانگینها در دو گروه با جاذبه نوستالژی و بدون جاذبه نوستالژی رد
گرديده است .مقدار میانگین نگرش به تبلیغات در افرادی که در معرض جاذبه نوستالژيک قرار گرفتهاند (،)3/66
بیشتر از میانگین نگرش به تبلیغات در افرادی که در معرض جاذبه نوستالژيک قرار نگرفتهاند ( )2/97بوده است.
مقدار اين اختالف با توجه به اندازه اثر برابر  12/1درصد بوده است و در نتیجه می توان بیان داشت که در سطح
اطمینان  ،%95قرارگرفتن در معرض تبلیغات با جاذبه نوستالژيک ،در مقايسه با تبلیغات بدون جاذبه نوستالژيک
نگرش مطلوبتری به تبلیغ ايجاد میکند و لذا فرضیه دوم اين پژوهش نیز رد نشد.
از سوی ديگر ،نتايج نشانگر وجود اثر معنی دار متغیر جاذبه نوستالژی بر نگرش به برند است ( f = 36/041و
 .)p =0/00>0/05در اين رابطه ،نتايج نشان می دهد مقدار میانگین نگرش به برند در افرادی که در معرض جاذبه
نوستالژيک قرار گرفتهاند ( ،)3/37بیشتر از میانگین نگرش به برند در افرادی که در معرض جاذبه نوستالژيک قرار
نگرفتهاند( ،)2/76بوده است .مقدار اين اختالف با توجه به اندازه اثر برابر  15/4درصد بوده است و در نتیجه نتايج
نشان می دهد ،در سطح اطمینان  ،%95قرارگرفتن در معرض تبلیغات با جاذبه نوستالژيک ،در مقايسه با تبلیغات
بدون جاذبه نوستالژيک نگرش مطلوبتری نسبت به برند ايجاد میکند و لذا فرضیه سوم اين پژوهش نیز رد نشده
است .همچنین ،نتايج نشان می دهد ،در سطح اطمینان  95درصد ،وجود جاذبه نوستالژی در تبلیغات ،بر قصد خريد
دارای اثر معنی دار است( f = 5/030و  .)p =0/02>0/05در اين رابطه ،نتايج نشانگر آن است که مقدار میانگین
قصد خريد در افرادی که در معرض جاذبه نوستالژيک قرار گرفتهاند ( ،)2/87بیشتر از افرادی که در معرض جاذبه
نوستالژيک قرار نگرفتهاند ( )2/59بوده است .مقدار اين اختالف با توجه به اندازه اثر برابر  2/5درصد بوده است و در
نتیجه در سطح اطمینان  ،%95قرار گرفتن در معرض تبلیغات با جاذبه نوستالژيک ،در مقايسه با تبلیغات بدون جاذبه
نوستالژيک قصد خريد بیشتری ايجاد میکند و لذا فرضیه چهارم پژوهش نیز رد نشده است .از سوی ديگر ،جدول
نشانگر آزمون تحلیل واريانس جهت بررسی اثر جنسیت بر نگرش نسبت به تبلیغات است.
جدول ( .)9تحلیل واریانس ،جهت بررسی اثر جنسیت بر نگرش نسبت به تبلیغات
متغیرهای وابسته
نگرش نسبت به تبلیغات

جنسیت
زن
مرد
مجموع

میانگین
3.75
3.59
3.66

انحراف معیار
0.85
0.79
0.81

تعداد
44
56
100

آماره ی f

سطح معنی داری

اندازه اثر

0.962

0.329

0.010

در اين رابطه ،با توجه به نتايج تحلیل داده ها مشاهده میشود که مقدار آماره  Fمربوط به نگرش نسبت به تبلیغات
در افرادی که در معرض جاذبه نوستالژيک قرار گرفتهاند برابر  0/962و سطح معناداری از مقدار خطا ( )5%بزرگتر
شده است و لذا فرض برابری میانگینها در دو گروه مردان و زنان رد نگرديده و در نتیجه نتايج نشانگر آن است که
در سطح اطمینان  ،%95نگرش مخاطبان نسبت به تبلیغات با جاذبه نوستالژيک بین مردان و زنان تفاوت معناداری
ندارد .لذا فرضیه پنجم پژوهش رد شده است.

