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چکیده

تلفن همراه ،کانال جدیدی برای فعالیتهای بازاریابی فراهم آورده و امکان برقراری ارتباط با
مشتری در هر زمان و مکانی را فراهم ساخته است .با توجه به کاربردهای فراوان و گستردهی
تلفن همراه ،شناخت عوامل موثر بر نگرش مشتریان نسبت به استفاده از این ابزار نوین تبلیغاتی
ضروری به نظر میرسد .هدف اصلی این پژوهش نیز شناسایی و رتبهبندی عوامل موثر بر نگرش
نسبت به تبلیغات موبایلی ،از دیدگاه متخصصان و خبرگان میباشد .نتایج این پژوهش هر یک
از معیارها و مولفههای تاثیرگذار در نگرش نسبت به تبلیغات موبایلی را رتبهبندی میکند؛ که
این رتبهبندی ،به نوبه خود میتواند پارهای از مشکالت موجود در نگرش نسبت به تبلیغات
موبایلی را حل کرده و به مدیران در راستای نیل به تجارت همراه ،کمک کند .از آنجا که برای
سنجش متغیرهای گفتاری ،نظریه فازی در مقابل نظریه منطقی ،رویکردی مناسبتر میباشد،
این پژوهش با به کارگیری تکنیک تحلیل سلسلهمراتبی فازی ،عوامل و مولفههای موثر بر
نگرش نسبت به تبلیغات موبایلی را بررسی و اولویتبندی کرده است .یافتههای پژوهش نشان
میدهد که از میان مولفههای موثر بر نگرش نسبت به تبلیغات موبایلی ،مولفههای «نگرش کلی
نسبت به تبلیغات»« ،سطح دانش» و «ارزشمندی» ،بهترتیب دارای بیشترین اهمیت؛ و
مولفههای «زمان ارایه» و «گروههای مرجع» ،دارای کمترین اهمیت در تاثیرگذاری بر نگرش
افراد نسبت به تبلیغات موبایلی میباشند.
واژگان کلیدی :تبلیغات موبایلی ،بازاریابی ،تحلیل سلسلهمراتبی فازی ،عواملل فلردی ،عواملل
مربوط به پیام ،عوامل مربوط به محیط اجتماعی.

 1دانشیار گروه مدیریت صنعتی ،دانشگاه خلیج فارس ،بوشهر (نویسنده مسول)؛ تلفن)700( 81222113 :
e-mail: salimifard@pgu.ac.ir

 2کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی ،دانشگاه خلیج فارس ،بوشهر؛ تلفن74101391109 :
e-mail: pourdehghan.adel@gmail.com
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 -1مقدمه
مشتری ،یک عامل اصلی برای هر کسبوکاری است؛ اما به دلیلل رقابلت و نیلز افلزایش
روزافزون خواستههای مشتریان ،جذب و خرسندسازی مشتری از محصلوتت و خلدمات
روزبهروز دشوارتر میگردد .در بازار رقابتی ،برای هر محصول ،شمار زیلادی نلام تجلاری
وجود دارد و هر شلرکت ملیکوشلد تلا سلهم خلود را در بلازار افلزایش دهلد .بنلابراین
فروشندگان برای جذب و ترغیب مشتریان به خرید محصوتت شرکت ،باید تالش زیادی
داشته باشند .در این میان ،تبلیغات یکی از ابزارهای مهم برای تاثیرگذاری بر خریلداران
احتمالی ،و یک وسیله مهم ارتباطی و ترویجی است .با توجله بله تلاثیرات تبلیغلات بلر
مشتریان ،شرکتها زمان و هزینه چشمگیری را برای ایجاد و پخش آن صرف مینماینلد
(موتمنی و همکاران .)1841 ،شرکتها و سازمان ها برای معرفی محصوتت و تشویق بله
استفاده از خدمات خود ،از روشهای گوناگون تبلیغلاتی و بازاریلابی اسلتفاده ملیکننلد.
گسترش اینترنت و فضای متفاوت کسلبوکلار ،سلبب بلهوجلود آملدن نلوی دیگلری از
بازاریابی بله نلام بازاریلابی الکترونیکلی شلده اسلت .بلا گسلترش روزافلزون اسلتفاده از
دستگاههای تلفن همراه ،تجارت و بازاریابی الکترونیکی ،از فضای اینترنت و رایانهها فراتر
رفته و بر روی گوشیهای تلفن همراه نیز نمود پیلدا کلرده اسلت .رشلد سلریع فلروش
گوشیهای تلفن همراه و دیگر دستگاههای ارتباط موبلایلی و نیلز ماهیلت فنلاوری ایلن
دستگاهها ،فرصتهای زیادی را در حوزه تبلیغاتی ایجاد کرده است .بنابراین ،شلرکت هلا
با شناخت درست بازار هدف خود میتوانند از این فرصلت اسلتفاده کلرده و نلهتنهلا بله
معرفی محصوتت و خدمات خود ،بلکه به ایجاد و توسلعه روابلط پایلدار بلا مشلتریان و
دریافت پاسخ مستقیم از آنان نیز بپردازند (بالنکو 1و همکاران.)2717 ،
در واقع ،پیشرفت در فناوری موبایل ،محیط کسبوکار را بهطور قابلتلوجهی تغییلر داده
است .فناوریهای موبایلی دارای پتانسلیل زیلادی بلرای ایجلاد بازارهلای جدیلد ،تغییلر
چشم انداز رقابتی کسب وکار ،ایجاد فرصتهای جدید و تغییر در سلاختار جامعله و بلازار
میباشند (وطنپرست .)2770 ،2تلفن همراه ،رسانه و کانال نلوینی بلرای فعالیلتهلای
بازاریابی فرد به فرد فراهم آورده است و سهم زیادی در دستیابی به خواسته بازاریابلان و
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برقللراری ارتبللاط بللا مشللتری در هللر زمللان و مکللانی دارد (باروتسللا2770 ،1؛ یونللال 2و
همکاران .)2711 ،همچنین با توجه به اینکله موبایلل یلک وسلیله شخصلی اسلت ،بله
گونهای فزاینده در بازاریابی بهکار گرفته میشود (مقدادی و نوسیر .)2711 ،8از ایلن رو،
سودمندی تبلیغات موبایلی 9و عواملی مانند کاهش قیمت گوشیهلای چندرسلانهای بلا
کیفیت بات ،باعث شده است تا تبلیغات در بستر گوشیهلای موبایلل ،در سراسلر جهلان
رشدی فزاینده داشته باشد (لیلک و کریسلتودولیدس .)2774 ،5بلا گسلترش روزافلزون
کاربردهای موبایل و اسلتقبال همگلانی از ارتباطلات سلیار و افلزایش گسلتردهی شلمار
کاربران؛ و نیز پیشبینی رشد درآمد  171میلیارد دتری حاصل از  5تریلیون پیاملک در
سال  ،2717به  181میلیارد دتر (از  3/0تریلیلون پیاملک) در سلال  2715در جهلان،
موجب شده است که تلفن همراه همچنان منبع اصلی درآمد بلرای صلنایع ارتبلاطی در
سراسر جهان باشد .در ایران نیز با حدود  59میلیون مشترک تلفن همراه و ضریب نفلو
 08درصللدی ،اسللتفاده از ایللن بسللتر مناسللب و ایللدهآل در راسللتای ارایلله خللدمات بلله
شهروندان یک ضرورت عینی و اجتنابناپذیر میباشد (سیتنا.)1842 ،
تبلیغات ،کارکردی موثر و پرنفو دارد و میتواند چارچوب فکری ،الگوی رفتلاری ،نظلام
ارزشی و شیوه تعامل مردم با محیط و دیگران را تحت تاثیر قرار دهد .بله دیگلر سلخن،
تبلیغات ،نگرشها و رفتار خرید مصرفکنندگان را تحلت تلاثیر قلرار داده و بلا افلزایش
آگاهی از نام تجاری و بهبود تصویر آن ،سازمان را در افزایش سهم بازار یلاری ملیدهلد
(موتمنی و همکاران .)1841 ،با توجه به اینکه تبلیغات موبایلی هنوز در مراحل آغازین
چرخه عمر خود بهسر میبرد؛ و نیز بهخاطر هزینهی کم پیام کوتاه در مقایسه بلا دیگلر
روشهای تبلیغاتی ،بسیاری از شرکتها پیامهای تبلیغاتی خود را بدون در نظر گلرفتن
جزئیات اطالعات شخصی و زمان و مکان آنها ،برای بازار هدفی انبوه ارسلال ملیکننلد.
در نتیجه ،بسیاری از افراد به دلیل استفاده غیرمسلووتنه از ایلن ابلزار ،بلهشلدت آزرده
میشوند .این آزردگی میتواند تصویر شرکت را در هن مشتری خراب کنلد و سلرمایه
بسیاری در این راه هدر رود (پیشوا .)1834 ،همچنین ،با توجه به وجود ارتبلاط معنلادار
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میان نگرش مطلوب نسبت به تبلیغات و میلزان پاسلخ بله تبلیغلات (بلهعنلوان ملزاحم،
دوستداشتنی ،لذتبخش و غیره) ،مطالعله نگلرش مصلرفکننلده نسلبت بله تبلیغلات
موبایلی مهم میباشد (امن .)2717 ،1از اینرو ،تزم است عاملهای تاثیرگذار بلر نگلرش
نسبت به تبلیغات موبایلی شناسایی و بررسی شوند؛ زیرا ایجلاد نگلرش متبلت و تبلدیل
نگرش به پذیرش ،یکی از مهمترین گامها در بازاریابی و تبلیغات موبلایلی اسلت کله بله
شکلدهی رفتار مناسب مخاطبان رهنمون میشود (یونال و همکاران .)2711 ،بنلابراین،
با توجه به کاربردهای فراوان و گستردهای که میتوان از تلفن همراه در زمینله تبلیغلات
کر نمود ،شناخت نگرش و واکنش مشتریان نسبت به اسلتفاده از ایلن ابلزار تبلیغلاتی
ضروری به نظر میرسد؛ زیرا تلفن همراه ،هنوز یک رسانه نوین در عرصه بازاریابی است
که به مرحله بلوغ خود پا نگذاشته است و شرکتها از تجربه کافی برای استفاده بهینله
از این رسانه موثر برخوردار نیستند .از اینرو ،این پژوهش برای شناسلایی و رتبلهبنلدی
عوامل تاثیرگذار بر نگرش افراد نسبت به تبلیغات موبایلی ،از دید متخصصان و خبرگلان
انجام شده است .در این راستا ،ابتدا با مطالعه گسلتردهی پیشلینهی پلژوهش ،عواملل و
مولفههای موثر بر نگرش به تبلیغات موبایلی شناسایی شد و سپس با بررسی دیدگاههای
متخصصان و خبرگان ،عوامل و مولفههای شناساییشده تحلیل گردید .بلا اولویلتبنلدی
عوامل یادشده با تکنیک تحلیل سلسلهمراتبی فازی ،تالش شده است تا گامی موثر برای
گسترش آگلاهی سلازمانهلا در اسلتفادهی اثلربخش از بازاریلابی و تبلیغلات موبلایلی و
همچنین بهبود کیفیت تبلیغات موبایلی برداشته شود.

