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 תקציר 

באמצעות מטא בוחן  זה  ומדרג  -מחקר  בפרסום,  שונים  מסרים  אופי  בהשפעת  המתמקדים  קודמים  מחקרים  אנליזה 

וייחודי המשתמש במטאאותם על פי מדד משותף. על   גדול  נתונים  אנליזה השוואתית, מחקר זה מספק  -בסיס מערך 

יעילים   בפרסום אינן  פניות המסר  כי  עולה  בפרסום. מהתוצאות  פניות מסר  מדדים להשפעה היחסית של שבעה סוגי 

ים רגשיים  באותה מידה, ומכאן בוצע מדרג של סוגי המסרים בפרסום בהתאם לרמת האפקטיביות שלהם. אופי מסר

בדגש על תכנים מיניים והומור, נמצאו כיעילים יותר מפחד ומפניות תוכן רציונאליות. המשתנים הממתנים המשפיעים  

של   במדיה  יותר  יעילים  היו  רגשיים  מסרים  אופי  נוספות:  מרכזיות  תוצאות  הפרסום.  ושנת  המדיה  סוג  היו  ביותר 

 כן הם היו משפיעים יותר במחקרים שנערכו בשנים האחרונות. הטלוויזיה בהשוואה למגזינים, עיתונים ורדיו, ו

אופי המסר בפרסום )פניות מסר(, מסר מיני, מסר הומוריסטי, מסר מאיים, רגשות, פרסום חוצות, שכנוע  :  מילות מפתח

 הצרכן, הרכביה של השפעות מסרים. 

לב  לתשומת  עדים  אנו  האחרונות  בשנים 

מסרים   של  לפניות  הנוגע  בכל  מוגברת  מחקרית 

מטא מחקרים  כולל  שבוצעו  -בפרסום,  אנליטיים 

להבנת הנושא. קביעת תוכן המסר בפרסום מהווה  

חלק מרכזי בתהליך עיצוב המסר לקהלי היעד, והוא  

מתמקד במידע שיש להעביר להם מתוך רצון למקד  

תם צרכנים פוטנציאלים. קיימים  את הקשב של או

פניה   פנייה רציונלית,  פנייה בפרסום:  שלושה סוגי 

( פניה רציונלית מתמקדת  1רגשית ופנייה מוסרית. )

( המותג;  על 2בתועלות  המתבססת  רגשית  פניה   )

הומור, פחד או מסרים מיניים נועדה לעורר רגשות  

חיוביים או שליליים שיניעו את הצרכן הפוטנציאלי  

( ופניית מוסרית נועדה לשכנע את 3ישת המותג ) לרכ

תועלות   המקדם  המותג  את  לרכוש  המטרה  קהלי 

 חברתיות בעיקרן. 

חד בהשפעות  התמקדו  קודמים,  - מחקרים 

תוצאות  הציגו  והם  המסר,  פניות  של  פעמיות 

הנוגע   בכל  בספרות  ברור  פער  החושפות  סותרות 

פניות מסר שונות בפרסום   בין  להבדלים הקיימים 

שהגיעו  ל חוקרים  ישנם  היחסית.  יעילותן  בין 

למסקנה שפרסום השוואתי מספק יתרונות שאינם 

האחרים.  הפרסום  לסוגי  השוואה  ברי  בהכרח 

תוצאות   מניב  השוואתי  פרסום  כי  דיווחו  אחרים 

( יעילותן  מבחינת  רצויות   ,.Grewal et alשאינן 

(. באופן דומה, תוצאות אמפיריות לא עקביות  1997

ח מסר הביאו  פניות  של  ביעילותן  לפקפק  וקרים 

 תאוריה ופרקטיקה בניהול 
 כתב עת בהוצאת בית הספר למנהל עסקים 

 1תשפ״א | גיליון מס׳  תמוז, 2021 יוני
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 ( בפחד  המתמקדות   ,Witte and Allenרגשיות 

(. בנוסף, מחקרים מסוימים מצאו כי השימוש  2000

לשינוי משמעותי  במטפורות כמסר בפרסום מוביל 

(,  Bowers and Osborn, 1966יותר בעמדת הצרכן )

הפוכות  תוצאות  מצאו  אחרים  שמחקרים  בעוד 

(Whaley, 1991.)   מחקר אחד ערער על הממצאים

הומוריסטיות   פרסומות  של  להשפעה  הנוגעים 

(Teixeira, Picard, and Kaliouby, 2014 .) 

 חשיבות המחקר 

מטרה מרכזית בתחומי מחקר רבים היא פיתוח  

של   לביצועו  נורמות,  או  השוואה  של  סטנדרטים 

מחקר אמפירי בנושאים חשובים. איתור והסבר של 

מסייע  דפוסים   מחקר  ממצאי  של  שיטתיים 

להתקדמות בתחום הנבחן. חוקרים יכולים ליישם 

שייבדקו  ההשערות  את  לחדד  בכדי  נורמות 

במחקרים עתידיים. הם עשויים להסיק, למשל, כי 

גמישות האלסטיות  לערך  השערת אפס המתאימה 

היחסי   השינוי  בין  היחס  את  המבטא  הפרסומית, 

היקף הפרסום, צריך במכירות לבין השינוי היחסי ב

לערך   )  0.25להיות  אפס   ,Farley, Lehmannולא 

and Sawyer, 1995  על החזרות  שמספר  או   )

הפרסומות כדי למקסם את תגובת הצרכנים צריך 

( חשיפות  כעשר   ,Schmidt and Eisendלהיות 

(. פיתוח נורמות מועיל, במיוחד כאשר הנושא 2015

אקדמיים מחקרים  של  רחב  בתמהיל    מופיע 

 הכוללים מגוון רחב של תוצאות מדווחות.

הייתה   הנוכחי  המחקר  של  העיקרית  המטרה 

ביותר,  הנפוצות  בפרסום  המסר  פניות  את  לבחון 

גודל האפקט שלהן על פני מערך גדול  להשוות את 

של מחקרים, ולהעריך אילו משתנים יכולים להוות  

משתנים ממתנים יעילים. ניתן לראות את המחקר  

מטא למטה-כהשלמה  פניית  -אנליטית  של  אנליזה 

( יחידנית   Eisend, 2006, 2011; O’Keefeמסר 

and Jensen, 2009; Witte and Allen, 2000  )

אחרים  חוקרים  של  וטקסונומיה  רחבה  ולראייה 

( הפרסום  ספרות   ,Vakratsas and Amblerלגבי 

משמעותיות  1999 תובנות  סיפקו  אלו  מאמרים   .)

הפר של  פעולתו  אופן  לערוך  לגבי  והמליצו  סום 

 השוואה בין סוגים שונים של פניות מסר. 

