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چکیده
امروزه استقبال روزافزون از موبابل و شبکههای اجتماعی موبایلی بستر مناسبی را برای تبلیغ کاالها و خدمات ،بدو ن
محدودیت های زمانی و مکانی و ایجاد ارتباط مستقیم بازاریابان با مصرف کنندگان نهایی را فراهم آورده است  .با توجهبه
نوظهوربودن این رسانه و بستر تبلیغاتی آن ،هنوز عوامل مؤثر بر پذیرش آن برای کسب وکارها و تبلیغکنندگان آشکار
نیست  .بی توجهی به سلیقهها و نیازها ی کاربران و ارسال حجم زیادی از تبلیغات موبایلی ،به اتالف سرمایهگذاریهای
تبلیغاتی در این زمینه میانجامد و شرکت ها برای طراحی و ارسال تبلیغات موبایلی ،باید استراتژیهای دقیقی را بهکار
گیرند که مدل توسعهداده شده در این پژوهش ،نگرش ،عوامل جمعیتشناختی و پذیرش تبلیغات را از طریق موبایل
بررسی میکند .پژوهش حاضر از نظر هدف ،کاربردی و روش گردآوری اطالعات آن توصیفیپیمایشی است .برای
رآزمون مدل تحقیق ،نمونهای  315نفری از کاربران تلفن همراه در شهر قم بهروش قضاوتی و با پرسشنامه انتخاب و
گردآوری شده است .دادهها با مدل یابی معادالت ساختاری از طریق نرمافزار  SmartPLSتجزیه وتحلیل شدهاند .نتایج به -
دستآمده نشان میدهد که عوامل عاطفی و شناختی تأثیر بسزایی بر پذیرش تبلیغات موبایلی دارند .تأیید بسیاری از
فرضیههای این تحقیق ،اهمیت پیامهای سودمندگرا را در بهبود نگرش و پذیرش پیامهای تبلیغاتی تلفن همراه پشتیبانی
میکند .یافتههای این پژوهش برای توسعة مدلهای پیچیده تر براساس هردو عامل محرّک مصرفکننده و محرّک پیام و
برای دستیابی به یک مدل جامعتر از پذیرش تبلیغات تلفن همراه مفید و کاراست .
واژههای کلیدی :تبلیغات موبایل ی ،نگرش به تبلیغات ،پذیرش تبلیغات ،رنجش ،عوامل جمعیتشناختی
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مقدمه
تبلیغات تلفن همراه کمک میکند تا خردهفروشاان،

گسترش سریع گوشیهای موبایل با توسعة فناوریشاان،

خدماترسانها و تولیدکنندگان پیشانهادهای مصارف-

یااک کانااال جدیااد باارای تبلیغااات ایجاااد کاارده اساات

کنندگان را باهطاور گساتردهای بشناساند .موفقیات ایان

(ساااینکوویس 1و همکااااران5195 ،؛ وزیاااری و ساااید

گروهها به اصول زیر بساتگی دارد :درک هرچاهبهتار از

جااوادین .)5199 ،بااهایاانترتیااب ،مفهااوم تبلیغااات تلفاان

شاارایم محی اای ،مصاارفکننااده ،متغیرهااای فناااوری،

همااراه «مجموعااهای از اقااداماتی کااه شاارکت قااادر بااه

تمرکز قوی بر اهداف تبلیغاتی ،بهحسابآوردن عوامال

برقراری ارتباط و تعامل با مخاطبان خود از طریق شابکه

بازار مربوط به ماهیت سهامداران ،محیم بازار و استفاده

یا هر دستگاه تلفن هماراه» تعریا

شاده اسات (انجمان

از عناصاار تبلیغااات تلفاان همااراه مناسااب باارای بهبااود

بازاریاااابی موبایااال ،5191 ،ص .)1تبلیغاااات موباااایلی

معیارهای نتیجة مربوطه (گریوال 9و همکاران.)5196 ،

مجموعهای از اقدامات ازجملاه ارساال پیاامهاای کوتااه

تبلیغات تلفن همراه یک تجاارت پرروناق اسات .در

( ،)SMSاساتفاده از فرماتهاای گرافیکای و یاا صاافحة

ایاااالت متحااده بااهتنهااایی ،درآمااد تبلیغااات بااه باایش از

نماایش ،بازاریاابی بااا اساتفاده از موتورهاای جسااتجو از

91میلیااارد دالر در سااال  5191افاازایش یافتااه اساات و

طریق اینترنت تلفن همراه ،بلوتوث تلفن همراه ،کوپن یا

پیشبینیها نشان میدهاد کاه در ساال 5191نزدیاکباه

استفاده از برناماههاا و محتاوای سارگرمکنناده را شاامل

سهچهارم از تبلیغات ،مربوط به تبلیغات دیجیتاالی بشاود

میشود (انجمن بازاریابی موبایل .)5191 ،

و درآمد تبلیغات دیجیتاالی حتای باه بایشاز 62میلیاارد
دالر خواهد رسید (ای مارکتر-بی.)5192 ،5