 -2مبانی نظری و پیشینه پژوهش
 -1-2بازاریابی موبایلی
ضریب نفو باتی دستگاه های موبایل در جامعه ،تنهلا یلک شلاخ از پتانسلیل بلاتی
بازاریابی موبلایلی اسلت (بلائر 2و همکلاران .)2775 ،بازاریلابی از طریلق تلفلن هملراه،
فرصتهای زیادی را برای تبلیغات تجاری و تداوم ارتباط بلا مشلتریان در شلرکتهلای
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مختلف به وجود آورده است (شارل 1و همکاران .)2775 ،بازارهای انبوه ،بله بخلشهلای
کوچکتر تقسیم شدهاند و در نتیجله ارتباطلات انبلوه غیرشخصلی ،بلهویلژه تبلیغلات در
رسانههای عمومی ،کمتر موثر واقع می شود .از ایلنرو ،بازاریلابی فلرد بله فلرد 2اهمیلت
بیش تری یافته است .بازاریابی موبایلی ،به انتقال پیامهای بازاریابی به گوشیهلای تلفلن
همراه کاربران از طریق پیامک ،8اماماس ،9بلوتوث ،5واتساپ 1و ...اشاره میکند (لیپانیمی
و کارجللالوتو .)2775 ،0بازاریللابی موبللایلی ،انللوای خالقانللهای از ارتب لاط بللا مشللتری را
امکانپذیر میکند و این خود به توسعه تجارت موبایلی نیز منجر شلده اسلت .در واقلع،
موبایل به یک کانال جذاب برای انتقال پیامهای تبلیغاتی به مشتریان تبدیل شده اسلت
(لیو 3و همکاران.)2712 ،
 -1-2تبلیغات موبایلی
تبلیغات موبایلی ،یک بُعد از بازاریابی موبایلی است که بر تبلیغلات متمرکلز شلده اسلت
(یونال و همکاران .)2711 ،رشد سریع تلفنهای هملراه و دیگلر دسلتگاه هلای موبلایلی
باعث افزایش تقاضا بلرای تبلیغلات موبلایلی شلده اسلت (املن .)2717 ،فراگیلر شلدن
بهکارگیری دستگاه های موبایل در میان مصرفکنندگان ،توجه بیشتر شلرکتهلا را بله
فرصتی که برای استفاده از این وسیله برای انتقال پیامهای تبلیغاتی به مصرفکننلدگان
فراهم شده است ،به خود جلب نموده است (ملا 4و همکلاران .)2774 ،انجملن بازاریلابی
موبایلی ،تبلیغات با موبایل را استفاده از شلبکهی تلفلن هملراه بلرای انتقلال پیلامهلای
تبلیغاتی به دستگاه های ارتباطی بلیسلیم ،ماننلد تلفلنهلای هملراه یلا PDAهلا بلرای
دستیابی به تبلیغاتی اثربخش ،تعریف کرده است (چن .)2711 ،17بهطور کللی ،تبلیغلات
موبایلی ،انتقال یک پیام درباره محصوتت ،خدمات و دیدگاهها برای مقاصلد تبلیغلاتی از
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طریق دستگاههای موبایلی میباشلد (یونلال و همکلاران .)2711 ،تلفلن هملراه ،کانلال
جدیدی برای فعالیتهای بازاریابی فرد به فرد فراهم آورده است و امکان برقراری ارتباط
دوسویه میان بازاریاب و مشتری و ارایه تبلیغات شخصیسازیشده را فراهم کلرده اسلت
(هوآنگ 1و همکاران2770 ،؛ زو )2771،2و بهرهوری پیامهلای تبلیغلاتی را افلزایش داده
است (وی 8و همکاران.)2717 ،
برخالف بسیاری از تبلیغات محیطی و تبلیغات رادیویی و تلویزیلونی ،تبلیغلات موبلایلی
دارای ماندگاری بیشتری می باشد (مکگراث 9و همکلاران)2711 ،؛ و بالفاصلله از دیلد
مخاطب دور نمیشود .همچنین ،تبلیغات موبایلی دارای نرخ پاسخگویی بلاتتری نسلبت
به پست الکترونیکی یا تلویزیون میباشد (مقدادی و نوسیر )2711 ،و هزینه تمامشلدهی
تبلیغات موبایلی در مقایسه با تبلیغات محیطی ،رادیویی ،تلویزیونی و چاپی ،بسیار کمتلر
اسلت (وطللنپرسلت2770 ،؛ یونللال و همکلاران .)2711 ،از ایللنرو ،بلا توسللعه فنللاوری
ارتباطات و افزایش تدریجی نفو دستگاههای تلفن همراه (و بلهویلژه نسلل سلوم تلفلن
همراه) ،موبایل به یک رسانهی تبلیغاتی با پتانسیل باتی فرصتهای کسبوکلار تبلدیل
شده است (چن .)2711 ،از مهمترین ویژگیهای تبلیغلات موبلایلی ،تعلاملی و شخصلی
بودن آن میباشد .در تبلیغات موبایلی ،تعامالت میان مشتریان و شرکت ،سلریع ،آسلان،
ارزان و موثر ایجاد میشود؛ و ملیتلوان پیلامهلای کلامال شخصلیسلازیشلده را بلدون
درنظرگیری تفاوتهای زمان و مکان به مخاطبان هدف منتقل کرد؛ و مشتریان بهآسانی
میتوانند اطالعات مورد عالقه خود را دریافت کنند (یونال و همکاران .)2711 ،بنلابراین،
تبلیغات با تلفن همراه میتواند این مزیت را داشته باشلد کله پیلام درسلت را ،در زملان
درست ،به فرد درست ،و از طریق کانالهای درست بفرستد (یانیو.)2773 ،5
شرکت ها ،تبلیغات موبایلی را بله عنلوان بخشلی از اسلتراتژیهلای ارتباطلات بازاریلابی
یکپارچه پذیرفتهاند .اکنون بیشتر شرکتهای پیشرو در جهان مانند پراکتر اند گمبلل،1
مایکروسافت ،دیسنی ،0کوکا کوت ،1سونی پیکچرز 2و مکدوناللدز ،8تبلیغلات موبلایلی را
1 Huang
2 Xu
3 Wei
4 McGrath
5 Yaniv
6 Procter & Gamble
7 Disney
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پذیرفتهاند و آن را در بودجه بازاریابی خود در نظر گرفتهاند (یونال و همکلاران.)2711 ،
تبلیغات موبایلی را میتوان به دو گروه رانشی و کششی دستهبندی کرد.
تبلیغات رانشی ،9ارسال تبلیغات به گروههای مشتریان هدف بدون توجه به درخواسلت و
اجازه ارسال از آنها است (یانگ 5و همکلاران .)2712 ،ایلن نلوی از تبلیغلات ملیتوانلد
موجب ناخرسندی مخاطب شود و تاثیراتی واژگونه داشته باشد (چن.)2711 ،
تبلیغات کششی ،1به دستهای از تبلیغات گفته میشود که به همراه محتوا یا خدماتی که
فرد درخواست میکند فرستاده میشود (یونال و همکاران .)2711 ،این نوی از تبلیغلات،
سختتر میتواند توجه مشتری را جلب کند؛ اما از ضریب نفو باتتری برخوردار اسلت و
اجازهی برقراری ارتباط موثر با مشتری از طریق تبلیغات را میدهد .در مقایسله بلا روش
سنتی ،اگر چه تبلیغات کششی با تلفن همراه به احتمال زیاد خوانده و خیره میشلوند
اما بهآسانی نیز از بین میروند (چن.)2711 ،
 -2-2پیشینه پژوهش
این پژوهش با هدف شناسایی عوامل موثر بر نگرش به تبلیغات موبایلی ،منابع داخللی و
خارجی را بررسی کرده است .سیاوشی و عابدین ( )1833در پژوهشی با استفاده از 533
پرسشنامه و نمونهگیری تصادفی ساده از استادان ،دانشجویان و کارکنان دانشگاه ،به این
نتیجه دست یافتند که دیدگاه کاربران نسبت به پیامکهای تبلیغاتی تا حلدودی متبلت
میباشد هر چند که به پیامکهای تبلیغاتی اعتماد ندارند.
در پژوهشی دیگر (لیپانیمی و کارجالوتو ،)2775 ،به این نتیجه دست یافتند که علواملی
مانند ارایه اطالعات مرتبط به کاربران و ارایه پیام توسط سازمان معتبر ،میتوانلد باعلث
افزایش جذابیت رسانه موبایل در ارایه تبلیغات موبایلی شود .بنکه 0و همکلاران ()2717
نیز به این نتیجه رسیدند که محتوای پیام ،تعاملپذیری ،نگرش کلی نسبت به تبلیغلات،
سطح دانش فرد ،و نیز زمان و مکان بر نگرش نسبت به تبلیغات موبایلی تاثیر میگلذارد.
1 Coca-Cola
2 Sony Pictures
3 McDonalds
4 push
5 Yang
6 Pull marketing
7 Beneke
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در پژوهشی دیگر زو 1و همکاران ( )2773به این نتایج دسلت یافتنلد کله اعتبلار پیلام،
سرگرمکننده بودن پیامهای تبلیغاتی دریافتشده ،و ارزشلمندی تبلیغلات ،بلر نگلرش و
تمایل به استفاده از تبلیغات موبایلی تاثیر میگذارد.
سورآکوری و یانگ )2717( 2به این نتیجه دست یافتند که عوامل نگرش کلی نسبت بله
تبلیغات و هنجارهای ناشی از محیط اجتماعی (دوستان و آشنایان و گروههلای مرجلع)،
دارای تاثیر متبت و معناداری بر نگرش نسبت به تبلیغات موبایلی میباشند .نتایج دیگلر
بررسیها و پژوهشهای انجامشده در این زمینه بهطور چکیده در جلدول  1آورده شلده
است.
جدول -1عوامل موثر بر نگرش نسبت به تبلیغات موبایلی
منبع