המחקר הנוכחי תורם לספרות העוסקת בתחום 

ידי בחינת מטה על  אנליזות קודמות, אך  -הפרסום 

אנליטית השוואתית  -גם על ידי הוספת בחינה מטא

המסר   פניות  של  שונות  להשפעות  בנוגע  ראשונה 

כן, המחקר כמו  הנ״ל    העיקריות בתחום הפרסום. 

מרחיב את המחקרים האחרונים שפורסמו בהקשר 

הנוגעות  נוספות  תובנות  הוספת  ידי  על  וזאת  זה, 

השכנוע   וכוח  השונות  המסר  פניות  בין  להבדלים 

היחסי שלהן בהתחשב במשתנים ממתנים מרכזיים 

(Hornik, Ofir and Rachamim, 2016; Noble, 

Pomering, and Johnson, 2014 .) 

כ לציין  פניות חשוב  י מכיוון שהמחקר בתחום 

משימה   זוהי  משמעי,  חד  אינו  בפרסום  המסר 

רעיוניים  וממצאים  הנחיות  להכליל  מאתגרת 

(. אכן נראה  Armstrong, 2010לתמיכה בתיאוריה )

כך   על  מצביע  שבוצע,  המקיף  המחקר  ממצאי  כי 

שאין מספיק בבהירות רעיונית בכדי להצדיק הצגת 

פניו לבחינת  השוואתי  השונות מודל  המסר  ת 

החידוש  כי  אפוא,  טוענים,  המחברים  בפרסום. 

השוואתיים  נתונים  על  הדיווח  הוא  זה  במחקר 

נרחבים   פערים  הצגת  על  וכן  הכרחיים,  כמותיים 

ואמפירי   להניע מחקר תיאורטי  בספרות שצריכים 

 נוסף ומעמיק יותר. 

 ספרות רלוונטית 

פניות   של  מוסכמות  טיפולוגיות  שאין  מכיוון 

 ,Kover, Goldberg, and Jamesפרסומות )מסר ל

1995; Laskey, Day, and Crask, 1989; Laskey, 

Fox, and Crask 1994; Stewart and Koslow, 

המהימנות 1989 בגישת  הסתייעו  המחברים   ,)

התופעות  בהכללת  דוגלת  זו  גישה  האמפירית. 

בקלסיפיקציה  ביותר  הגבוהה  בתדירות  המופיעות 

(. המחקר הנוכחי מדווח  Bailey, 1994המחקרית )

אנליזות המשוות בין שבעת  -על תוצאות סדרת מטה

סוגי פניות המסר הנפוצות ביותר שנחקרו בספרות:  

דו מסר  מין,  פחד,  הומור,  פניית  -השוואה,  צדדי, 

  (.1)ראה טבלה מסר מבוססת רווח ומטפורה 

זה,   למחקר  שנבחרו  בפרסום  המסר  פניות 

נפו  סוגים  לשלושה  מסר  חולקו  פניות  צים: 

דו מסר  השוואתי,  )מסר  פניית -רציונליות  צדדי, 

)הומור,   רגשיות  מסר  פניות  רווח(;  מבוססת  מסר 

פחד, מין(; ומטפורות, היכולות להיות רציונליות או 

 (. Dahlen, Lange, and Smith, 2010רגשיות )
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מהוות   אלו  מסר  פניות  המציגות   פרסומות 

)   76%  -כ הפרסומות   ,Allen and Preissמכלל 

2007; Dahlen et al., 2010מהפרסומות    85%-( וכ

(  ,Williams, Lee, and Haugtvedtבטלוויזיה 

2005 .) 

 

 . טבלת סיכום של מאפייני אופי המסר ומשתנים רלוונטיים1טבלה 

 מסר אופי
ערך 
אופי 
 המסר

  ממתנים מסגור
 מחקרים מייצגים אפשריים 

 חיובי  מסר מיני 

רגשי, עוררות  
פיזיולוגית,  

פנטזיה, חלומות,  
 הערכה עצמית 

מגדר, מעורבות,  
 סוג מוצר, מדיה 

Dahl, Sengupta, and Vohs 

(2009); Huang (2004); 

Reichert, LaTour, and 

Ford (2011); Reichert and 

Lambiase (2014 )  

מסר 
 חיובי  הומוריסטי 

רגשי, הנאה,  
סאטירה, שנינות,  
 מצב רוח חיובי 

היכרות עם  
 מוצרים, מדיה 

Bartolo et al. (2006); 

Eisend (2011); Roehm and 

Roehm (2014); Warren 

and McGraw (2013); 

Teixeira, Picard, and 

Kaliouby (2014) 

רגשי, חרדה,   שלילי  מסר מאיים 
 מתח, סכנה, איום 

מגדר, מעורבות,  
 סוג המוצר 

Witte and Allen (2000); 

Keller and Lehmann 

(2008); Lee and Andrade 

(2011); Rhodes (2015) 

 מסר משווה 
 חיובי / 

 שלילי 

רציונלי, יתרון  
יחסי, ביצועים  
גבוהים, חוכמה,  

 עצמאות 

היכרות עם  
המוצר, מעורבות,  

 מדיה 

Grewal et al. (1997); 

Soscia, Girolamo, and 

Busacca (2010); 

Thompson and Hamilton 

(2006); Jewell and 

Saenger (2014); Beard 

(2015 )  

 מסר

מבוסס  
 רווח 

 חיובי 

 רציונלי,  
 רווח אישי,  
יתרון לטווח  

 הארוך 

 מעורבות 

O’Keefe and Jensen 

(2009); Jeong et al. 

(2011); Borah (2011); Toll 

et al. (2008); Fischer, 

Jonas, Frey, 

and Kastenmüller  (2008 )  

 מסר

 צדדי -דו
 חיובי 

 רציונלי,  
הגיון, וודאות,  
 הערכה חיובית 

 סוג המוצר 

Keller and Lehmann 

(2008); Rucker et al. 

