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 ارزیابی اثربخشی تبلیغات بر فروش پسته 

 

 فیروزه اعتمادی اصفهانی 

  فریدون سلیمی

 

 

 

 چکیده

پسته ایران  از عواملی که می تواند بر فروش یکی.غیر نفتی ایران است  وزه پسته یکی از اقالم مهم فروشامر

پسته  رضیه که تبلیغات بر افزایش فروشتاثیرگذار باشد تبلیغات مناسب است. از این رو محقق با این ف

پسته ایران در شهرستان دامغان پرداخته است.  رزیابی اثربخشی تبلیغات بر فروشدارد به ا دامغان اثر مثبت

سوالی و محقق ساخته که استفاده از روایی محتوایی  51بدین ترتیب با استفاده از مدل آیدا و پرسشنامه ای 

مون قرار گرفتند. با در و آزمون آلفای کرونباخ )( روایی و پایایی آن سنجش گردید، فرضیات تحقیق مورد آز

 نفر از  مدیران، کارشناسان، صاحب نظران و صادر کنندگان 15نظر گرفته جمعه آماری، پرسشنامه  در میان 

پسته در سطح شهرستان دامغان که کل جامعه آماری راتشکیل می دادند، توزیع گردید. بر  وفروشندگان 

صل از آزمون کلمگروف اسمیرنف که بیانگر نرمال بودن اساس داده های گردآوری شده، با توجه به نتایج حا

و کای اسکوئر مورد سنجش قرار گرفته  tداده ها بوده است، فرضیات تحقیق با استفاده از آزمون های آماری 

تاثیر نسبتا مطلوبی داشته است.  غات بر افزایش فروشاند. نتایج آزمون فرضیات نشان داده است که تبلی

ر میزان آگاهی دادن خریداران پسته، در ایجاد عالقه  خریداران پسته، بر میزان تمایل به همچنین تبلیغات ب

 خرید خریداران و بر میزان اقدام به خرید خریداران اثر مثبت داشته است.

 پسته. واژگان کلیدی: تبلیغات. فروش .

 

 

 

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

 

 مقدمه:

که وده و مشتریان پروپاقرصی دارد و بدلیل آنپسته ایران به لحاظ طعم و مزه در بازارهای جهانی بی نظیر ب

این محصول یکی از اقالم عمده صادرات غیرنفتی ایران است، تعداد قابل توجهی شغل در سطح کشور به 

تقریباً در تمام کشورهای در حال توسعه، (.5831صورت مستقیم و غیر مستقیم ایجاد نموده است ) صداقت، 

ویت ها و سیاست گذاری های دولت قرار دارد همچنان که آگاهی و توجه موضوع توسعه صادرات در رأس اول

از سویی نکته (. 5831فر، به اهمیت موضوع صادرات در کشورهای توسعه یافته نیز وجود دارد. )محنت

مهمی که در این بین وجود دارد تبدیل محصول تولید شده به ارز و تزریق آن به سیستم اقتصادی کشور و 

ولید کنندگان است. زیرا پس از تولید هر محصول، مهمترین مساله، رساندن آن به بهترین شیوه حمایت از ت

به دست مصرف کننده است و این مهم بر عهده یك سیستم بازاریابی کارا و منسجم می باشد؛ از اینرو 

از اقالم مهم توان به نقش پراهمیت بازاریابی پی برد. از طرفی با توجه به اینکه محصول پسته یکی می

های موجودی که بر صنعت ( و با توجه به تحریم5831صادراتی کشور را تشکیل داده )بیگ زاده و عباسی، 

نفت و پتروشیمی ایران اعمال شده است، می توان اهمیت افزایش صادرات غیر نفتی را بیشتر درك نمود. 

ضعف بازاریابی است و در امر خدمات مطالعات موجود نشان می دهد که ایران در مورد این محصول دچار 

بازاریابی پسته بویژه بسته بندی، انبارداری و توزیع، مشکالتی وجود دارد که این موضوع خود شناسایی نقاط 

(. از اینرو تحقیق در 5831ضعف و نارسایی ها و علل بوجود آورنده آنها را بارز می نماید )رضایی صومعه، 

جود در حوزه بازاریابی و صادرات این محصول، جهت اصالح ساختار موجود و های مومورد عوامل و نارسایی

بازگرداندن وضعیت تولید و فروش پسته ایران به جایگاه شایسته خود امری ضروریست که در تحقیق حاضر 

 به آن پرداخته شود.