مطالعات رفتار مصرفکننده

دوره هشتم ،شماره سوم1400 ،

163

 .9بحث و نتیجه گیری
مدت زمان طوالنی است که جاذبه های نوستالژيک 1،به عنوان يک ابزار ،توسط بازاريابان به کار گرفته می شود
( ،)Brown et al., 2003; Zhao et al., 2014و برای دامنه ی گسترده ای از کمپین های مرتبط با انواع مختلف
کاال ها و خدمات مورد استفاده قرار می گیرد( .)Zhao et al., 2014با اين وجود اثربخشی اين نوع از محتوا ،يکی
از موضوعات مورد بحث در میان پژوهشگران حوزه رفتار مصرف کننده و تبلیغات بوده است ( Gilal, Zhang,
Gilal, & Gilal, 2020; Holak & Havlena, 1998; Holbrook, 1993; Ju et al., 2017; Li et al.,
 .)2019; C. Marchegiani & Phau, 2011; Muehling, 2013; Reisenwitz et al., 2004در اين زمینه،

پژوهش حاضر با هدف ارزيابی واکنش های احساسی ،شناختی و رفتاری مصرف کنندگان نسبت به تبلیغات حاوی
جاذبه ی نوستالژيک شکل گرفته است .لذا به منظور تحقق اهداف و پاسخ به پرسش های پژوهش ،رويکرد ترکیبی
در قالب انجام دو مطالعه با رهیافت روند های ترتیبی اکتشافی ،به کار گرفته شد .به اين ترتیب که ،در مطالعه
نخست به منظور طراحی مداخله ،از طريق روش پژوهش کیفی در سنت پديدارشناسی ،محرک های بر انگیزاننده
حس نوستالژی در گروه هدف (متولدين دههی شصت) ،مورد شناسايی ،و بر اساس سطوح تاثیرگذاری ،مورد
غربالگری اولیه قرار گرفت .و در مطالعه دوم ،اثر محرک های شناسايی شده به عنوان عنصر مداخله ،در يک کار
آزمايی تجربی مورد بررسی قرار گرفت.
در اين رابطه ،در مطالعه نخست ،به منظور حصول شناخت از تجربه ی زيسته آزمودنی ها در مورد تجربه
نوستالژی و عوامل برانگیزاننده آن ،تعداد  18نفر از متولدين دهه  60هجری شمسی در شهر تهران به شیوه نمونه
گیری دردسترس انتخاب شده و گردآوری داده ها از طريق بکارگیری ابزار فرافکن ساخت کالژ و مصاحبه همزمان،
انجام پذيرفت .کد گذاری داده های حاصل از اين بخش از پژوهش ،در دور نخست کدگذاری ،منجر به شناسايی
 174کد اولیه منحصربفرد با  525فراوانی يا تکرار در واحد های معنادار شد .در مرحلهی دوم کدگذاری ،اين کدها،
تحت  11مقوله اصلی شامل؛ اشیا ،کارتونها ،اتفاقات ،افراد ،مکان ،موسیقی ،فیلم ،شخصیتهای تلويزيونی،
زمانها ،برندها ،و تبلیغات ،مورد طبقهبندی قرار گرفت .پس از شناسايی محرکهای برانگیزانندهی حس نوستالژی
در مطالعه نخست ،بهمنظور آزمون فرضیات پژوهش ،در مطالعه دوم 200 ،نفر از متولدين دهه شصت ساکن در
تهران ،بر پايه يک طرح تجربی پس آزمون با گروه شاهد ،به شکل تصادفی در دو گروه آزمايش و شاهد ،جايگزين
شدهاند .در اين زمینه مداخله در گروههای آزمايش بهاين ترتیب صورت گرفت که آزمودنیها در معرض تصاوير
همراه با موسیقی نوستالژيک (حاصل از تحلیل دادههای مطالعه نخست) ،و آزمودنیها در گروه شاهد در معرض
تصاوير همراه با موسیقی غیر نوستالژيک قرار گرفتند.
در اين رابطه ،با استناد بر نتايج تحلیل آماری حاصل از روش تحلیل واريانس چندمتغیری ،در سطح اطمینان
 %95فرضیه اول ،دوم ،سوم و چهارم اين پژوهش رد نشد .نتايج اين پژوهش نشان داد که به طور معنادار ،میانگین
نمرات واکنشهای احساسی ،نگرش نسبت به تبلیغات ،نگرش نسبت به برند و قصد خريد مصرفکنندگان ،هنگام