(2008); Florack, Ineichen 

and Bieri (2009); Hesapci 

and Sunar  (2008 )  

 חיובי  מטפורה 
רציונלי/רגשי,  
מסר עקיף,  
 בגרות, תחכום 

 מדיה, סוג המוצר

Phillips and McGuarrie 

(2009); Jeong (2008); 

Downing and Mujic 

(2011); Chang and Yen 

(2013); Mohanty and 

Ratneshwar  (2014 )  
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מכבר   זה  עוסקים  הפרסום  בתחום  חוקרים 

יעילות  להערכת  האפשריות  לדרכים  הנוגע  באתגר 

לו.   שקדמו  הקמפיינים  הערכת  וכן  קיים,  קמפיין 

המסר  פניית  כי  היא  בפרסום  מקובלת  תפיסה 

הצרכנים  תגובות  בעיצוב  חשוב  תפקיד  ממלאת 

והח ובעמדותיהם  המותג. לפרסומת  כלפי  לטתם 

במשך תקופה ארוכה היתה מקובלת ההנחה בקרב  

מסרים   יעילים,  להיות  שבכדי  פרסום  אנשי 

מסר   פניות  על  להתבסס  צריכים  משכנעים 

מתאימות. הלכה למעשה, פרסום לצרכנים התבסס  

מסרים   כללו  כלל  שבדרך  מגוונות,  מסר  פניות  על 

ניבוי   תוצאות  עם  רגשיים  מסרים  או  רציונליים 

 ונות.ש

אופי המסר: מסרים רגשיים לעומת  

 מסרים רציונליים 

הדיון  הוא  בפרסום  המסר  בפניות  חשוב  נושא 

( הרציונלי  לעומת  פרסום Shiv, 2007הרגשי   .)

לעיבוד מידע   נובע מהמודלים המסורתיים  רציונלי 

שהוא  מאמין  הצרכן  כאשר  החלטות,  קבלת  של 

הגיוניות   החלטות  אלה מקבל  גישות  ורציונליות. 

לגבי  המסר  מקבל  של  האמונות  את  לשנות  נועדו 

של   השכנוע  כוח  על  ולהסתמך  המפורסם,  המותג 

הטיעונים או הסיבות לגבי תכונות ואיכויות המותג. 

של  לאינטרס העצמי  פניות מסר כאלה מתייחסות 

 קהל היעד על ידי הצגת יתרונות למוצר.

מ רגשיות  מסר  פניות  זאת,  על לעומת  בוססות 

היא   מטרתן  הצריכה.  של  והחוויתי  הרגשי  הצד 

לגרום לצרכן להרגיש טוב עם המוצר על ידי יצירת  

רגשות  על  מסתמכות  הן  ידידותי.  או  אהוד  מותג 

בפרסום   יותר  מוקדמים  מחקרים  יעילות.  לצורך 

היו  רגשיות  פרסומות  האם  בשאלה:  התמקדו 

על  המבוססות  פרסומות  מאשר  יותר  יעילות 

ממצאים טיעו הראו  אלו  מחקרים  רציונליים?  נים 

כי   טוענים  מסוימים  חוקרים  כאשר  סותרים, 

( יותר  יעילות  היו  רגשיות   Kemp andפרסומות 

Kenett-Hensel, 2013; Stewart and Koslow, 

טיעונים 1989 מבוססות  שפרסומות  ואחרים   )

( יותר  יעילות  היו   Golden andרציונליים 

Johnson, 1983  המחקרים המצביעים על  (. למרות

מטא שונות,  רגשי  -תוצאות  פרסום  של  אנליזה 

הצרכן  תגובת  על  הינה מועטה  כי ההשפעה  מצאה 

 (. Brown, Homer, and Inman, 1998לפרסום )

נראים  וקוגניציה  רגש  היסטורית  מבחינה 

כישויות נפרדות. גורם אחד שהיה יכול להסביר את  

המתודולו השיקול  היה  בעבר  הזו  גי.  ההפרדה 

בטכניקות   שהשתמשו  יותר  עדכניים  מחקרים 

הדמיה מוחיות הראו שלמרות שקיימת רשת עצבית  

ורגשי   רציונאלי  עיבוד  ידי  על  המופעלת  נפוצה 

להפעלת המוח   גם אזורים ספציפיים  ישנם  כאחד, 

בדקה,   אחת  חוקרים  קבוצת  עיבוד.  צורת  לכל 

רציונליים   מסרים  לפיה  ההשערה  את  למשל, 

רגשיים על תפקוד המוח   ומסרים  להשפיע  עשויים 

(. באמצעות גירויים Cook et al., 2011באופן שונה )

האמיתי,   בעולם  מודפסות  מפרסומות  שנלקחו 

נתגלה כי פניות מסר שונות בפרסום יכולות לעורר 

הקשורות   ושכנוע,  מוחית  פעילות  של  שונות  רמות 

לשימוש בפרסומות רציונליות ורגשיות ונבדלות על  

 ביולוגי הבסיסי שלהן.  -ך הנוירו פי התהלי

המחקר הנוכחי, המבוסס על בסיס נתונים גדול,  

את   היתר,  בין  להשוות,  ייחודית  הזדמנות  סיפק 

שלושת פניות המסר הרגשיות )הומור, מין ופחד( עם  

שלושת פניות המסר הרציונליות )מסר משווה, מסר  

 צדדי ומסר מבוסס רווח(.-חד

 משתני המחקר 

פרוצדורות מקובלות לבחינת האפקטיביות של  

פניות המסר בפרסום מתבססות על  מדידת משתני 

תוצאה המודדים את העמדות לפרסומת )לדוגמא: 

או   למותגים,  או  למוצר  יחס  לפרסומת(,  אהדה 

( יחד   ,Calder, Isaac, and Malthouseשניהם 

2016; Roehm and Roehm, 2014  במחקר זה  .)

ו בשניהם, והעריכו את העמדות  החוקרים השתמש

על ידי מדדים כמו יחס למוצר, יחס למותג, כוונת 

על   דיווח  פעם שמחקר  בכל  מוצר.  ובחירת  רכישה 

לפרסומות,  לעמדה  בהתייחס  מדדים  מספר 

המחברים חישבו את אומדן גודל האפקט עבור כל  

מדד  של  ממוצע  חושב  ומכאן  לעמדה,  הנוגע  מדד 

 (. Armstrong and Patnaik, 2009עמדה כללי )

 משתנים ממתנים פוטנציאלים 

אפקטיביות  לחפש  מרבים  שמפרסמים  ככל 

תקשורתית גדולה יותר, צריך לבחון בזהירות רבה 

יותר את בחירת סוג פניית המסר כתלות במוצרים 

שונים, קהלי היעד וסוגי מדיה. בחלק זה החוקרים 
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בחנו את הגורמים העשויים למתן את השפעת פניית 

 המסר על שני משתני התוצאה.

( קודמים  למחקרים   ,MacKinnonבהתאמה 

Coxe, and Baraldi, 2012 הניתוחים והדיווחים ,)

של  הדיווח  תקני  על  התבססו  הנוכחי  המחקר  של 

)-מטה האגודה MARS 2010אנליזה  של   )

( האמריקאית  המחברים APAהפסיכולוגית   .)

ר השתמשו בשלושת הקריטריונים שלהם בכדי לבחו

הממתנים   הרבים  הפוטנציאליים  המשתנים  מתוך 

 את היחס בין פניות המסר בפרסום לתגובת הצרכן. 