 مروری بر ادبیات و پیشینه تحقیق:

 :و انواع آن تبلیغات

در قالب یك مجموعه ، برای بسیج و جهت دادن نیروهای اجتماعی و فردی  روش یا روشهای به هم پیوسته

، از طریق نفوذ در شخصیت ، افکار ، عقاید و احساسات آنها جهت رسیدن به یك هدف مشخص که این 

تبلیغات .(5835 کازنو ژان )هدف ممکن است سیاسی ، نظامی ، فرهنگی و . . . و نیز مشروع یا نامشروع باشد .

 قه بندی زیر تقسیم می شود:به طب

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

آگهی های محصول بر ویژگی های نام تجاری تأکید می کنند و تالش آن ها متقاعد تبلیغات محصول: -5

کردن بازار هدف برای انتخاب یك محصول از بین محصوالت دیگر است. در کل بسیاری از آگهی های 

ها محصولی را که درباره آن چیزی دیده یا تبلیغاتی برای اطمینان دادن به مردم طراحی شده اند تا آن 

شنیده اند را فراموش نکنند. این پیام اغلب برای محصوالتی بکار می روند که معموالً به خوبی ایجاد شده 

 باشند.

به جای تمرکز بر یك مارك ویژه، اقدام به پیشبرد فعالیت ها، شخصیت یا  تبلیغات نهادیتبلیغات نهادی: -2

 یا شرکت می کند. این نوع تبلیغات همچنین ایجاد تقاضا می کند.  دیدگاه یك سازمان

یك نوع تبلیغات خدمات عمومی فراهم شده توسط یك سازمان است که در پی تحت تبلیغات حمایتی: -8

 تأثیر قرار دادن افکار عمومی در مورد یك مسأله است. زیرا این کار نتایجی را در پایان به دنبال دارد.

تبلیغاتی است که توسط مطبوعات به طور رایگان برای سازمان های  غات خدمات عمومی:آگهی تبلی-1

غیرانتفاعی صورت می گیرد که هدف آن خدمت به جامعه از راه هایی مانند افزایش سطح دانش عمومی یا 

 (.5831جلوگیری از رانندگی بدون داشتن گواهینامه است )علی پور و همکاران، 

زه می باشد و برای پیشبرد مبارزه تبلیغاتی بیشتر مربوط به ایجاد یك آگهی تبلیغاتی تبلیغات مانند مبار

جذاب و جلب توجه افراد به آن است. این مبارزه تبلیغاتی باید مربوط به اهداف ترفیعی کلی سازمان باشد. 

ه را که به این بدین منی است که شرکت باید دارای ایده خوبی برای رسیدن به آن چه می خواهد، آن چ

  منظور جذب این بازار به کار می گیرد و مکان و زمان ارائه پیام می باشد

 

 :AIDA آیدا  اثرات، مراتب سلسله مدل

 تواند می باال کارایی و سادگی دلیل به و است. تبلیغات ارزیابی جهت علمی های مدل مؤثرترین از آیدا مدل

 مطرح لوئیس اِلمو توسط الگو این باشد. شان تبلیغات کردعمل بررسی برای مدیران، دست در مناسبی ابزار

 از است عبارت که کند می پیشنهاد را منظوره چهار ای شیوه تبلیغاتی، پیام ریزی برنامه برای الگو این گردید.

  (.2555خرید )برچ،  برای اقدام به دادن سوق و تمایل تحریك عالقه، ایجاد توجه، جلب

 (2555)برچ، AIDA آیدا  تبمرا سلسله مدل -8-2شکل 
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 را خود وظیفه این نتواند تبلیغاتی پیام است. اگر افراد توجه جلب تبلیغاتی پیام وظیفه اولین توجه: جلب

 های، راه افراد، توجه جلب برای .است ثمر بدون بشنوند یا و ببینند را آن افراد چقدر هر دهد، انجام بخوبی

 نظیر سیما خوش افراد از تصاویری آور، شوك یا برانگیز جنجال مطالب گ،بزر عنوان درج دارد. وجود زیادی