مواجهه با تبلیغات نوستالژيک نسبت به تبلیغات غیرنوستالژيک بیشتر است و لذا میتوان نتیجه گرفت ،تبلیغات با
جاذبه نوستالژيک احساسات مثبت بیشتر ،نگرش مطلوبتر نسبت به برند و و نگرش مطلوبتر نسبت به تبلیغات و
قصد خريد بیشتری را ايجاد مینمايد .در اين بخش ،نتايج پژوهش ،همسو با برخی از پژوهشهای پیشین بوده
است( .)Holak et al., 2007; Muehling et al., 2004; Pascal et al., 2002; Reisenwitz et al., 2004از
1 NOSTALGIC APPEALS
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سوی ديگر ،در مطالعه کنونی ،اثر متغیر جنسیت در نگرش نسبت به تبلیغات حاوی جاذبهی نوستالژی نیز مورد
بررسی قرار گرفت .در اين زمینه ،نتايج پژوهشهای پیشین در مورد رابطه نوستالژی با جنسیت مخاطبان ،متناقض
بوده است(.)Davis, 1979; Holbrook, 1993; Reisenwitz et al., 2004; Rousseau & Venter, 2000
نتايج پژوهش کنونی نشان داد که در سطح اطمینان  ،%95نگرش مخاطبان نسبت به تبلیغات با جاذبه نوستالژيک
بین مردان و زنان تفاوت معناداری نداشته و بنابراين فرضیه پنجم پژوهش مورد پذيرش قرار نگرفت .اين نتیجه
همراستا با برخی از پژوهشهای پیشین بوده است (.)Muehling et al., 2004; Reisenwitz et al., 2004
نتايج حاصل از مطالعه کنونی ،میتواند در طراحی موثر تر پیامهای حاوی عناصر نوستالژيک در تبلیغات ،کاربرد
داشته باشد بر پايه نتايج اين پژوهش ،عناصر مرتبط با اشیا ،کارتونها ،اتفاقات ،افراد ،مکانها ،موسیقیها ،فیلمها،
شخصیتهای تلويزيونی ،زمانها ،برندها ،و تبلیغات برانگیزاننده حس نوستالژی برای متولدين دهه شصت هجری
شمسی ،مورد شناسايی و طرح قرار گرفت .همچنین نتايج اين پژوهش نشان داد که بهکارگیری عناصر محرک
حس نوستالژی میتواند در بهبود نگرش مخاطبان نسبت به تبلیغات ،برند و قصد خريد آنها ،موثر باشد .بنابر اين بر
اساس يافتههای اين پژوهش میتوان انتظار داشت که ،دست اندرکاران تبلیغات میتوانند جهت افزايش احساسات
مثبت ،بهبود نگرش نسبت به تبلیغات و برند و افزايش قصد خريد مصرف کنندگان ،از محرکهای نوستالژيک
بهعنوان يک راهبرد در زمینه جاذبههای عاطفی تبلیغات در محصوالت با درگیری پايین استفاده نمايند .از سوی
ديگر بر مبنای نتايج پژوهش کنونی ،به کارگیری اصول بازاريابی گذشتهنگر 1در بهبودنگرش مخاطبان ايرانی نسبت
به تبلیغات اثرگذار است .با اين وجود مطالعه کنونی با محدوديتهايی نیز مواجه بوده است .از جمله ،در اين پژوهش
از محرکهای برانگیزانندهی نوستالژی شخصی2استفاده شده است .اين محرکها مرتبط به دورانی است که فرد در
آن زندگی کرده .بنابراين در پژوهشهای آتی پیشنهاد میشود ،اثر ساير انواع نوستالژی نظیر نوستالژی تاريخی3
( ;Baker & Kennedy, 1994a; C. A. Marchegiani & Phau, 2005; Merchant & Ford, 2008
 )Muehling, 2013نیز مورد بررسی قرار بگیرند .همچنین ،در اين پژوهش از محرک موسیقی استفاده شده است و
پیشنهاد میشود در پژوهشهای آتی از محرک های ديگر مانند تصوير و ويديو نیز استفاده شود .از سوی ديگر،
پژوهش فعلی از طريق نمونهگیری میان متولدين دهه شصت هجری شمسی انجام شده است در صورتی که
نمونهگیری از ساير اقشار جامعه نیز انجام بگیرد میتواند فهم بهتری در مورد موضوع پژوهش بهدست دهد.
بنابراين ،پژوهشهای آتی میتواند دامنهی نمونهگیری را به ساير اقشار نیز گسترش دهد.