לאלה   מוגבל  היה  הממתנים  המשתנים  ניתוח 

( )1ש:  תיאורטית;  רלוונטיים מבחינה  היו  היו 2(   )

ו מתאים  אפקט  גודל  חשובים  3)-בעלי  היו   )

בנוגע   שפורסמו  מחקרים  שהראו  כפי  למפרסמים. 

הא )לגודל   Cooper, Hedges, andפקט  

Valentine, 2009 בדרך האפקט  בגדלי  השונות   ,)

רעיונית,   קטגוריות:  לשלוש  מתחלקת  כלל 

 מתודולוגית ופרסום מחקרים קודמים.

 משתנים ממתנים: קונספטואלית

מעורבות  בניתוחים:  נכללו  הבאים  המשתנים 

( חוזק Greenwald and Leavitt, 1984מוצר   ,)

( המוצר  Stafford and Day, 1995המותג  סוג   ,)

(Allen and Preiss, 2007( סוג המדיה ,)Stafford 

and Day, 1995( המשתתף  ומגדר   ,)Armstrong 

and Patnaik, 2009 שלמרות לציין,  חשוב   .)

שמשתנים אלה זוהו כמשפיעים במחקרים קודמים, 

הם נבדקו בנפרד רק בחלק מהמחקרים שהתמקדו  

מרכ מסר  עם בפניית  רק  הושוו  והם  אחת,  זית 

 תנאים שאינם כוללים פניית מסר.

 מתודולוגיותמשתנים ממתנים: 

מחקרים  -מטה של  במסגרת  שבוצעו  אנליזות 

הממתנים  על  כלל  בדרך  מתבססות  אמפיריים 

( הבאים   ,Kepes, McDanielהמתודולוגיים 

Brannick, and Banks, 2013 המשתתפים סוג   :)

ים(, אתר המחקר )שדה / )סטודנטים / לא סטודנט

מעבדה(, קידוד )הפוך / לא הפוך(, וקנה מידה )פריט  

מרובים(;   פריטים   /  Henard andבודד 

Szymanski, 2001 פניות של  שתפקידן  מכיוון   .)

מסר בפרסום נחקר מאז תחילת שנות השישים עם 

החוקרים  המדווחות,  בתוצאות  ניכרים  הבדלים 

בנוסף על שימוש  בצעו בקרה על משך שנת הפרסום,  

מטא-במטא בוצעו  לפיכך,  מצטברת.  - אנליזה 

 .אנליזות חדשות בנקודות זמן שונות

ממתנים:   מחקרים משתנים  פרסום 

 קודמים

היו  שנבדקה  האחרונה  המשתנים  קבוצת 

מסר   לפניות  ישירות  קשורים  היו  שאינם  גורמים 

בפרסום, אך עדיין יכולים היו להשפיע על התוצאות,  

לשלוט בהם. נוהג סטנדרטי לדיווח   כך שהיה נדרש

אנליזות כולל הבדלים וקידוד בין מחקרים -על מטה

הטיית  להעריך  בכדי  פורסמו  ושאינם  שפורסמו 

( אפשרית  מכאן, Farley et al., 1995פרסום   .)

ההטיה   שגודל  האפשרות  את  בחן  המחקר 

שיווק,  כגון  האקדמי,  בתחום  תלויה  בפרסומים,  

. בנוסף, המחקר כלל את  פרסום או תחומים אחרים

איכות כתב העת לפרסום באמצעות שימוש בסיווג 

( קודם  מחקר   Kirca, Jayachandran, andשל 

Bearden, 2005 .) 

 

 שאלות המחקר 

סיפק   בתחום  המחקר  של  העשיר  המאגר 

או  לשפר  שעשויים  התנאים  את  לבחון  אפשרות 

את  בחנו  המחברים  ההשפעות.  גודל  את  להקטין 

 באות:שאלות המחקר ה

RQ1 האפקט וגודל  המשוקלל  הממוצע  מהו   :

המצטבר של פניית המסר על שני משתני 

 התוצאה?

RQ2  מניבים המסר  פניות  סוגי  שבעת  האם   :

תוצאות שונות מובהקות בהתייחס לשני 

 משתני התוצאה?

RQ3  האם פניות רגשיות בעלות השפעה גדולה :

יותר על שני משתני התוצאה בהשוואה 

 לפניות רציונליות? 

RQ4  שיכולים ממתנים  משתנים  ישנם  האם   :

להסביר את השונות בהשפעת סוגי פניות 

 המסר בפרסום?
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 מתודולוגיה

מטה של  סוגים  ארבעה  בוצעו  זה  - במחקר 

מחקרים   אנליזה של-( מטא1אנליזות השוואתיות: )

( אחת;  מסר  בפניית  מטא2שהתמקדו  אנליזה  -( 

מטא יחד:  המחקרים  כל  את  אנליזה -המשווה 

( בחינת  3המאגדת את כל שבעת סוגי פניית המסר; )

תת-מטא של  כל -אנליזה  של  והשוואה  קבוצה 

מסר  פניית  בנפרד:  במחקר  המשנה  קבוצות 

( רגשית;  מסר  פניית  לעומת  (  4רציונלית 

זוגיים   בין  קונטרסטיים  כגון  המסר,  פניות  כל  בין 

 הומור למטפורות.

אנליזה בגלל היתרונות -המחברים בחרו במטא

האפקט;   גודל  לגבי  שאלות  על  עונה  היא  הבאים: 

היא מאפשרת חקירה שיטתית של מקורות השונים  

תוקף  על  שליטה  מאפשרת  היא  האפקט;  בגודל 

פנימי באמצעות התמקדות במחקרי השוואה לעומת 

פעמי; היא ממקסמת תוקף חיצוני  מקרי חקר ח ד 

והיא   מחקרים  של  גדול  לאוסף  התייחסות  ידי  על 

משפרת את הכוח הסטטיסטי כאשר מנתחים מספר 

כיחידת  בצרכן  משתמשת  היא  מחקרים;  של  רב 

הניתוח, ולא במחקר, ולכן למחקרי מדגם גדולים יש  

משקל גבוה יותר; היא מאפשרת להוסיף מחקרים  

לז הפיכתם  עם  מחקרים  חדשים  מחיקת  או  מינים 

מאפשרת   היא  לחריגים;  נחשבים  שהם  מאחר 

להוסיף תכונות חדשות, פניות מסר חדשות ומשתני 

שיופיעו   ככל  עתידיים  לניתוחים  חדשים  תוצאה 

מאפשרת  היא  ראשוני;  במחקר  חדשים  כיוונים 

מערך   חלקי  של  מחדש  וניתוח  ניתוח  מאפשר 

ספ  ענפים  כגון  מיוחדות,  למטרות  ציפים;  הנתונים 

בעזרת  מודל  ליצור  לחוקרים  מאפשרת  היא 

ניתוחי   באמצעות  התוצאות  של  ההטרוגניות 

משתנים ממתנים נוספים והיא מאפשרת להגיב על  

מה החוקרים יודעים ומה הם צריכים לדעת על מנת  

מסר   פניות  תפקיד  על  יותר  עמוק  ידע  להשיג 

 בפרסום.