 هایی راه تواند می برسد، نظر به متفاوت و بوده جذاب و گیر چشم که چیزی هر مثل ویژه های جلوه ها، بچه

بلیغ، ت با برخورد اولین در مشتری توجه جلب عدم صورت در باشد. ما تبلیغاتی پیام به افراد توجه جلب برای

 (.2555نگردد )آمالدوس و قوآن،  نیز بعد دفعات در مشتری توجه جلب به موفق هرگز تبلیغ آن دیگر شاید

 و آهنگ راستا این در رسد. می نظر به دشوارتر آنان توجه جلب با مقایسه در افراد در عالقه ایجاد عالقه: ایجاد

 به باید این که بر عالوه تبلیغ، باشد. داشته ناسبت هدف مشتریان های نگرش و ها تجربه با باید تبلیغ زبان

 باشد. قبول قابل و صحیح مشتری نظر از باید نیز آن محتوای و بندی طرح کند، صحبت هدف مشتری زبان

 از تبلیغ تمامی در آرامی به را بیننده چشم که شود داده آرایش و یافته ترتیب نحوی به باید مطالب و تصاویر

 (.5113گردد )بلچ و میشل،  بیننده در عالقه ایجاد به منجر و کند هدایت ذیل تا صدر

 از استفاده یا و داشتن برای افراد کردن تحریك تبلیغاتی، پیام وظایف دشوارترین از یکی تمایل: تحریك

 ستدر را کار این بتواند اینکه برای او کند. برقرار ارتباط مشتری با باید کننده تبلیغ است. نظر مورد کاالی

 را مشتری بتواند باید تبلیغاتی پیام سپس کنند. می فکر چگونه هدف مشتریان که بداند باید دهد، انجام

 برای سازد. برآورده را مشتری نیازهای تواند می دارد، را آن عرضه و معرفی قصد که را کاالیی که کند متقاعد
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 مشتریان، و محصول نوع به بسته هک دارد وجود گوناگونی های محرك محصول، سمت به مشتریان تحریك

 (.5113گیرد )بلچ و میشل،  قرار ریزی برنامه مورد و شناسایی ها محرك این بایست می

 با نیست. آسانی وظیفه البته و باشد می تبلیغ وظیفه آخرین خرید، به دادن سوق خرید: به دادن سوق

 بالقوه مشتریان که است شده مشخص اکنون ،است شده انجام ارتباطات زمینه در که هایی پژوهش از استفاده

 فروش نمایندگان باید بلکه چیست، شان روزمره زندگی در نقش و کاال جای که شوند آگاه اینکه بر عالوه باید

 از را عملکردش و کاال بتواند بالقوه مشتری و بپردازند آن تشریح به و کرده عرضه حضوری را آن شرکت

 می خرید بر مثبت تأثیر بر تأکید بلکه باشد نمی مدنظر خرید صرف خرید، به دادن سوق در ببیند. نزدیك

 شرایطی در مشتری ولی شود می مشتری خرید تصمیم بر مثبت تأثیر به منجر خاص، تبلیغی گاه زیرا باشد

 به ماقدا کند، پیدا را خرید توانایی که زمانی لذا و باشد نمی آن کردن عملی و خرید به قادر که دارد قرار

 (.5111کرد )لیئس و گری،  خواهد نظر مورد محصول خرید

 استفاده مورد چرم صنعت در کم هزینه با تواند می و است سازی پیاده قابل ارزان و سریع بسیار آیدا مدل

 به راستا این در شده صرف های هزینه تبلیغات، ارزیابی جهت آیدا مدل بکارگیری با ضمن در گیرد. قرار

 شد. خواهد داده اختصاص مؤثرتر و تر دقیق بسیار صورتی

تحقیقاتی نیز به بررسی این مدل پرداخته اند که اکثریت جزو اول این مدل، یعنی ایجاد آگاهی و جلب توجه 

( در کتاب خود که به تدوین برنامه ریزی 2552را تأثیرگذارترین جزء این مدل دانسته اند. اسمیت )

ی پرداخته است، به این مدل اشاره نموده و ایجاد آگاهی را به دلیل بسط استراتژیك برای بخش روابط عموم

آگاهی مشتریان درباره محصوالت و خدمات در بازار مهم ارزیابی کرد. همچنین، محققین دیگری همچون 