یافتههای اصلی

(صادق وزیری و
همکاران)1834 ،

نگرش جامعه نسبت به تبلیغات بهطور کل و همچنین تبلیغات موبایلی ،متبت است و
احساس رنجش ،اطالی دهندگی و اطمینان نسبت به تبلیغات ،بر نگرش مخاطبین تاثیر
دارد .مخاطبین نسبت به تبلیغات اطمینان ندارند ولی آن را اطالیدهنده دانسته و از آن
آزرده نمیشوند.

(منصور)2712 ،

محیط اجتماعی (دوستان ،آشنایان و گروههای مرجع) ،ارزشمند بودن تبلیغات و نگرش
نسبت به تبلیغات بهطور کلی دارای تاثیر متبت بر نگرش نسبت به استفاده از تلفن
همراه میباشد.
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(سینکوویکس
و همکاران،
)2712

اعتبار و ارزش درکشدهی تبلیغات ،دارای تاثیر متبت بر نگرش مصرفکنندگان میباشد.

(امین 9و
همکاران)2711 ،

محتوای پیام (ارزشمندی و سرگرمکننده بودن) و محیط اجتماعی (همساتن و
دوستان) ،بر نگرش نسبت به تبلیغات موبایلی تاثیر میگذارد.

(یونال و
همکاران)2711 ،

درک ارزش آگهیهای موبایلی ،بهعنوان یکی از مهمترین عوامل موثر بر نگرش
مصرفکنندگان نسبت به تبلیغات ،پذیرفته شده است .همچنین نقش اطالیرسانی
تبلیغات ،میزان پذیرش تبلیغات را افزایش میدهد.

(امن )2717 ،

کاربران دارای نگرشی نسبتا متبت نسبت به تبلیغات موبایلی میباشند و رابطه متبت
ضعیفی میان عوامل فردی و نگرش نسبت به تبلیغات موبایلی وجود دارد.

(بالنکو و

سرگرمکننده بودن و ارزشمندی تبلیغات موبایلی و نگرش نسبت به تبلیغات ،بهطور کلی

1 Xu
2 Soroa-Koury & Yang
3 Sinkovics
4 Amin
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منبع

یافتههای اصلی

همکاران)2717 ،

دارای تاثیری متبت بر نگرش نسبت به تبلیغات موبایلی میباشند.

(ما و همکاران،
)2774

اعتبار پیامها ،دارای تاثیر متبت بر نگرش و استفاده از خدمات تبلیغات موبایلی میباشد.

(جایاسینگ و
ایز)2717 ،1

ارزشمندی و اعتبار ،دارای تاثیر متبت بر نگرش نسبت به تبلیغات موبایلی میباشند.

(وطنپرست و
بوت)2717 ،2

تعامل و اعتبار پیامهای تبلیغاتی ،بر استفاده از تبلیغات موبایلی تاثیر میگذارد.