 איסוף נתונים

למטה לא-בדומה  שנכתבו  חרונה אנליזות 

 ,Shen, Sheer, and Liבספרות בתחום הפרסום )

ספרותי  2015 חיפוש  באמצעות  נאספו  הנתונים   ,)

מקיף שכלל סריקת כתבי עת, ממצאים מכנסים, וכן  

תקשורת אישית עם חוקרים בתחום. מאמצים אלה  

יותר                  של  ייחודי  נתונים  מאגר  ליצירת  הביאו 

היו   766מו. מתוכם  מחקרים שרובם פורס  1,200-מ  

 1966מחקרים אמפיריים. המחקר נמשך בין השנים  

עצמאיות,    2,017וכלל    2014-ל גדלי    3,023דגימות 

ו )  201,168-אפקטים   ,.Hornik et alמשתתפים 

(. נתונים אלה אפשרו למחברים לבחון גורמים  2016

בפרסום   מסר  פניות  להשפעות  רבים  אפשריים 

 בעלות כוח סטטיסטי רב יותר. 

 ניתוח נתונים

אנליזה הנוכחית מבוססת הן על הגישה  -המטה

( והן על השיטות Glass, 1978הקלאסית של גלאס )

ע"י  שדווחו  האפקטים  גדלי  לניתוח  הסטטיסטיות 

( ושמידט  (.  Hunter and Schmidt, 2004האנטר 

אנליזות -בנוסף, לאור המגוון והמורכבות של המטא

אנליזה -הסתייעו בגישת המטאהשונות, המחברים  

( בקר  ידי  על  אשר  Becker, 2009המומלצת   ,)

ניתן   שלא  מהותיות  לשאלות  להתייחס  מאפשרת 

אחרות.   אנליטיות  בגישות  אליהן  להתייחס 

ה של  הדיווח  ובתקני  בהנחיות  עמדו  - המחברים 

APA  המכוניםMARS 2010 . 

אנליזה  -בהתאם לפרקטיקה המקובלת, המטא

פ בנושא  המחקר  החלה  של  בפרסום  המסר  ניות 

מחקרים.  פני  על  האפקט  גדלי  התפלגות  בניתוח 

המחברים  הזו,  הראשונית  התוצאה  על  בהתבסס 

חישבו את גודל ההשפעה הממוצע של פניות המסר 

במחקרים שונים. החוקרים בדקו בנוסף האם ניתן  

אותם   בין  המשתנות  התוצאות  את  להסביר 

לבין א גודל ההשפעה  לו שלא  מחקרים שקבעו את 

ניתן   כמה  עד  חקרו  המחברים  לבסוף,  זאת.  עשו 

לייחס את השונות הזו רק לשינוי אקראי סביב גודל  

ההשפעות  את  לחקור  כדי  הממוצע.  האפקט 

השתמשו   הם  ממתנים,  משתנים  של  האפשריות 

מטא-במטא פופולרי  -רגרסיה.  לכלי  הפכה  רגרסיה 

מנבאים   מכילים  נתונים  כאשר  בשימוש  הנמצא 

מ או  )רבים  רבים  ממתנים   Stanley andשתנים 

Doucouliagos, 2013 שימוש נעשה  זה  במחקר   .)

המטא ווילסון -בהליכי  ליפסי  של   רגרסיה 

(Lipsey and Wilson, 2001  המאקרו ובפריטי   )

 (. Wilson, 2006שסופקו על ידי וילסון )

על  הקודמים  המחקרים  בין  העיקרי  ההבדל 

המחק לבין  בודדות  בפרסום  מסר  הנוכחי פניות  ר 

במובהקות   התרכזו  קודמים  שמחקרים  הוא 

זה  ואילו מחקר  שונות,  על  ובהסברים  סטטיסטית 

 Farley etהתמקד גם בגודל ההשפעות, כפי שהציע 
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al( משתנה  1995.  בדקו  המחקרים  שרוב  למרות   .)

את   ניתחו  הנוכחי  המחקר  מחברי  פעם,  בכל  אחד 

לבחון   אפשר  הנ"ל  משתנים.  רב  במודל  הנתונים 

פעות חלקיות ואינטראקציות ולשלוט בהשפעות הש

  של משתנים אחרים.

 תוצאות

 השפעות אופי המסר על משתני התוצאה

על מנת לחקור את ההשפעות של כל פניית מסר 

(RQ1  ההשפעה את  תחילה  בחנו  החוקרים   ,)

ממשתני   אחד  כל  על  המסר  פניית  של  העיקרית 

של   הממוצע  הגודל  על  דיווחו  הם  התוצאה. 

( המתוקנן   המשוקללת  מרווח  rהמהימנות  על   ,)

של   )אפקט    95%ביטחון  הפרסום  הטיית  ועל 

תוצאה   Nהמגירה(   המציג  מחקר  של  )הסיכוי 

מובהקת סטטיסטית להתפרסם גבוה יותר מזה של 

גורמת  מחקר שתוצאותיו אינן מובהקות. התופעה 

בספרות  שגויות  תוצאות  של  גבוהה  לשכיחות 

שמט לכך  וכן  מאמרים -אהמדעית,  של  אנליזה 

בנוסף, בוצע  שפורסמו תסתיים בתוצאות מוטות(. 

הסטטיסטי   המבחן  של    Cochran’s Q testדיווח 

  - הבוחן באם קיימים הבדלים בין שונות הקבוצות  

כלומר, ההומוגניות של השפעות פניות המסר על כל  

אחד ממשתני התוצאה. לאחר מכן סיכמו המחברים  

הסטטיסטיים   הנתונים  לפרסומות  את  לאהדה  הן 

 (. 2והן לעמדות )ראה טבלה 

 

 אנליזה למשתני התוצאה: אהדת הפרסומות ולעמדת הצרכן -תוצאות המטא. 2טבלה 

משתני  
 תוצאה

K 
 )מס' המחקרים( 

S 
 )גודל האפקט( 

N 
 )גודל הדגימה( 

r Qw 
 הטרוגניות

      כללי 
 *138.36 **0.22 63,697 751 283 אהדה 
 *18.07 **0.19 137,471 2,276 483 עמדה 
      פחד 
 *115.11 **0.12 14,912 283 81 אהדה 
 **14.11 **0.16 9,822 685 128 עמדה 
      הומור 
 **59.25 **0.38 11,070 102 40 אהדה 
 **103.84 **0.35 16,324 397 63 עמדה 
      מין 
 **62.26 **0.39 14,008 125 54 אהדה 
 *112.97 **0.46 29,463 422 79 עמדה 
      משווה 
 **6.19 **0.15 8,814 102 43 אהדה 
 *123.32 **0.19 19,583 383 95 עמדה 
מבוסס  
 רווח 