در تحقیقات خود به ایجاد آگاهی و  5815و اسماعیلی،  2551؛ منگولد، 5831؛ حق پرست، 5833صمدی، 

خاطبین توجه نموده اند و دلیل آن را جهت دهی رفتار مشتریان و اصالح شاخص های ادراکی جلب توجه م

و برداشتی مشتریان، ایجاد تصویری مطلوب از شرکت و اعالم حضور و هشدار به رقبا، اصالح و برطرف کردن 

 ر کرده اند.تأثیرات منفی، تعدیل اضطراب مصرف کنندگان و ایجاد یك تصویر ذهنی مناسب برای شرکت ذک

 :بخشی اثر

 محقق می را خود اهداف سازمان آن که است میزانی سازمانی، هر در موفقیت سنجش های شاخص از یکی

 ادبیات مدیریت در رویکرد این شود. می تعیین سازمان آن خود به توجه با سازمان هر موفقیت اینجا در سازد.

 سازمان به که میزانی یا درجه از است عبارت شیبخ اثر واقع در است. شده معرفی5اثربخشی عنوان تحت

اهدافی  بایست می ابتدا در سازمانی هر در اثربخشی سنجش برای یابد. می دست خود موردنظر های هدف

                                                           
1Effectiveness 
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گذاشته  اجرا به ها برنامه این ادامه در و شده تدوین هایی برنامه اهداف این تحقق جهت سپس شوند. تعریف

 (.2555شوند )جانسون،  مقایسه شده تعیین پیش از اهداف با آمده ستد به نتایج پایان در شوند.

میزان  تعیین در مهم نکته باشد. می سازمان آن اثربخشی میزان دهنده نشان سازمانی هر اهداف تحقق میزان

 را آمده بدست نتایج با مقایسه قابلیت اند شده تعریف ابتدا در که اهدافی که است این سازمانی هر اثربخشی

قابلیت  شوند، می تعیین ابتدا در که اهدافی که است این مسئله، این نیازهای پیش از یکی و باشند. داشته

 (.2555باشند )جانسون،  داشته گیری اندازه

 :تبلیغات در بخشی اثر

گام  در و تبلیغات ریزی برنامه در بایست می ها فعالیت سایر همانند نیز تبلیغات اثربخشی سنجش منظور به

 که آن چه اما کنند می دنبال را هدفی تبلیغاتی های فعالیت اکثر شود. تعریف تبلیغات برای اهدافی آن اول

آن ها  در شده تعیین هدف کیفیت سازد، می متمایز ضعیف تبلیغاتی طرح یك از را خوب تبلیغاتی یك طرح

انتخاب  برای مناسبی های شاخص که نماید می کمك دهنده تبلیغ به هدف دقیق و درست تعریف باشد. می

 (.2553داشت )تلیس و تیم،  خواهد نیز تری صحیح انتخاب نتیجه در و باشد داشته اختیار در پیام و رسانه

 گردد. آوری جمع نیاز مورد اطالعات تحقیقاتی، فرایند یك طی بایست می اهدافی چنین تعریف منظور به

 شامل تحقیقاتی فرایند این .گیرد قرار استفاده مورد هدف نتعیی اصلی منبع عنوان به تواند می این اطالعات

 است: زیر گام های

 فرصتی آیا .چیست تبلیغات برای تصمیم از دهنده تبلیغ اصلی دلیل که شود بررسی باید: اول گام در -

 یا محصول یك افول از جلوگیری برای یا و شود معرفی جدیدی محصول است قرار کرده، را احساس

 برنامه یك شروع برای تصمیم دالیل از ای نمونه باال موارد .است گرفته تبلیغات به مخدمت، تصمی

 تبلیغ انجام از را خود دلیل ا دقیق بایست می دهنده تبلیغ ترتیب هر به ولی هستند. تبلیغاتی

 (.2553سازد )تلیس و تیم،  مشخص

 است قرار که را محصولی زمتمای های ویژگی روشن طور به بایست می دهنده تبلیغ :دوم گام در -

شوند )تلیس  می تقسیم کلی بخش دو به ها ویژگی این کند. لیست پذیرد، صورت آن تبلیغات برای

 (.2553و تیم، 

 سایر با محصول این های تفاوت بخش این در .دارد اختصاص فیزیکی های ویژگی به اول بخش (5