 -3-2الگوی سلسلهمراتبی عوامل موثر بر نگرش نسبت به تبلیغات موبایلی
با بررسی گسترده چارچوب نظری و پیشینه ،در راستای هدفهلای پلژوهش ،ده مولفله
موثر بر نگرش نسبت به تبلیغات موبایلی شناسایی شده اسلت کله بله سله دسلته کللی
عوامل فردی ،عوامل مربوط به پیام و عوامل مربلوط بله محلیط اجتملاعی طبقلهبنلدی
میشوند .عوامل فردی ،دربرگیرنده سطح دانش فرد و نگلرش فلرد نسلبت بله تبلیغلات
(بهطور کلی) هستند .عوامل مربوط به پیام ،دربرگیرنده اعتبار ،تعاملل ،ارزشلمند بلودن،
سرگرمکننده بودن ،زمان ارایه و احساس رنجش و ناراحتی حاصل از پیلام ملیباشلند .و
مولفههای دوستان و آشنایان و گروههلای مرجلع ،در دسلته عواملل مربلوط بله محلیط
اجتماعی جای میگیرند.
سرگرمکننده بودن :سرگرمکننده بودن پیامهای تبلیغاتی ،یکلی از عواملل اصللی بلرای
تبلیغات موبایلی است؛ زیرا یکی از مهمترین عوامل موثر بر نگلرش مخاطلب نسلبت بله
تبلیغات موبایلی می باشد (بالنکو و همکاران )2717 ،که باعث افلزایش ارزش درکشلده
پیامها و تبلیغات موبایلی میشود (وطلنپرسلت .)2770 ،8سلرگرمی ،بله توانلایی بیلدار
کردن و تحریک نمودن حس زیباییشناسی و خوشی اشاره میکند (بالنکلو و همکلاران،
 .)2717در واقع ،سرگرمی بیانکننده احساس مشتریان از لذتبخش بودن و خوشی ،در
رابطه با پیام است .خدمات سرگرمکننده میتوانلد وفلاداری مشلتری را افلزایش دهلد و
باعث افزایش ارزش برای مشتریان شود (یونال و همکاران .)2711 ،از آنجا کله بلیشتلر
مردم طبیعت بازیگوشی دارند ،ارایه بلازیهلا و جلوایز از طریلق پیاملک باعلث افلزایش
1 Jayasingh & Eze
2 Vatanparast & Butt
3 Vatanparast
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مشارکت آنان میشود .این ویژگیها میتواند برای درگیری ژرفتر مشتریان بهکار گرفته
شود و آنها را به آشنایی بیشتر با محصوتت یا خدمات ،کمک کند .بنابراین ،یک پیلام
تبلیغاتی سرگرمکننده ،توسط مشتری متبتتر تلقی میشود (یونال و همکلاران2711 ،؛
ما و همکاران.)2774 ،
اعتبار :اعتبار آگهی و تبلیغات ،به عنوان یک عامل کلیدی در نگرش نسبت بله تبلیغلات
موبللایلی شناسللایی شللده اسللت (یانللگ و همکللاران )2712 ،و بلله عنللوان برداشللت
مصرفکنندگان از صداقت و باورپذیری تبلیغات یا پیشبینی و تحقلق الزاملات صلریح و
ضمنی توافقشده ،تعریف شده است (مقدادی و نوسیر2711 ،؛ ملا و همکلاران .)2774 ،
مصرفکنندگان در ارتباط با رسانههای نلوین و تبلیغلات موبلایلی ریسلکهلایی را درک
کردهاند ،بنابراین بازاریابان برای استفاده از دستگاه های موبایلی جهت انتقال اطالعات به
مشتریان ،باید نخست ،اعتماد آن ها را جلب کنند .اعتبار آگهی و تبلیغلات ،تحلت تلاثیر
عوامل مختلفی بهویژه اعتبار شرکت و رسانه انتقال (حامل) پیام است (لیلو و همکلاران،
 ،)2712که البته آن نیز تحت تاثیر رسانه تبلیغاتی قرار دارد .به عنوان متال ،یک پیام بر
روی اینترنت دارای اعتبار کمتری نسبت به یک پیام چاپشده میباشد؛ مگر اینکله ایلن
پیام توسط یک نام تجاری قوی ابالغ شده باشد (مقدادی و نوسیر2711 ،؛ وطلنپرسلت،
 .)2770بنابراین اعتبار تبلیغات ،بهطور کلی مربوط بله درک صلحت و اعتبلار تبلیغلات
توسط مصرفکنندگان میباشد (یونال و همکاران.)2711 ،
تعاملپذیری :دستگاههای تلفن همراه ملیتواننلد باعلث ایجلاد تعاملل میلان گیرنلده و
فرستنده شوند یعنی تبلیغات یا اطالعات را نمایش میدهند و مشتری میتواند به آنهلا
واکنش نشان دهد .این تعامل ،همچنین میتواند به یک رابطه شخصی بلا یلک شلرکت،
محصول و نام تجاری و غنیسازی یک کمپلین بازاریلابی یکپارچله منجلر شلود (یلانیو،
2773؛ مکگراث و همکاران .)2711 ،در واقع ارتباطات دوطرفله ،نشلاندهنلده یکلی از
قابلیتهای بالقوهی دستگاههای تلفن همراه در بازاریابی است .دستگاههای تلفن هملراه،
اجازه برقراری ارتباط دوطرفه را بیش از هر ابزار دیگلر ملیدهلد؛ زیلرا امکلان برقلراری
ارتباط در هر زمان و مکانی وجود دارد (اسموتکاپت 1و همکلاران .)2717 ،تعاملل را بله
عنوان میزان (درجهای) کله دو یلا بلیش از دو بخلش در ارتباطلات ملیتواننلد بلر روی