     

 *32.33 *0.11 8,293 58 27 אהדה 
 **67.95 **0.14 14,198 216 52 עמדה 
      דו צדדי 
 *28.26 *0.09 5,481 39 21 אהדה 
 **59.62 *0.11 9,528 181 39 עמדה 
      מטפורה 
 *25.21 **0.15 3,941 42 17 אהדה 
 *49.37 **0.13 8,186 217 37 עמדה 
   201,168 3,027 766 סה"כ 

*r<0.05, **r<0.01 

 

 
כך  על  מצביעים  חיוביים  ממוצעים  אפקט  גדלי 

שהשפעת פניות המסר היו חיוביות יותר על משתנה  

פניית המסר לעמדת   בין  התוצאה. המתאם הכולל 

טבלה   )ראה  חיובי  היה  המתאמים 2הצרכן   .)

פניות  בין  והמשוקללים,  המתוקנים  הכוללים, 

)המתאמים   0.19  -ו  0.22המסר והתנהגות תגובה היו  

( לאהדה לפרסומות 0.20  -ו  0.23קנים היו  הלא מתו
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[,  0.25,  0.13]  -[ ו0.27,  0.14רווח סמך ]  95%ולעמדה,  

  בהתאמה.

הייתה  התוצאות  של  המאוחדת  ההסתברות 

 > Stouffer’s Z = 5.21, pמובהקת סטטיסטית )

(, אם כי גודל ההשפעה היה קטן יחסית, על  0.001

( כהן  של  הקריטריונים  הCohen, 1988פי  טיית  (. 

יציב  פניית המסר היה  כי אפקט  הפרסום מצביעה 

 ולא משקף הטיה בפרסום.

כאשר כל סוגי פניות המסר נותחו במשותף, הם 

הובילו באופן עקבי ומובהק לאהדה ועמדה חיובית 

יותר לפרסומת. על מנת לקבל הבנה מעמיקה יותר 

המחברים  ערכו  אלה,  תופעות  של  שכיחותן  לגבי 

של   נוספים  בפרסום  ניתוחים  המסר  פניות 

 והמשתנים הממתנים.

השפעה היררכית אופי המסרים על משתני 

  התוצאה

אחת   כל  של  האפקט  גודל  את  לבחון  בכדי 

- (, ביצעו החוקרים מטאRQ2משבעת פניות המסר )

המסר.  א מפניות  אחת  לכל  בודד  כמחקר  נליזות 

 pהמחברים מצאו הבדלים בולטים ומשמעותיים )

(. גודל 1שבעת פניות המסר )ראה גרף  ( בין   0.05 >

( המיני  המסר  של  הגבוה  r = 0.43האפקט  היה   )

( ופניית מסר r = 0.37ביותר, כאשר לאחריו הומור )

(. יעילות נמוכה יחסית הייתה r = 0.18השוואתית )

) -לפניית המסר הדו (, ואילו לגודל r = 0.10צדדית 

למטפורה  וכן  מאיימת  מסר  פניית  של  האפקט 

פניית היית של  גדולה במעט מזו  שולית,  ה השפעה 

 מסר מבוססת רווח. 

 . גודל האפקט של פניות מסר בפרסום 1 גרף

 

מסרים  לעומת  רגשיים  מסרים  השפעת 

 רציונליים על משתני התוצאה

ההשוואה בין גודל האפקט של ערכי אופי המסר  

תייחס לשלוש פניות המסר הרגשיות המקובצים  בה

לזה של שלוש פניות המסר הרציונליות המקובצים  

 r, לעומת  r = 0.31  -ו  RQ3  (r = 0.33מאששים את 

(, לעמדה ולאהדה בהתאמה(. r = 0.14  -ו  0.174 =

לפניות מסר   מגיבים  זו מצביעה, שצרכנים  תוצאה 

מסר   לפניות  מאשר  יותר  טובה  בצורה  רגשיות 

לעומת רצ פחד  של  היחסי  האפקט  גודל  יונליות. 

הומור, במיוחד על אהדת הפרסומת, עשוי להצביע 

( יותר  גדול  אפקט  מסר  p < 0.001על  פניות  של   )

רגשיות חיוביות מאשר שליליות, מה שעולה בקנה  

( המסר  אופי  ערכי  עם  -Kemp and Kenettאחד 

Hensel, 2013  הכללת קווים מנחים בתהליך .) ֿ 

 

הייתה  רגשיות  שלפרסומות  כך  על  מצביע  הניתוח 

( יותר  גבוהה  וכי המשתתפים  p < 0.005האהדה   )

( למוצרים p < 0.01הראו גישה חיובית גבוהה יותר )

0.43

0.37

0.18

0.15

0.14

0.13

0.10

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5

מין

הומור
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לא  אך  הדוניים  ומוצרים  נמוכה  מעורבות  בעלי 

מוצרים  או  גבוהה  מעורבות  בעלי  למוצרים 

 תועלתיים. 

 השפעת המשתנים הממתנים

משתנים 4RQ-ו  RQ3עבור   בחנו  החוקרים   ,

מבחן   נפרדות.  ביקורת  וקבוצות  נפרדים   ממתנים 

לבחינת ההומוגניות על פי מודל  Cochranשל    Q  -ה

הטרוגניות  של  קיומה  על  הצביע  הקבוע  האפקט 

טבלה   של  2)ראה  ניתוח  ביצעו  המחברים   .)

המשתנים הממתנים עבור כל פניית מסר באמצעות 

ם הרגרסיה הגולמי רגרסיה עם  החזאים. מקד-מטא

(B( המתוקנן  הרגרסיה  מקדם   ,)β  התקן וטעות   )

(SE [B]  3(, מצביעים על רווח בר סמך )ראה טבלה .)

שהמשתנה  מצביע  חיובי  מתוקנן  רגרסיה  מקדם 

המסר,   פניית  של  האפקט  גודל  את  מגביר  הממתן 

 ושלילי מצביע על ירידה ביחס לקו הבסיס. 