 می آورده و ... قیمت خدمات، توزیع، کانال بندی، بسته اندازه، اجزا، شکل، لحاظ به رقبای آن

 شود.
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 فکر طرز قسمت این در .شود می آورده تجاری نام با مرتبط احساسی های ویژگی دوم، بخش در (2

 (.2553شود )تلیس و تیم،  می لیست تجاری نام آن به راجع کنندگان مصرف و دیدگاه

چه  با و چگونه نظر مورد دمتخ یا محصول که شود داده پاسخ مهم پرسش این به باید: سوم گام در -

 که اصلی مزیت پاسخ این در دهد. می پاسخ کنندگان مصرف نیازهای به رقبا سایر به نسبت تفاوتی

 بسیار کمك پرسش این پاسخ شود. می بیان آورند، می دست به محصول این از استفاده مشتریان با

 (.2553کرد )تلیس و تیم،  خواهد بعدی مراحل در پیام انتخاب در تبلیغ دهنده به زیادی

هدف  مخاطبان از تعریف در کند. تعریف را تبلیغ مخاطبان بایست می دهنده تبلیغ: چهارم گام در -

 از: عبارتند ویژگی سه این شود. اشاره آنها مهم ویژگی سه به بایست می

 مخاطبان مکانی و جغرافیایی موقعیت (5

 مخاطبان روانی و روحی خصوصیات و ها ویژگی (2

 دیدن و شنیدن خواندن، در هدف مخاطبان ایه عادت (8

انجام  عدم صورت در آورد. دست به شرکت در شده انجام بازار تحقیقات از توان می را گفته پیش اطالعات

این،  وجود با داشت. خواهد بیشتری هزینه و وقت صرف و بررسی به نیاز اطالعات این کسب بازار، تحقیقات

 شرکت برای را بازدهی هیچ است ممکن که بیشتری بسیار های هزینه از را شرکت ها، هزینه این صرف

 رسانه انتخاب در دهنده تبلیغ به باال های بررسی از آمده دست به اطالعات سازد. می مصون نداشته باشد،

 (.2553کرد )تلیس و تیم،  خواهد کمك تبلیغ مناسب برای

مواردی  چه تبلیغ از انتظارش مورد تاثیرات که کند بیان مشخص طور به باید دهنده تبلیغآخر:  گام در

 است.

 روش شناسی تحقیق:

مدیران، کارشناسان، صاحب نظران و پرسشنامه در میان 15در این تحقیق به منظور با آزمون گذاشتن فرضیات تحقیق ،

شنامه ها با توزیع و جمع اوری شد که داده های حاصل از این پرس صادر کنندگان پسته در سطح شهرستان دامغان

مورد تحلیل قرار گرفت.آلفای کرونباخ محاسبه شده برای نشان دادن پایایی این   spssروش همبستگی با استفاده از نرم افزار 

 که در جدول زیر به نمایش درآمده است: میباشد که عدد قابل اتکایی میباشد 0.798تحقیق 

 های تکمیل شدهپایایی پرسشنامه 8-1جدول 

 آلفای کرونباخ تتعداد سواال

51 59313 
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 های گرایش به مرکز( تبلیغات در میزان افزایش صادراتآماره های توصیفی )شاخص 1

 شاخص ها

تبلیغات در 

میزان افزایش 

 صادرات

 8913 میانگین

 8952 میانه

 5931 انحراف معیار

 -5921 چولگی

 598 خطا استاندارد چولگی

 -5981 کشیدگی

 5913 کشیدگیخطا استاندارد 

 5 کمترین

 1 بیشترین

 

 

و  =8913با توجه به جدول ارائه شده در باال، میانگین و انحراف معیار مولفه تبلیغات در میزان آگاهی )

بوده که نشان دهنده این موضوع است که تبلیغات بر میزان افزایش  8تایی بیشتر از  1( در طیف =5931

 باشد.نسبتا مطلوب می صادرات

ها شود که دادهبا استفاده از آزمون کلموگروف اسمیرنف که در زیر نشان داده شده است، مشاهده می

برای مشخص کردن میزان اثرگذاری تبلیغات مناسب بر  tشرط نرمال بودن را نیز دارند بنابراین از آزمون 