1 Smutkupt
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یکدیگر ،رسانه ارتباطی و پیامها تاثیر بگذارند تعریف کردهاند .قابلیت تعاملپذیری ،یکلی
از رایجترین مزایلای بیلانشلده بلرای تبلیغلات موبلایلی اسلت .ایلن قابلیلت ،از طریلق
برنامههای کاربردی نصبشده روی دستگاه موبایل که ارتباطات دو سویه میلان بازاریلاب
و مشتریان بالقوه را آسان میکند ایجاد میشود .تعامل در تبلیغلات موبلایلی ،در مقابلل
یکسویه بودن ارتباط در تبلیغات سنتی قرار دارد (بنکله و همکلاران .)2717 ،بنلابراین،
فعالیتهای تبلیغات موبایلی ،امکان تعامل را افزایش میدهد؛ زیرا به مصرفکننده اجلازه
بازخورد فوری و مستقیم ملیدهلد .هماننلد تبلیغلات مبتنلی بلر اینترنلت ،در تبلیغلات
موبایلی نیز میتوان خیلی سریع بله بلازخورد مشلتریان واکلنش نشلان داد (مقلدادی و
نوسیر.)2711 ،
ارزشمند بودن :بُعد ارزشمندی ،توانایی آگهی های بهروز شده به ارایه اطالعات بهموقع و
آسانی دسترسی میباشد .ویژگیهای ارزشمند تبلیغات میتوانلد بلر رضلایت مشلتری و
تصمیم خرید آن ها تاثیر بگذارد .کیفیت اطالعات یک شرکت در تبلیغات موبایلی ،دارای
تاثیر مستقیم بر ادراک مشتری از شرکت و محصوتت آن می باشد .در واقع ،ارزشمندی،
به توانایی ارایه اثربخش اطالعات مرتبط اشاره دارد (مقلدادی و نوسلیر2711 ،؛ یونلال و
همکللاران .)2711 ،بنللابراین ،اطالعللاتی کلله از طریللق دسللتگاههللای موبللایلی بلله
مصرفکنندگان فرستاده می شود ،باید درسلت باشلد؛ بلهموقلع فرسلتاده شلود؛ و بلرای
مصرفکنندگان ،سلودمندی فلراهم کنلد (یونلال و همکلاران .)2711 ،بلر ایلن اسلاس،
اطالعات ارایهشده از طریق دستگاه های موبایلی به کلاربران نیلز نیازمنلد برخلورداری از
ویژگیهای کیفی مانند دقت ،بههنگام بودن و سودمندی برای کاربر می باشلد (بالنکلو و
همکاران.)2717 ،
نگرش کلی نسبت به تبلیغات :نگرش فردی ،بهعنوان دیدگاهی که یک فلرد نسلبت بله
یک چیز یا ایده دارد تعریف شده و دربرگیرندهی رفتارهای روانی فرد بوده و تحت تلاثیر
باورهای بهدستآمده وی از یادگیری میباشد .ارتبلاط معنلاداری میلان نگلرش مطللوب
نسبت به تبلیغات ،و نرخ پاسخ به تبلیغات بهعنوان مزاحم ،دوست داشتنی ،لذت بخلش و
غیره وجود دارد (امن2717 ،؛ بالنکو و همکاران .)2717 ،کاوشهلای تبلیغلاتی ملزاحم،
احتمات دارای تاثیر منفی بیشتر بر نگرش نسبت بله تبلیغلات موبلایلی ملیباشلد و بله
عنوان سرگرمی و بخشی از زندگی روزمره ،احتمات دارای تاثیر متبتتر بر نگرش نسلبت
به تبلیغات موبایلی میباشد (امن .)2717 ،نگرش نسبت به بازاریابی موبلایلی ،بلهشلدت
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وابسته به نگرش کلی نسبت به تبلیغلات ملی باشلد (بلائر و همکلاران2775 ،؛ بالنکلو و
همکاران .)2717 ،با توجه به رابطه میان نگرش نسبت به تبلیغات موبایلی و نگرش کلی
نسبت به تبلیغات ،مصرفکنندگان آشنا با تبلیغات ،بهطور کلی ،بلیشتلر از آن اسلتفاده
میکنند .با این حال ،تبلیغات موبایلی یک ابزار خالقانهتر اسلت و نگلرش نسلبت بله آن
بیشتر در حال تغییر است (بالنکو و همکاران.)2717 ،
سطح دانش فردی :یکی از جنبههای اصلی موثر بر رفتار مصرفکننده ،سطح دانش فرد
در مورد محصول یا خدمات میباشد (امن .)2717 ،در واقع ،مرکز روانی تعیین رفتار
مصرفکننده ،دانش فرد است .دانش موجود فرد ،بر فرایندهای شناختی مربوط به
تصمیمگیری او تاثیر میگذارد؛ زیرا دانش موجود مصرفکننده ،تعیینکننده توانایی او
در درک ویژگیها و استفادهی او از نوآوریهایی مانند تبلیغات موبایلی میباشد .اگر
مصرف کننده تا حدی از دانش معین و قطعی در مورد نوآوریهای مورد نظر و یا در
مورد محصوتت مشابه آن برخوردار باشد ،تصور وی از نوآوری دارای پیچیدگی کمتری
است .در این مورد ،دانش مربوط به کاهش پیچیدگی ادراکشده بازاریابی و تبلیغات
موبایلی ،در واقع دانش استفاده از تلفن همراه است .آشنایی بیشتر یک مصرفکننده با
ارتباطات موبایلی ،بهطور کلی باعث کاهش دشواری در استفاده از خدمات بازاریابی
موبایلی خواهد شد (بائر و همکاران .)2775 ،دانش خوب در مورد صنعت مخابرات ،به
احتمال زیاد مصرفکنندگانی با درک باتتر از تبلیغات موبایلی فراهم میکند ،که
نشاندهنده نگرش متبتتر مصرفکنندگان نسبت به تبلیغات موبایلی میباشد (امن،
.)2717
رنجششش و رزردگششی :احسللاس رنجللش و آزردگللی نسللبت بلله تبلیل  ،عامللل مهملی در
شکلگیری نگرش مخاطبین میباشد .احساس رنجش ،نهتنها در نگرش تاثیر دارد ،بلکله
باعث کاهش اثربخشی تبلیغات نیز میشود .تبلی آزاردهنلده ،تبلیغلی اسلت کله باعلث
ناراحتی ،ا یت ،ایجاد ناخوشلنودی یلا بلیاحتراملی گلردد .برخلی از تکنیلکهلایی کله
تبلی کنندگان برای جلب توجه مخاطبین استفاده مینمایند ،ملیتوانلد موجلب رنجلش
آنان گردد .دلیل اصلی انتقاد مردم از تبلیغلات ،مربلوط بله هملین عاملل آزاردهنلدگی
تبلیغات است .تبلیغات موبایلی نیز می تواند اطالعات مختلفی را به گیرنده ارایه کند کله
منجر به گیج شدن و غرق شدن مخاطب در اطالعات گردد؛ که نهایتاً باعث سردرگمی و
واکنش منفی وی میشود (یونال و همکاران2711 ،؛ لیو و همکاران.)2712 ،
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زمان :اگرچه مخاطبان قادر به خواندن و پاسخ دادن به پیامهای متنی در اوقلات فراغلت
خود هستند ،اما بازاریابان باید زمان مطلوب برای ارسال تبلیغات ،و تعداد دفعات ارسلال
آن به گیرنده را نیز در نظر بگیرند ،بهطوریکه بهصورت موثر به آنها برسد و از آزردگی
آنها جلوگیری کند .با توجه به فعالیت کاربران ،تبلیغلات بایلد در سلاعتهلای مناسلب
فرستاده شود .در جهت جلب رضایت مشتریان ،شناسایی زمان بهینه برای ارایله تبلیل ،
به عنوان ترجیحات زمانی که برای هر مصرفکننده متفاوت است ،یک چالش ملیباشلد.
متال مدیرعامل شرکتی بزرگ در بازار تلفن همراه در آلمان تاکید کرده که پیلامهلا بایلد
در بازه زمانی  4:77تا  14:87فرستاده شود؛ اما پیامهای مربوط بله دانلشآملوزان ،بایلد
بعدازظهر ارسال شود .تبلیغات موبایلی در طول روز ممکن است آزاردهنده باشلند؛ ملتال
ممکن است افراد شاغل را از فعالیتهای مهم کاریشان بلاز دارد .افلزون بلر ایلن ،بیلان
شده که حجم تبلیغات باید به  2تا  9پیام در هفته محدود شود .بنابراین ،شخصیسلازی
مبتنی بر زمان و مکان ،دارای تاثیر متبت بر نگرش نسبت به تبلیغات موبایلی میباشد و
بر پاسخگویی و پذیرش تبلیغات تاثیر میگذارد (بنکه و همکاران.)2717 ،
نفوذپذیری اجتماعی (دوستان و گروههای مرجع) :از دیگر عوامل موثر بر نگرش نسبت
به تبلیغات موبایلی ،محیط اجتماعی مصرفکننده می باشد .نفو پذیری اجتماعی ،اشلاره
به نفو ی دارد که محیط اجتملاعی شلخ بلر نگلرش او دارد (املن .)2717 ،در واقلع
نفو پذیری اجتماعی بیانگر میزان درک کاربر از این است که دیگران معتقدند او بایلد از
نوآوری استفاده کند (ایی-لونگ چونگ 1و همکاران .) 2717 ،نفو پلذیری اجتملاعی بله
فشار اجتماعی درک شده توسط فرد برای انجام یا عدم انجلام رفتلار هلدف اشلاره دارد.
بنابراین می توان گفت کله محلیط اجتملاعی کلاربر ،ماننلد دوسلتان و همکلاران او ،بلر
شکلگیری نگرش مصرفکننده نسبت به این رسانه جدید بازاریابی ،و پلذیرش تبلیغلات
موبایلی تاثیر میگذارد .جنبلههلای ملوثر بلر اعتقلادات و باورهلای هنجلاری ،دوسلتان،
خانواده ،محیط کار و همکاران ،و گروههای مرجع میباشند .همچنلین تجلارب متبلت و
منفی تبلیغات موبایلیِ احساسشده از یلک مصلرف کننلده ،در روابلط اجتملاعی اش بله
دیگران منتقل می شود .بنابراین ،محیط اجتماعی یک کاربر ملیتوانلد بلر نگلرش دیگلر
مصرفکنندگان نسبت به تبلیغات موبایلی تاثیر بگذارد (امن.)2717 ،

1 Yee-Loong Chong
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با توجه به پیشینه ،عوامل شناساییشده در سه دسلتهی عواملل فلردی ،پیلام و محلیط
اجتماعی ،گروهبندی شدند؛ که بهصورت درخت سلسلهمراتبی در شکل  1دیده میشلود.
در این پژوهش با استفاده از فرایند تحلیل سلسلهمراتبی ،1اهمیت هر یک از ابعلاد ملوثر
بر نگرش نسبت به تبلیغات موبایلی بررسی شده و وزن های هر کلدام در پایلان گلزارش
میشود.

زمان

سرگرم

ارایه

کنند

گروهها
ی
مرجع

گی

شکل  -1درخت سلسلهمراتبی عوامل موثر بر نگرش نسبت به تبلیغات موبایلی

 -3روششناسی پژوهش
 -1-3فرایند تحلیل سلسلهمراتبی
ساتی 2روش فرایند تحلیل سلسلهمراتبی را در دهه  1407پیشلنهاد داد .ایلن روش بله
تجزیهوتحلیل مسایل میپردازد و تصمیمگیرندگان را قادر میسازد تا تلاثیرات متقابلل و
همزملان بسلیاری از وضلعیتهلای پیچیلده و نلامعین را تعیلین کننلد .ایلن فراینلد،
تصمیمگیرندگان را یاری میکند تا اولویتها را بر اسلاس هلدف ،دانلش و تجربله خلود
تنظیم کنند؛ بهگونهای که احساسات و قضاوتهای خود را بهطور کاملل در نظلر گیرنلد
(مومنی .)1835 ،در روش فرایند تحلیل سلسلهمراتبی ،ارتباط هر عنصر با دیگر عناصلر،
در ساختار ردهای و در سطوح مختلف مشخ گردیده است و ارتباط هدف اصلی مساله
با پایینترین رده موجود از سلسلهمراتب تشکیلشده ،دقیقا روشن میشود .نخستین گام