בהתייחס  ביותר  המשפיע  הממתן   המשתנה 

לשני משתני התוצאה היתה המדיה, עם אפקט חזק  

( הפרסומת  אהדת   > β = 0.37, z = 3.29, pעל 

(. β = 0.29, z = 2.77, p < 0.01( והעמדה )0.001

אהדת  על  השפיע  בטלוויזיה  פרסום  בפרט, 

רדיו   או  עיתונים  מגזינים,  מאשר  יותר  הפרסומת 

(.  Q = 133.17, p < 0.01בכל המודלים המובהקים )

רסום באמצעות שלטי חוצות אפקט ממתן חיובי לפ

על פניית מסר רגשית המבוססת על מסרים מיניים  

(Q = 62.95, p < 0.05  ופניית מסר הומוריסטית )

(Q = 46.21, p < 0.05  הממצא הבולט ביותר היה .)

יותר  יעילות  שהיו  רגשיות,  מסר  לפניות  קשור 

מכפליים בפרסומות טלוויזיה מאשר בכלי תקשורת  

(. התגובה להומור Q = 57.89, p < 0.001אחרים )

הייתה חזקה יותר לפרסום במדיה משודרת מאשר  

לפרסומת  לאהדה  בנוגע  המודפסת   במדיה 

(Q = 29.17, p < 0.05 אליהן החיובית  ולעמדה   ) 

(Q = 35.04, p < 0.01 .) 

לשנת  האפקט  גודל  בין  מובהק  קשר  נמצא 

במטא משתני  -הפרסום  שני  עבור  שבוצעה  אנליזה 

 ,β = 0.29, z = 2.57התוצאה )אהדת הפרסומות : 

p < 0.01( לפרסומות:  לעמדה   ;β = 0.27, z = 

2.27, p < 0.01  השפעות אלה היו גבוהות במיוחד .)

רציונליות.  פניות  לעומת  רגשיות  מסר  בפניות 

של אפקט    0.27  המתאם  לבין  המחקר  שנת  בין 

לפניות  יותר  גדולה  היענות  על  מרמז  המניפולציה 

מסר רגשיות בתקופות האחרונות. הבולטים ביותר 

(,  r = 0.37בקרב הפניות הרגשיות היו פניות מיניות )

מסר   פניות  של  יותר  רב  אפקט  על  המצביע  דבר 

 המתבססות על תוכן מיני בתקופות האחרונות.
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 השפעות ממתנות של פניות מסר בפרסום על אהדת פרסומות והעמדה כלפי המותג . 3 טבלה

 

 עמדה כלפי המותג   עמדה כלפי הפרסומת  רמת משתנים 
 B SE (B) β  B SE (B) β שכיחות )%( 

        קונספטואלית

 מעורבות 
 )גבוהה/נמוכה( 

51/25 
0.03 0.021 0.04  0.03 0.026 0.04 

 חוזק המותג 
 )מוכר/חדש( 

22/39 
0.04 0.026 0.05  0.01 0.019 0.03 

 סוג המוצר 
 )סחורה/שירותים(

33/56 
0.00 0.022 0.00  0.01 0.017 0.02 

 עמיד/לא עמיד  
31/42 0.01 0.024 0.01  0.00 0.020 0.01 

 נהנתני/תועלתני 
32/52 0.03 0.039 0.06  0.02 0.031 0.05 

 מדיה 
 )טלוויזיה, דפוס, 

 פרסום חוצות, אחר( 
0.17 0.044 ***0.37  0.14 0.038 **0.29 

 מגדר )נקבה/זכר(
48/52 0.04 0.029 0.06  0.04 0.025 0.05 

        
        מתודולוגית

 משתתפים 
)סטודנטים/שאינם  

 סטודנטים(
32/67 

0.07 0.031 *0.11  0.06 0.027 0.08 

 מיקום המחקר 
 )שדה/מעבדה( 

55/23 
0.03 0.040 0.06  0.03 0.033 0.05 

 0.26** 0.034 0.12  0.29** 0.038 0.14 שנת הפרסום 
 קידוד 

 0.00 0.021 0.00  0.00 0.025 0.00 )הפוך/לא הפוך( 

 קנה מידה 
 0.03 0.019 0.02  0.04 0.022 0.02 )פריט יחיד/פריטים רבים( 

        
        מחקרים פרסומי 

 פורסם/לא פורסם 
91/9 0.08 0.030 +0.12  0.07 0.030 +0.11 

 0.00 0.026 0.00  0.02 0.027 0.01 שיווק/אחר 
 איכות 

 0.00 0.024 0.00  0.02 0.025 0.00 )גבוהה/נמוכה( 

   0.25    0.28 גודל אפקט ממוצע 

   K 241    423אפקט 
2R  0.23    0.22  

*r<0.05, **r<0.01, ***r<0.001r<0.10, + 
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המטא כי  -תוצאות  בנוסף,  מראות  רגרסיה 

יותר   גבוהה  סבירות  היו  שפורסמו   מחקרים 

(p < 0.10 דיווחו על גודל אפקט חיובי, מה שמעיד )

על הטיה קלה לטובת תוצאות אפקט פניות המסר  

 בהשוואה למחקרים שלא פורסמו.

תוצאות לבסוף,   הניב  המשתתפים  סוג 

( רק על משתנה תוצאה אחד,  p < 0.05משמעותיות )

ניתן   לא  אלה,  לתוצאות  מעבר  לפרסומות.  אהדה 

בהכללת  אחרים.  משתנים  של  השפעה  לקבוע  היה 

תרמו   הם  הממתנים,  המשתנים  להסבר   22%כלל 

בלתי   שונות  קיימת  שעדיין  שמעיד  מה  השונות, 

החוק לכן  לחקור.  שיש  מציעים  מוסברת  רים 

שמחקרים שיתמקדו בבחינת פניות המסר בפרסום  

 ינסו לחקור מקורות נוספים להסבר שונות זו.

 

פניות  אופי  על  ממתנים  משתנים  השפעת 

 מסר בדידות

 מעורבות המוצר 

בין   חיובית  מובהקת  אינטראקציה  נמצאה 

פניית   בלבד,  אחת  מסר  לפניית  המוצר  מעורבות 

מיניים  תכנים  בעלת  רגשית   מסר 

(Q = 25.11, p  <0.05  ושולית עבור פניית מסר ,) 

( משווה  מסר  (.  Q = 14.39, p < 0.15רציונלית, 

על   יותר  רבה  השפעה  הייתה  מינית  מסר  לפניית 

בות נמוכה, ואילו לפרסום  מוצרי צריכה בעלי מעור

בעלי   מוצרים  על  יותר  רבה  השפעה  הייתה  משווה 

 מעורבות גבוהה. 

 חוזק המותג 

  0.203-ו   0.126גודל האפקט הנוגע לפניות המסר היה  

מסר   בפניות  למותגים  לפרסומות  אהדה  על  רק 

מיניות ומטפורות, בהתאמה. לא נמצאו השפעות על 

הומו כולל  מסר,  לפניות  המותג  בהתחשב חוזק  ר. 