 کنیم.بررسی میمیزان افزایش صادرات پسته دامغان استفاده و آن را 

 آزمون نرمال بودن داده ها 1-1جدول 

 متغیر پاسخ )تبلیغات( 

 اسمیرنف-کلموگروف

 معناداری

59551 

59333 
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 تجزیه و تحلیل داده ها:

 آزمون فرضیات:

 پسته دارد. یزان افزایش فروشتبلیغات تاثیر مثبتی بر م -5فرضیه 

 پسته فروش ی تبلیغات بر میزان افزایشبررسی آزمون اثر گذار

 8ارزش آزمون =  

  

)دو  

 طرفه(

 درصد 11فاصله اطمینان  تفاوت میانگین

 کران باال کران پایین

ی تبلیغات بر میزان اثرگذار

 پسته افزایش فروش

59123 11 59555 5913 59531 59251 

 

شود. استیودنت استفاده می-ته از آزمون پس ی تبلیغات بر میزان افزایش فروشبرای بررسی آزمون اثر گذار

و مقدار ارزش داده  شود این آزمون با آماره آزمون دیده می 52-1همانگونه که در جدول 

پسته با اندازه  ن تبلیغات بر میزان افزایش فروش( فرضیه تاثیر نداشت =59555شده به فرض صفر )

تبلیغات بر میزان افزایش  (. به این معنی که میزان اثر گذاری < 5951شود )رد می 5951طح متوسط در س

باشد. حال با توجه به میانگین مولفه مذکور پسته یا کمتر از سطح متوسط یا بیشتر از متوسط میفروش 

یاد و خیلی زیاد بوده است. زیرا شود که این میزان در حد زهای فاصله اطمینان مشاهده می( و کران8913)

مشخص کننده میزان اثربخشی در حد زیاد و  1تا  8در طیف لیکرت مربوط به تحقیق انجام شده، بازه 

پسته به روش  ت تبلیغات بر میزان افزایش فروشباشد که این موضوع نشان دهنده تاثیر مثبخیلی زیاد می

 دهد.سنتی را نشان می

 ر مثبتی بر میزان آگاهی دادن خریداران پسته دارد.تبلیغات تاثی -2فرضیه 

 بررسی آزمون اثر گذاری تبلیغات بر میزان آگاهی دادن خریداران پسته
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 8ارزش آزمون =  

  

)دو  

 طرفه(

 درصد 11فاصله اطمینان  تفاوت میانگین

 کران باال کران پایین

اثرگذاری تبلیغات بر میزان 

 دن خریداران پستهآگاهی دا

29381 11 59551 5923 59535- 598131 

 

استیودنت استفاده -برای بررسی آزمون اثر گذاری تبلیغات بر میزان آگاهی دادن خریداران پسته از آزمون 

و مقدار  شود این آزمون با آماره آزمون دیده می 58-1شود. همانگونه که در جدول می

( فرضیه تاثیر نداشتن تبلیغات بر میزان آگاهی دادن خریداران  =59551زش داده شده به فرض صفر )ار

(. به این معنی که میزان اثر گذاری تبلیغات بر  < 5951شود )رد می 5951پسته با اندازه متوسط در سطح 

باشد. حال با توجه به متوسط یا بیشتر از متوسط می میزان آگاهی دادن خریداران پسته یا کمتر از سطح

شود که این میزان در حد زیاد و خیلی های فاصله اطمینان مشاهده می( و کران8923میانگین مولفه مذکور )

مشخص کننده میزان اثربخشی  1تا  8زیاد بوده است. زیرا در طیف لیکرت مربوط به تحقیق انجام شده، بازه 

باشد که این موضوع نشان دهنده تاثیر مثبت تبلیغات بر میزان آگاهی دادن یلی زیاد میدر حد زیاد و خ

 دهد.خریداران پسته به روش سنتی را نشان می

 تبلیغات تاثیر مثبتی در ایجاد عالقه خریداران پسته دارد. -8فرضیه 

 بررسی آزمون اثر گذاری تبلیغات در ایجاد عالقه خریداران پسته

 8=  ارزش آزمون 

  

)دو  

 طرفه(

 درصد 11فاصله اطمینان  تفاوت میانگین

 کران باال کران پایین

اثر گذاری تبلیغات در ایجاد 

 عالقه خریداران پسته

29835 11 59555 591 59511 59311 
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-استیودنت استفاده می-برای بررسی آزمون اثر گذاری تبلیغات در ایجاد عالقه خریداران پسته از آزمون 