)1 Analytical Hierarchy Process, (AHP
2 Thomas L. Saaty
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در این روش ،تهیه سطوح و عناصر تصمیمگیری است؛ بهطوریکه هدف تصمیمگیلری،
شاخ ها (معیارها) و گزینهها ،بهصورت سلسلهمراتبی چینش میشوند .سلطح نخسلت،
به نام سطح هدف شناخته میشود و هدف تصمیمگیری را مشخ میسازد .سلطح یلا
سطوح میانی ،همان معیارها و شاخ هایی است که پس از سطح هدف قرار ملیگیلرد.
سطح آخر نیز به گزینهها مربوط است .در این ساختار باید توجه داشت هر عنصر در هر
سطح ،تنها با عناصری در سطح پایینتر پیوند دارد که به آن مربوط است.
تحلیل سلسلهمراتبی ،بهطور گسترده در تصمیمگیریهلای چنلدمعیاره؛ و نیلز بلهطلور
موفقیتآمیزی در بسیاری از مسایل علمی بهکار گرفته شده است .در این روش ،اهمیت
نسبی عناصر (وزن عوامل و رتبه جایگزینها) بهطور غیرمسلتقیم توسلط قضلاوتهلای
هنی تصمیمگیرندگان بهدست میآید .علیرغم فراگیری و کارآیی آن ،به دلیل در نظر
نگرفتن عدمقطعیت و بیاطمینانی در ادراکات و قضاوتهای هنلی تصلمیمگیرنلدگان
ملورد انتقلاد قلرار گرفتله اسلت (ملومنی .)1835 ،یکلی از راهکارهلای بهبلود تحلیلل
سلسلهمراتبی ،ترکیب آن با منطق فازی است.
 -2-3تحلیل سلسلهمراتبی فازی
مفهوم فازی بودن در روش تحلیل سلسلهمراتبی به صورت غیرمستقیم و بلدون اسلتفاده
از مجموعههای فازی 1مورد توجه قرار گرفته است .در واقع ،در ایلن روش بلا اسلتفاده از
ارزیابیهای گفتاری ،مفهوم فازی بودن در تعیین ماتریس هلای مقایسله زوجلی دخاللت
داده میشود .در این پژوهش از منطق فازی و اعداد مربوط به آن برای بیان مقایسههلای
زوجی (هو 2و همکاران )2774 ،همانند جدول  2استفاده شده اسلت و یلک علدد فلازی
متلتی با ) (a, b, cنشان داده میشود .همانگونه که در جدول  2دیده میشود ،برای هر
مقایسه زوجی نُهگانه ،گفتاری میان عامل  iو عامل  ،jمقیاسهای فلازی متلتلی و فلازی
متلتی وارون ،تعریف شده است .برای محاسبه در فرایند تحلیلل سلسلله مراتبلی فلازی8
روش های گوناگونی وجود دارد .در این پژوهش از روش تحلیل توسعهای 9چانگ استفاده
میشود.
1 fuzzy sets
2 Hu
)3 Fuzzy Analytical Hierarchy Process, (FAHP
4 Extent Analysis Method
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جدول -2ارزیابیهای گفتاری و عددهای فازی مثلثی همنگاشت با رنها
ارزیابیهای گفتاری

مقیاسهای فازی مثلثی

مقیاسهای فازی مثلثی وارون

اهمیت یکسان

( 1و 1و) 1

( 1و 1و) 1

یکسان تا نسبتا مهمتر

( 8و 2و) 1

(1و7/5و)7/88

نسبتا مهمتر

( 9و 8و) 2

(7/5و7/88و)7/25

نسبتا مهمتر تا اهمیت زیاد

( 5و 9و) 8

(7/88و7/25و)7/27

اهمیت زیاد

(1و5و)9

(7/25و7/27و)7/10

اهمیت زیاد تا بسیار زیاد

(0و1و)5

(7/27و7/10و)7/19

اهمیت بسیار زیاد

(3و0و)1

(7/10و7/19و)7/18

بسیار زیاد تا کامال مهمتر

( 4و 3و) 0

(7/19و7/18و)7/11

کامال مهمتر

( 4و 4و) 4

(7/11و7/11و)7/11

 -3-3روش تحلیل توسعهای چانگ
گام  :1در این روش (چانگ ،)1441 ،1نخست میلانگین هندسلی علددهای فلازی همله
نمونه ها برای اولویتبندی عوامل موثر محاسلبه ملیشلود و سلپس مراحلل زیلر انجلام
می شود .برای هر یک از سطرهای ماتریس زوجی ،ارزش 𝑘 Sکه خلود یلک علدد فلازی
متلتی است ،با استفاده از رابطه ( )1محاسبه میگردد.
−1

() 1

𝑛

𝑚

𝑛

] 𝑗𝑖𝑀 ∑ ∑[ ⊗ 𝑗𝑖𝑀 ∑ = 𝐾𝑆
𝑖=1 𝑗=1

𝑗=1

که در آن k ،بیانگر شماره سطر ،و iو jبهترتیب نشاندهنده گزینه و شاخ میباشلند.
برای محاسبه 𝑗𝑖𝑀  ∑𝑛𝑗=1عملیات جمع فازی بر روی مقلادیر ملاتریس مقایسله زوجلی
انجام میشود ،به گونهای که:

1 Chang
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𝑛

𝑛

𝑛

𝑛

𝑚 ∑ 𝑀𝑖𝑗 = (∑ 𝑎𝑗 , ∑ 𝑏𝑗 , ∑ 𝑐𝑗 ) ; 𝑖 = 1,2, … ,

() 2

𝑗=1

𝑗=1

𝑗=1

𝑗=1

و برای بهدست آوردن مقدار سمت راست رابطه ( ،)1عملیات جمع فازی همه مقادیر و با
کمک رابطه ( )8انجام میشود.
𝑚 ) ; 𝑖 = 1, … ,

() 8

1

𝑚∑ ,

𝑖𝑎 𝑖=1

1

𝑚∑ ,

𝑖𝑏 𝑖=1

1

𝑚∑( =

𝑖𝑐 𝑖=1

−1

𝑛
𝑚∑[
] 𝑗𝑖𝑀 𝑖=1 ∑𝑗=1

گام  :2بهطور کلی ،اگر )  𝑀1 = (𝑎1 , 𝑏1 , 𝑐1و )  𝑀2 = (𝑎2 , 𝑏2 , 𝑐2دو علدد فلازی
متلتی باشند ،درجه بزرگی  𝑀2نسبت به  𝑀1به صورت رابطه ( )9تعریف میشود.

𝑖𝑓 𝑏2 ≥ 𝑏1
𝑖𝑓 𝑎1 ≥ 𝑐2

() 9

𝑒𝑠𝑖𝑤𝑟𝑒𝑜𝑡ℎ

) 𝑑( 𝑉 (𝑀2 ≥ 𝑀1 ) = ℎ𝑔𝑡 (𝑀1 ∩ 𝑀2 )𝜇𝑀2
1
7
{=
𝑎1 − 𝑐2
) (𝑏2 − 𝑐2 ) − (𝑏1 − 𝑎1

همانگونه که در شکل  2دیده میشود d ،بر اساس تقاطع میان دو عدد فلازی محاسلبه
میشود.
mM

M1

M2

M
c1

c2 b1

d
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a1

b2

a2

شکل  -2تقاطع میان دو عدد فازی

() 5

𝑈1 − 𝐿2
) (𝑈1 − 𝐿2 ) + (𝑚2 − 𝑚1

= ) ℎ𝑔𝑡 (𝑀1 ∩ 𝑀2

گام  :8در این گام از الگوریتم ،میزان بزرگی یک علدد فلازی متلتلی از دیگلر علددهای
فازی متلتی دیگر با استفاده از رابطه ( )1به دست میآید.
() 1

) 𝑘𝑀 𝑉 (𝑀1 ≥ 𝑀2 , … ,
]) 𝑘𝑀 ≥ = 𝑚𝑖𝑛[𝑉 (𝑀1 ≥ 𝑀2 ), … , 𝑉(𝑀1

همچنین ،برای محاسبه وزن شاخ هلا در ملاتریس مقایسلههلای زوجلی از رابطله ()0
استفاده میشود.
() 0