1 Retro Marketing
2 Personal Nostalgia
3 Historical Nostalgia
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منابع
اکبری ،محسن .)1394( ،بررسی تأثیر نوستالژی در فضای خدماتی بر دلبستگی به مکان با تعديلگری شخصیت مصرفکننده،
(پاياننامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه گیالن).
امینی ،سعید؛ امینی ،وحید ،طاهری ،حسین و احتشام راثی ،رضا ( .)1397بررسی رابطه میان تبلیغات رسانهها و پاسخهای
هیجانی مشتريان در فروش محصوالت بیمهای .مطالعات رفتار مصرف کننده.111-134 ،)2( 5 ،
ايمان ،محمد تقی ( .)1393فلسفه روش تحقیق در علوم انسانی .تهران :پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
باقری ،مهدی و غیاثآبادیفراهانی ،مريم ( .)1397بررسی تأثیر تبلیغات نوستالژيک بر قصد خريد با توجه به نقش میانجی
خودتداومی ادراکشده ،نگرش به برند و پاسخ عاطفی به نام تجاری (مورد مطالعه :محصوالت پاک) .مديريت
بازاريابی.83-94 ،)40( 13 ،
بوربورجعفری ،مريم ( .)1391مطالعه رابطه بین جاذبههای تبلیغاتی و اثربخشی تبلیغات با مالحظه اثر میانجی سبکهای
پردازش اطالعات و ارزشهای مصرفکننده )پاياننامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه سمنان).
دوستار ،محمد ( .)1393بررسی تاثیر سن برند بر ترجیح برند با توجه به نقش تعديلگر سطح نوستالژی مصرفکننده( ،پاياننامه
کارشناسی ارشد ،دانشگاه گیالن)
حاجیبابايی ،حسین و قبادی ،تحفه ( .)1399رويکردی نوين به پیوندهای احساسی برند :از نوستالژی تا عشق به برند .مطالعات
رفتار مصرف کننده.90-104 ،)2( 7 ،
فتحی ،فرهاد؛ الهی ،علیرضا و صفاری ،مرجان ( .)1393مدل ساختاری تأثیر نوستالژی بر تمايل به خريد هواداران فوتبال.
مديريت و توسعه ورزش.185-200 ،)8( 5 ،
فرصت امروز ( .)1394نگاهی به آگهی تبلیغاتی جديد کفش بال/تبلیغ به پشتوانه نوستالژی ،بازديدشده در24دی،
http://forsatnet.ir/school-business/ads-manage/تبلیغ-به-پشتوانه-نوستالژیhtml.
فرصت امروز ( 1395الف) .نگاهی به کاراکتر عروسکی ايران رادياتور /همزادپنداری با نوه عمو يادگار ،بازديدشده در 24دی،
/http://forsatnet.ir/school-business/sales-marketing-managerهمزاد-پنداری-با-نوه-عمو-
يادگارhtml.
فرصت امروز ( 1395ب) .نگاهی بهکمپین مناسبتی يلدانه فروشگاه رفاه /يلدانه تبلیغاتی ،بازديدشده در  24دی،
/http://forsatnet.ir/school-business/ads-manageيلدانه-تبلیغاتیhtml.
فرصت امروز ( 1395ج) .نگاهی به فعالیتهای تبلیغاتی فیلم سینمايی متولد /65تبلیغ دهه شصتی! ،بازديدشده در  24دی،
/http://forsatnet.ir/school-business/ads-manageتبلیغ-دهه-شصتیhtml.
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نویسندگان این مقاله:
شیما عظیما؛ دانشآموخته مقطع دکتری تخصصی مديريت بازاريابی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم
تحقیقات تهران.

دکتر پژمان جعفری؛ استاديار گروه مديريت بازرگانی دانشکده مديريت و اقتصاد ،عضو هیات
علمی دانشگاه آزاد اسالمی علوم تحقیقات تهران و مولف مقاالت متعدد در حوزه بازاريابی و
بازاريابی اجتماعی.

دکتر علی مطیعنصرآبادی؛ استاد تمام دانشگاه شاهد در رشته مهندسی پزشکی ،دارای مدرک
دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد مهندسی زيستپزشکی و همچنین مدرک کارشناسی مهندسی
الکترونیک از دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران .ايشان در مقام استاد در دپارتمان مهندسی زيست
پزشکی ،دانشکده مهندسی دانشگاه شاهد ،عضو هیئتمديره انجمن مهندسی پزشکی ايران و همچنین
در کمیتههای علمی چندين کنفرانس ملی و هیئتهای تحريريه بیش از  5ژورنال علمی فعالیت دارند.
دکتر نگار سماکنژاد؛ دارای مدرک دکترای علومشناختی از دانشگاه کالیفرنیا ،استاديار گروه
روانشناسی شناختی ،پژوهشکده علومشناختی و مغز دانشگاه شهید بهشتی و مولف مقاالت متعدد در
حوزه علوم شناختی و بازاريابی عصبپايه.