و مقدار ارزش  شود این آزمون با آماره آزمون دیده می 51-1شود. همانگونه که در جدول 

( فرضیه تاثیر نداشتن تبلیغات در ایجاد عالقه خریداران پسته با اندازه  =59555داده شده به فرض صفر )

(. به این معنی که میزان اثر گذاری تبلیغات در ایجاد عالقه  < 5951شود )رد می 5951متوسط در سطح 

باشد. حال با توجه به میانگین مولفه مذکور خریداران پسته یا کمتر از سطح متوسط یا بیشتر از متوسط می

زیاد بوده است. زیرا در شود که این میزان در حد زیاد و خیلی های فاصله اطمینان مشاهده می( و کران891)

مشخص کننده میزان اثربخشی در حد زیاد و خیلی  1تا  8طیف لیکرت مربوط به تحقیق انجام شده، بازه 

-باشد که این موضوع نشان دهنده تاثیر مثبت تبلیغات در ایجاد عالقه خریداران پسته را نشان میزیاد می

 دهد.

 یل به خرید خریداران پسته دارد.تبلیغات تاثیر مثبتی بر میزان تما -1فرضیه 

 بررسی آزمون اثر گذاری تبلیغات بر میزان تمایل به خرید خریداران پسته

 8ارزش آزمون =  

  

)دو  

 طرفه(

 درصد 11فاصله اطمینان  تفاوت میانگین

 کران باال کران پایین

اثر گذاری تبلیغات بر میزان 

 ن پستهتمایل به خرید خریدارا

59215 11 59555 5911 5951- 59215 

 

استیودنت -برای بررسی آزمون اثر گذاری تبلیغات بر میزان تمایل به خرید خریداران پسته از آزمون 

و  شود این آزمون با آماره آزمون دیده می 51-1شود. همانگونه که در جدول استفاده می

( فرضیه تاثیر نداشتن تبلیغات بر میزان تمایل به خرید  =59555ده به فرض صفر )مقدار ارزش داده ش

(. به این معنی که میزان اثر گذاری  < 5951شود )رد می 5951خریداران پسته با اندازه متوسط در سطح 
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باشد. حال وسط یا بیشتر از متوسط میتبلیغات بر میزان تمایل به خرید خریداران پسته یا کمتر از سطح مت

شود که این میزان در حد های فاصله اطمینان مشاهده می( و کران8911با توجه به میانگین مولفه مذکور )

مشخص کننده  1تا  8زیاد و خیلی زیاد بوده است. زیرا در طیف لیکرت مربوط به تحقیق انجام شده، بازه 

باشد که این موضوع نشان دهنده تاثیر مثبت تبلیغات بر میزان زیاد می میزان اثربخشی در حد زیاد و خیلی

 دهد.تمایل به خرید خریداران پسته را نشان می

 تبلیغات تاثیر مثبتی بر میزان اقدام به خرید خریداران پسته دارد. -1فرضیه 

 بررسی آزمون اثر گذاری تبلیغات بر میزان اقدام به خرید خریداران پسته

 8زمون = ارزش آ 

  

)دو  

 طرفه(

 11فاصله اطمینان  تفاوت میانگین

 درصد

 کران باال کران پایین

اثر گذاری تبلیغات بر میزان اقدام 

 به خرید خریداران پسته

59313 11 59555 5952 59281 19251 

 

استیودنت -ان پسته از آزمون برای بررسی آزمون اثر گذاری تبلیغات بر میزان اقدام به خرید خریدار

و  شود این آزمون با آماره آزمون دیده می 51-1شود. همانگونه که در جدول استفاده می

( فرضیه میزان اثر گذاری تبلیغات بر میزان اقدام به  =59555مقدار ارزش داده شده به فرض صفر )

(. به این معنی که میزان اثر  < 5951شود )رد می 5951ا اندازه متوسط در سطح خرید خریداران پسته ب

-گذاری تبلیغات بر میزان اقدام به خرید خریداران پسته یا کمتر از سطح متوسط یا بیشتر از متوسط می

شود که این ده میهای فاصله اطمینان مشاه( و کران8952باشد. حال با توجه به میانگین مولفه مذکور )