𝑖 ≠ 𝑘 ;𝑛 𝑤́(𝑥𝑖 ) = 𝑚𝑖𝑛{𝑉(𝑆𝑖 ≥ 𝑆𝑘 )}; 𝑘 = 1,2, … ,

بنابراین ،بردار وزن شاخ ها با استفاده از رابطه ( )3محاسبه میگردد.
() 3

𝑡]) 𝑛𝑥(́𝑤 𝑤́ = [𝑤́(𝑥1 ), 𝑤́(𝑥2 ), … ,

گام  :9از آنجا که ́𝑤 در همان بردار ضرایب ،غیربهنجار است ،برای بهدست آوردن بردار
ضرایب بهنجار ،از رابطه ( )4استفاده میشود.
() 4

) 𝑘𝑥( ́𝑤
𝑛
) 𝑘𝑥( ́𝑤 ∑𝑘=1
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= ) 𝑘𝑥( 𝑤

این مراحلل بلرای هملهی جلدولهلای مقایسله زوجلی انجلام ملیشلود ،تلا وزنهلای
بهنجارشدهی آن ها نیز به دست آید (وانگ 1و همکلاران2773 ،؛ عیسلایی 2و همکلاران،
.)2711
 -4-3جامعه و نمونه رماری
جامعه آماری این پژوهش ،دربرگیرندهی استادان گروه ملدیریت دانشلگاه خللیج فلارس
بوشهر با سابقه کار  5تا  27سال و نیز با مرتبه علمی اسلتادیار بله بلات ،و متخصصلان و
کارشناسان بازاریابی باسابقه با درجه دانشگاهی کارشناسی به بات اسلت .بلرای سلنجش
میزان اهمیت معیارهای مطرحشده در تاثیرگذاری بر نگرش نسبت به تبلیغات موبلایلی،
از آنان برای تکمیل پرسشلنامه و نظرسلنجی اسلتفاده شلد .بلدین منظلور ،بلا مراجعله
حضوری 12 ،نسخه پرسشنامه تکمیل و گردآوری گردید و نرخ ناسازگاری آنها محاسبه
شد .پرسشنامه هایی که نرخ ناسازگاری آنهلا کوچلکتلر یلا مسلاوی  7/1باشلد ،دارای
سازگاری برای مقایسه زوجی است و میتوان از آنها برای تجزیهوتحلیل استفاده نملود.
برای محاسبه نرخ ناسازگاری ،نرمافزار اکسپرت چویس 8مورد استفاده قرار گرفت .پس از
محاسبه نرخ ناسازگاری ،از هفت پرسشنامه که نرخ ناسازگاری آنهلا کلمتلر از  7/1بلود
استفاده شد.
 -4تجزیهوتحلیل دادهها
رتبهبندی متغیرهای موثر بر نگرش نسلبت بله تبلیغلات موبلایلی از دیلد متخصصلان و
خبرگان با استفاده از تحلیل سلسله مراتبلی فلازی گروهلی ،بلا توجله بله روش تحلیلل
توسعهای چانگ محاسبه شده است .نخست میانگین هندسی علددهای فلازی نمونلههلا
محاسبه شد که در جدولهای شماره  9تا  0نشان داده شده است.
جدول -4میانگین هندسی اوزان تعیینشده توسط نمونهها در عوامل کلی
محیط اجتماعی

پیام

فرد

شاخصهای اصلی

()1/818 ،1/109 ،2/273

()1/949 ،2/732 ،2/144

()1،1،1

فرد
1 Wang
2 Isaai
3 Expert Choice
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()1/117 ،1/844 ،1/108

()1،1،1

()7/807 ،7/937 ،7/114

پیام

()1،1،1

()7/540 ،7/019 ،7/311

()7/952 ،7/540 ،7/011

محیط اجتماعی

جدول -5میانگین هندسی اوزان تعیینشده توسط نمونهها در عوامل فردی
سطح دانش

نگرش کلی

شاخصهای فرعی

()1/179 ،1/894 ،1/113

()1،1،1

نگرش کلی

()1،1،1

()7/544 ،7/097 ،7/475

سطح دانش

جدول -6میانگین هندسی اوزان تعیینشده توسط نمونهها در عوامل مربوط به پیام
شاخصهای

زمان ارایه

رنجش

سرگرمی

تعامل

ارزشمندی

اعتبار

(،9/181
،8/899
)2/12

(،2/904
،8//221
)9/710

(،9/710
،8/221
)2/904

(،2/999
،1/485
)1/514

(،7/092
،7/503
)7/908

()1،1،1

اعتبار

(،8/479
،2/332
)2/284

(،9/054
،8/028
)2/341

(،5/259
،9/534
)8/479

(،8/581
،2/312
)2/219

()1،1،1

(،2/118
،1/024
)1/895

ارزشمندی

(،2/095
،2/119
)1/949

(،2/983
،1/307
)1/895

(،8/722
،2/998
)1/414

()1،1،1

(،7/951
،7/894
)7/232

(،7/153
،7/511
)7/974

تعامل

(،1/083
،1/981
)1/151

(،1/818
،1/712
)7/001

()1،1،1

(،7/527
،7/974
)7/887

(،7/251
،7/210
)7/147

(،7/978
،7/874
)7/295

سرگرمی

(،1/113
،1/222
)7/492

()1،1،1

(،1/233
،7/430
)7/011

(،7/092
،7/589
)7/917

(،7/895
،7/213
)7/217

(،7/978
،7/874
)7/295

رنجش

()1،1،1

(،1/711
،7/310
)7/544

(،7/319
،7/141
)7/505

(،7/114
،7/902
)7/819

(،7/991
،7/891
)7/251

(،7/837
،7/244
)7/291

زمان ارایه

فرعی

جدول -7میانگین هندسی اوزان تعیینشده توسط نمونهها در عوامل مربوط به محیط اجتماعی
گروههای مرجع

دوستان

شاخصهای فرعی

()7/418 ،1/119 ،1/947

()1،1،1

دوستان

()1،1،1

()7/101 ،7/353 ،1/749
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گروههای مرجع

پس از بهدست آوردن میانگین هندسی ،برای اولویتبندی و رتبهبندی مولفههای مربوط
به هر یک از عاملها ،به روش چانگ عمل شد .به دلیل انباشت محاسبههای انجامشلده،
تنها نتایج و یافتههای نهایی بهدستآمده از وزنهای مولفههای اصلی و فرعلی ملوثر بلر
نگرش نسبت به تبلیغات موبایلی بهطور خالصه در شکل  8نشان داده است.