חוזק   על  מאוד  מוגבל  מידע  לקבל  היה  שניתן  בכך 

ניתן היה   לא  לפניות מסר אחרות שנחקרו,  המותג 

לספק נתונים נוספים. בסך הכל, ראוי לציין שאהדה 

מותגים  אצל  במקצת  גבוהה  היתה  לפרסומות 

(. עבור מותגים  p < 0.10חזקים מאשר אצל חלשים )

ת היו זהים  חזקים וחלשים, מדדי העמדה לפרסומו

(p > 0.10  למעט יוצא מן הכלל ,)–    .משיכת הפחד

נראה כי ממצאים אלה מעידים כי הערכות צרכנים  

ידי  על  מושפעות  אינן  שליליות  מסר  פניות  של 

 מוניטין המותג.

 משתתפים 

לסוג המשיבים היה אפקט חיובי משמעותי  על 

רגשית פנייה  בפרסום:  מסר  פניות   מין  -שלוש 

(Q = 47.66 versus 45.27, p < 0.01  עבור  )

- סטודנטים ולא סטודנטים בהתאמה, פנייה רגשית

( ופנייה  Q = 23.19 versus 25.28, p < 0.01הומור )

 ,Q = 17.69 versus 18.38מסר משווה )-רציונלית

p < 0.05 תגובות הראו  הסטודנטים  כלומר,   )

התוצאה   משתני  לשני  בהתייחס  יותר  מובהקות 

השפעה  הייתה  כן,  כמו  הרחב.  לציבור  בהשוואה 

על   סטטיסטית  מבחינה  ומובהקת  חיובית  מתונה 

עבור   התגובה  משתני  לשני  הומור  בין  המתאמים 

 דגימות של סטודנטים ושל ברודקאסט. 

 מגדר

מובהק   אפקט  היה  במודלים לא  למגדר 

המאוחדים. עם זאת, הייתה השפעה מגדרית בולטת 

רציונליות  מסר  פניות  לעומת  רגשיות  מסר  לפניות 

(Q = 38.30 versus 35.41, p < 0.05  גם אהדה .)

לפרסומות וגם העמדה לפרסומות היו גבוהות יותר  

באופן מובהק בקרב נשים יותר מאשר אצל גברים  

זא  עם  בהומור.  והן  בפחד  הראה  הן  מיני  מסר  ת, 

(. בסך הכל,  Q = 122.97, p < 0.01מגמה ההפוכה )

אהדה לפרסומות היתה גבוהה יותר באופן מובהק  

 בקרב גברים וזאת בהשוואה לנשים. 

 

 סיכום ומסקנות

ראשונה  מחקרים  בקבוצת  הוא  זה  מחקר 

בפרסום   שונות  מסר  פניות  בין  השוואה  שביצעה 

הצרכנים   תגובות  על  השפעתן   לבחינת 

(Hornik, Ofir and Rachamim, 2016, 2017  אף .)

מסר   פניות  בחנו  בעבר  שבוצעו  שמחקרים  פי  על 

בודדות, המחברים הנוכחיים הרחיבו את המחקרים  

השוואה מקיפה בין שבע   הקודמים בתחום, על ידי

הגורמים   לבין  ביותר  הנפוצות  המסר  פניות 

הממתנים שלהן. מחקר זה מספק עדויות אמפיריות 

 חדשות ולעתים גם מפתיעות.
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גדלי אפקטים    3,027נמצאו בממוצע מעל   

בלתי תלויים, גודל האפקט הממוצע המשוקלל עבור 

היה   הצרכן  לתגובת  המסר  פניית  בין  , 0.21הקשר 

ייצג אפקט קטן עד בינוני על פי הקריטריונים מה שמ

( כהן  כך שהיה  1988של  על  החיובי מצביע  הערך   .)

כלפי  לעמדה  המסר  פניית  בין  חיובי  מתאם 

 הפרסומת והמוצר.

יעילות   היו  לא  בפרסום  המסר  פניות 

גודל האפקט   נראה שיש דירוג של  באותה המידה. 

ת. של פניות המסר, במיוחד בקרב פניות מסר רגשיו

בהתייחס   עתידי  מחקר  לבצע  מקום  יש  מכאן, 

מסר  לפניות  יותר  רבה  היענות  שיש  נראה  אליהן. 

בשנים   במיוחד  מיני,  במסר  המתמקדות  בפרסום 

בלבד   14%האחרונות. אחוז השונות המוסברת היא  

בהשוואה  וזאת  הרציונליות,  המסר  פניות  עבור 

רגשיות   פניות  עבור  המוסברת  השונות  לאחוז 

. נתון זה תומך בטענה כי פניות מסר  32%המהווה  

לפרסומות  יותר  חיובית  אהדה  יוצרות  רגשיות 

מסר  פניות  מאשר  למותג  יותר  חיובית  ועמדה 

 ,e.g., Nielsen, Shapiro, and Masonרציונליות ) 

מעורבות  2010 בהשערת  גם  תומך  זה  פרט   .)

(  Calder, Isaac, and Malthouse, 2016הצרכנים )

רגשות כלפי הפרסומות משפיעות עם ראיות לכך ש

והן   עצמה  בפרסומת  הצפייה  בעת  הצרכנים  על 

 משליכות על מיצובו של המותג.

ביותר    המשמעותית  הממתנת  ההשפעה 

הייתה בהתייחס לסוג המדיה: טלוויזיה השפיעה על 

פרסום   רגשיות,  מסר  בפניות  לפרסומות  אהדה 

באמצעות שלטי חוצות השפיע על פניית מסר מינית  

על וה השפיעו  מודפסות  ופרסומות  ומוריסטית, 

פניות מסר רציונליות. לכן, התוצאות מצביעות על  

התאמה   לבצע  נדרש  מסר  פניית  שבבחירת  כך 

התקשורת  ולאמצעי  הנבחרת  המדיה  לפלטפורמת 

 עם הצרכן.  

בחלק מפניות המסר היו הבדלים משמעותיים 

נם סטודנטים, דבר  בין סטודנטים למשתתפים שאי

במשנה   לנקוט  צריכים  שחוקרים  כך  על  המצביע 

כמשתתפים  סטודנטים  של  גיוסם  בעת  זהירות 

מעניין  לבסוף,  לפרסומות.  מסר  פניות  של  במחקר 

האחת  גישות,  מדדו  התוצאה  משתני  ששני  לציין 

לפרסומת והשנייה למוצר / המותג, ובאופן מפתיע 

תוצאות   דומות.  תוצאות  הראו  אלה במקצת, 

עשויות להוות אינדיקציה לתקפותם וליציבותם של  

המדדים.
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