 1تا  8میزان در حد زیاد و خیلی زیاد بوده است. زیرا در طیف لیکرت مربوط به تحقیق انجام شده، بازه 

باشد که این موضوع نشان دهنده تاثیر مثبت مشخص کننده میزان اثربخشی در حد زیاد و خیلی زیاد می

 دهدمیتبلیغات بر میزان اقدام به خرید خریداران پسته را نشان 

 نتیجه گیری:
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 با توجه به آمار توصیفی و آمار استنباطی ارائه شده در فصل چهارم، نتایج زیر به دست آمده اند

 پسته اثر مثبت دارد.تبلیغات بر میزان افزایش فروش  .5

با توجه به نتایج حاصل از آزمون فرضیات تحقیق و تجربیات حاصل از فرایند تحقیق توسط محقق با بررسی 

د تاثیر چشمگیری و ارقم بدیت آمده می توان اینگونه ادعا نمود که در کل تبیلغات با هر روش می توان اعداد

غیر نفتی استفاده شود.شرکت  ترفیعی در راستای توسعه ی فروش  بگذارد و از این ابزار بر افزایش فروش

پسته را در مسیری  فروش  ی)پولی و غیر پولی(های تولیدی پسته می توانند با خصیصی بودجه های ترفیع

 موفق و هدفمند قرار داده و جایگاه ایران را در این بازار بار دیگر قوت ببخشند.

 

 تبلیغات بر میزان آگاهی دادن خریداران پسته اثر مثبت دارد.  .2

مطالعه ی ادبیاتی منابع موجود نشانگر این مطلب است که همواره تبلیغات بویژه تبلیغات بصری بر 

گاهی مصرف کنندگان بالقوه و بالفعل تاثیر بسزایی داشته است. هدایت رهبران عقیده در افزایش آ

افزایش آگاهی دیگران در بازار های بین المللی و داخلی منوط به آگاهی رسانه ای و تبلیغاتی در این 

 حوزه می باشد که در این تحقیق به آن اشاره شده است.

 سته اثر مثبت دارد.تبلیغات در ایجاد عالقه خریداران پ .8

محرك ها و انگیزاننده ها معموال جنبه ی تبلیغاتی داشته و این امر نیز در آزمون این فرضیه به اثبات 

رسید.همواره تبلیغات از هر نوعی که باشد باعث درگیر سازی بازار هدف چه در حوزه بین الملل و چه 

خرید محصول کوتاه تر می نماید .تبایغات در حوزه ی داخلی شده و فرایند تصمیم مشتریان را برای 

مرتبط با پسته در محیط بین املل می تواند تاثیری مستقیم بر میزان تقاضای خارجی آن داشته و این 

 بازار تضعیف شده را مجدد توسعه دهد.

 تبلیغات بر میزان تمایل به خرید خریداران اثر مثبت دارد. .1
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حاکی از آن است که برخی نیاز ها در بازار و در بین مصرف  ادبیات بازاریابی و بازرگانی بین الملل

کنندگان به شکل نیاز های پنهان و یا نیاز هایی معرفی می شوند که مصرف کننده آن را در اولیت های 

ابتدایی قرار نداده است.با تبلیغات اثر بخش و بازگو نمودن ابعاد مثبت و الزم مصرف پسته ، رفته رفته 

این محصول در بین مشتریان داخلی و خارجی افزایش یافته و جایگاه مناسبی در سبد  تمایل به خرید

 خرید به آن اختصاص پیدا می کند.

 تبلیغات بر میزان اقدام به خرید خریداران اثر مثبت دارد. .1

آن می توان  ادبیات غنی در مورد پسته و فروشنتایج آماری حاصل از آزمون فرضیات تحقیق و مطالعه ی 

ن گونه بیان کرد که وجود تبلغیات بر کمیت سفارشات تاثیر بسزایی خواهد گذاشت ، به طوری که ای

مشتریان بازار های هدف بین المللی احساس نیاز بیشتری پیدا کرده و یا با آگاهی یافتن از سوی تبلیغات 

رید های بعمل آمده مصارف دیگری را نیز برای پسته در نظر بگیرند. بدین ترتیب در بلند مدت تعداد خ

 افزایش یافته و سهم بازار پسته ی ایران در فرامرزی رشد چشمگیری را تجربه می نماید.
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