0/7
89

0/0
84

0/0106

0/40
7

0/0223

0/0020

8
0/04

0/0 0/1
09
01

1
0/21
0/1595

0/5965

0/221

9
0/299 0/45

0/0186

0/1014

93
0/5

0/756

0/023

0/0661

0/0136

0/0094

شکل  -3ساختار سلسلهمراتبی و وزن معیارها

با توجه به وزنهای بهدست آمده از فرایند تحلیل سلسلهمراتبی فازی بلرای هلر یلک از
عوامل موثر بر نگرش نسبت به تبلیغات موبایلی ،شکل  8درجه تاثیر هر  17مولفه ملوثر
بر نگرش نسبت به تبلیغلات موبلابلی را نشلان ملیدهلد .یافتلههلای بلهدسلت آملده از
بهکارگیری تحلیل سلسله مراتبی فازی ،نشان میدهد که از میلان مولفلههلای ملوثر بلر
نگرش نسبت به تبلیغات موبایلی ،مولفه «نگرش نسبت به تبلیغات بهطلور کللی» دارای
بیشترین تاثیر و مولفه «زمان ارایه» دارای کمترین تاثیر بر نگرش نسلبت بله تبلیغلات
موبایلی می باشد .همچنین مولفههای «سطح دانلش فلرد» و «ارزشلمند بلودن پیلام» و
«اعتبار پیام» دارای تاثیر زیادی بر نگرش نسبت به تبلیغات موبایلی میباشند.
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 -5بحث و نتیجهگیری
توسعه فناوریهای ارتباطی و رشد سریع گوشیهای تلفن هملراه و سلایر دسلتگاههلای
ارتباط موبایلی و طبیعت این دستگاهها ،فرصتهای زیادی را در حلوزه تبلیغلاتی ایجلاد
کرده و به شرکتها اجازه میدهد تلا بلدون هلی گونله محلدودیت زملانی و مکلانی بله
مشتریان خود دسترسی داشته باشند .بنابراین ،شرکتها با شناخت درسلت بلازار هلدف
خود می توانند از این فرصت فوقالعاده استفاده کرده و نهتنهلا بله معرفلی محصلوتت و
خدمات خود ،بلکه به ایجاد و توسعه روابط پایدار با مشتریان و دریافت پاسخ مسلتقیم از
آنان بپردازند .با توجه به وجود ارتباط معنادار میان نگرش مطلوب نسبت بله تبلیغلات و
نرخ پاسخ به تبلیغات ،مطالعه ی نگلرش مصلرف کننلده نسلبت تبلیغلات موبلایلی مهلم
میباشد .از اینرو ،این پژوهش با هدف شناسایی و رتبهبندی عوامل تاثیرگذار بر نگلرش
افراد نسبت به تبلیغات موبایلی از دیلد متخصصلان و خبرگلان انجلام شلد و مهلمتلرین
عامل های موثر بر نگرش افراد نسبت به تبلیغات موبایلی را شناسایی و میلزان اهمیلت و
تاثیرگذاری هر کدام از مولفهها و عاملها را بررسی نمود .یافتههای این پژوهش ،هر یک
از معیارها و مولفههای تاثیرگذار در نگلرش نسلبت بله تبلیغلات موبلایلی را رتبلهبنلدی
میکند؛ که این رتبهبندی بهنوبه خود میتواند پارهای از مشکالت موجود راجع به نگرش
نسبت به تبلیغات موبایلی را مرتفع کند و به شرکتها در دسلتیابی بله تجلارت هملراه1
کمک کند.
نتایج و یافتههای بهدستآمده از اولویتبندی عواملل کللی ملوثر بلر نگلرش نسلبت بله
تبلیغات موبایلی با استفاده از تحلیل سلسلهمراتبی فلازی نشلان داد کله هلر سله گلروه
عوامل فردی ،پیام و محیط اجتماعی ،بر نگرش افراد نسبت بله تبلیغلات موبلایلی تلاثیر
بهسزایی دارند .بنابراین ،شرکتها و مدیران آنها میبایست به کلیله ایلن عواملل بلرای
افزایش سطح بهرهوری پیامهای تبلیغاتی ارسالشلده از طریلق رسلانهی موبایلل ،توجله
نمایند .اولویت اهمیت این عوامل بر نگرش افراد نسبت تبلیغات موبایلی ،بله ترتیلب ()1
عوامل فردی )2( ،عوامل مربلوط بله پیلام ،و ( )8عواملل مربلوط بله محلیط اجتملاعی
میباشد .عوامل فردی بیشترین تاثیر بر نگرش افراد نسبت به تبلیغات از طریلق رسلانه
موبایل را داشته و عوامل مربوط به پیلام و محلیط اجتملاعی ،در اولویلتهلای بعلدی از
1 mobile commerce
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لحاظ تاثیرگذاری بر نگرش افراد قرار میگیرند .از سوی دیگر ،یافتههای بهدستآملده از
بررسی درخت سلسله مراتبی نگرش افراد نسبت به تبلیغات موبایلی با استفاده از تکنیک
تحلیل سلسلهمراتبی فازی ،بیانگر آن است که مولفه «نگرش کلی نسبت بله تبلیغلات»،
دارای بیشترین تاثیر و مولفه «زمان ارایه» ،دارای کمترین تلاثیر بلر نگلرش نسلبت بله
تبلیغات موبایلی میباشند .همچنین ،مولفههای «سطح دانلش فلرد»« ،ارزشلمند بلودن
پیام»« ،اعتبار پیام»« ،رنجش و آزردگی» و «سلرگرمکننلده بلودن» تبلیغلات موبلایلی،
دارای تاثیر زیادی بر نگرش نسبت به تبلیغات موبایلی میباشند.
بنابراین ،با توجه به اهمیت نگرش کلی مطلوب نسبت به تبلیغات در پاسخگویی به
تبلیغات موبایلی به عنوان مزاحم ،سرگرمکننده و لذتبخش بودن ،شرکتها و
سازمانهای تبلیغاتی باید توجه داشته باشند که پیامهای تبلیغاتی را به تعداد محدود،
در آخر هفته یا روزهای تعطیل ،و در ساعات خاصی برای مخاطبان ارسال نمایند .با این
حال ،باید توجه داشت که تبلیغات موبایلی ،یک ابزار خالقانه است و نگرش نسبت به آن
مرتب در حال تغییر است .همچنین بهدلیل اینکه کیفیت اطالعات در تبلیغات موبایلی
دارای تاثیر مستقیم بر ادراک مصرفکننده (از شرکت و محصوتت آن) میباشد و بر
بهبود نگرش نسبت به تبلیغات موبایلی تاثیر میگذارد ،تبلیغات موبایلی باید خالقانهتر و
با دقت بیشتر طراحی شود ،چون ارزشمند بودن پیام میتواند بر رضایت و تصمیم
خرید افراد تاثیر بگذارد .با توجه به اهمیت اعتبار تبلیغات ارایهشده در بهبود نگرش
نسبت به تبلیغات موبایلی ،به شرکتها و سازمانهای تبلیغاتی توصیه میشود که برای
افزایش اعتبار پیامها و تبلیغات خود ،از برندهای قوی استفاده کنند و از این طریق باعث
بهبود نگرش افراد نسبت به تبلیغات موبایلی خود شوند .از دیدگاه متخصصان ،احساس
رنجش و آزردگی نسبت به تبلی  ،عامل مهمی در شکلگیری نگرش منفی مخاطبین
میباشد .احساس رنجش ،نهتنها در نگرش افراد تاثیر دارد ،بلکه باعث کاهش اثربخشی
تبلیغات نیز میشود .از اینرو ،تزم است که شرکتها و سازمانهای تبلیغاتی فعال در
این حوزه ،با توجه به پروفایل مشتریان به آنها تبلیغاتی مرتبط و سودمند ارایه نمایند و
بدینترتیب باعث بهبود نگرش آنان شوند.
به دیگر سخن ،بر اساس یافتههای این پژوهش ،برخی از مولفهها بلر نگلرش نسلبت بله
تبلیغات موبایلی تاثیر بیشتری دارند؛ بنابراین پیشنهاد میشود سازمانها و شرکتهلای
تبلیغاتی با بهکارگیری مکانیزمهای مناسب ملدیریتی در طراحلی و ارسلال تبلیغلات بله

23

موبایلهای افراد ،به مولفههای مطرحشده توجه خاصی داشته باشند و این مولفهها را مد
نظر داشلته باشلند تلا بتواننلد اثربخشلی پیلامهلای تبلیغلاتی خلود را افلزایش دهنلد.
سازمانهای تبلیغاتی میتوانند با ارایه بازیها و جوایز از طریق پیام کوتاه ،باعث افلزایش
ارزش درکشدهی پیامها و تبلیغات موبایلی شوند؛ و با ارسال آگهلیهلای بلهروزشلده و
سودمند ،اعتماد کاربران را جلب نمایند ،زیرا کیفیت اطالعات در تبلیغات موبلایلی دارای
تاثیر مستقیم بر ادراک مصرفکننده (از شرکت و محصوتت آن) میباشلد و بلر نگلرش
آنها نسبت به تبلیغات موبایلی تاثیر میگذارد .همچنین ،تزم است به مولفله رنجلش و
آزردگی در تبلیغات موبایلی توجه ویژه شود؛ و از ارایه اطالعات مختلف بله کلاربران کله
منجر به گیج شدن و غرق شدن آنها در اطالعات میشود خودداری شود ،زیرا که باعث
سردرگمی و واکنش منفی مخاطبان میشود.
در پایان ،نویسندگان این مقاله تاکید میکنند که اگلر چله بلرای شناسلایی و اسلتخرا
عوامل و مولفههای موثر بر نگرش افراد نسبت به تبلیغات موبایلی ،مطالعه گستردهای در
ادبیات پژوهش و پیشینه موضوی انجام دادهاند ،املا شلاید عواملل و مولفلههلایی وجلود
داشته باشد که بر نگرش افراد نسبت به تبلیغات موبلایلی تاثیرگلذار بلوده وللی در ایلن
پژوهش به آن اشاره نشده باشد .همچنین ،این پلژوهش بلرای نخسلتین بلار از تکنیلک
تحلیل سلسلهمراتبی فازی ،برای رتبهبندی و اولویتبنلدی معیارهلای ملوثر بلر نگلرش
نسبت به تبلیغات موبایلی از دید متخصصلان و خبرگلان اسلتفاده کلرده اسلت ،للذا بله
پژوهشگران دیگر پیشنهاد میشود با بلهکلارگیری دیگلر تکنیلکهلای تصلمیمگیلری و
آزمونهای آماری ،به بررسی معیارهای تاثیرگذار بر نگرش نسلبت بله تبلیغلات موبلایلی
بپردازند.
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