در حال حاضر برندهای مشهور جهانی مانناد ماک-
دونالد ،کوکاکوال ،پپسی ،MTV ،ولوو ،سونیپیکچرز،

بازار تبلیغات جهانی تلفن همراه در حال رشاد اسات

نایک ،آدیداس و دیزنی از مفاهیم بازاریابی تلفن همراه

و به بیشاز  911میلیارد دالر میرسد .براسااس آمارهاا،

بهااره ماایبرنااد (باارای مثااال ساال ان 2و روهاام،5112 ،6

بیشاز نیمی از تماام درآمادهای تبلیغااتی دیجیتاالی در

انجمن بازاریابی تلفن همراه.)5111 ،

سااال 5196تبلیغااات ازطریااق تلفاان همااراه اساات (ای
مارکتر-سی.)5192 ،

م العات پیشین نشاان دادهاناد کاه تبلیغاات موباایلی
یااک محاارک باار نااام تجاااری و در تحریااک پااذیرش

یک دلیل غالب برای این رشد فوقالعاده ،گساترش

مصاارفکننااده اثرگااذار اساات (باااروایز1و اسااتران
1

،1

91

و استفاده از گوشیهای هوشامند و دیگار دساتگاههاای

5115؛ رتی و همکاران ،5112 ،اسکارل و همکااران،

تلفن همراه است .دستگاههای تلفن همراه ابزار ارتبااطی

.)5112

شخصااای بسااایار فاااردی و مهما ای هساااتند (باسااایل 3و
همکاران)5191 ،

تلفاان همااراه عااالوهباار کاربردهااایی ماننااد تسااهیل
ارتباطات میان فردی بهدلیل سیاربودن و امکان دسترسی

از ابزارهااای ترفیااع در بازاریااابی ،تبلیغااات اساات.
4

رسانهها نقش عمدهای در اساتفاده از ایان ابازار دارناد.
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در همة زمانهاا و مکاانهاا ،کارکردهاایی چاون تاأمین

بنابراین مسئلة اصلی این مقالاه ایان اسات کاه نقاش

امنیّت ،مد ،خودابرازی ،هویات ،همااهنگی و سارگرمی

شناختی (سودمندی درکشده) و عااطفی (سارگرمی و

را نیز بههماراه داشاته اسات (جاوادی یگاناه ،کاوثری و

رنجش) کاه عوامال ایجادکننادهی نگارش باه تبلیغاات

خیرخواه.)9311 ،

تلفن همراه هستند ،چه تأثیری بر پذیرش تبلیغاات تلفان

عواماال جمعیااتشااناختی در پااردازش اطالعااات و

همراه دارند؟

تصاامیمگیااری دربااارة تبلیغااات موبااایلی ،باار نگاارش و

همچنین این پاژوهش تاأثیرات متغیرهاای جمعیات-

پذیرش افراد درزمینة تبلیغات موبایلی تأثیرگاذار اسات.

شناختی بر پذیرش تبلیغات موبایلی را بررسای مایکناد؛

نتایج م العات نشان میدهد که زنان و مردان در سبک-

بهطور خاص ،این مقاله اثر تعدیلگاری جنسایت ،سان،

های رفتااری و شایوة جساتجوی اطالعاات باا یکادیگر

وضعیت اشتغال و تحصیالت بر پذیرش مصرفکننده به

متفاوتنااد و ایاان تفاااوتهااا باار فراینااد و پیامااد ارزیااابی

تبلیغات موبایلی را بررسی میکند.

تبلیغات موبایلی تأثیرگذار است (کفاشپور ،رحایمنیاا و

این تحقیق مدلهای پیشین را توسعه داده ،متغیرها را
ترکیااب ماایکنااد و یااک ماادل واحااد و یکپارچااه کااه

طیبزاده.)9311 ،
افاازایش نقااش تلفاان همااراه در زناادگی روزماارة

جامعیت بیشتری نسبتبه مدلهای پیشاین دارد باهدسات

مصرفکنندگان بهخصوص برای مخاطبان جوان (ساورا

خواهاد داد؛ همچنااین ،شاابکههااای اجتماااعی موبااایلی و

5191 ،5؛ ون در والادت 3و همکااران،

عوامل مؤثر بر پذیرش تبلیغات در آنها را یاک پدیادة

کوری 9و یانا
5111؛ ژان

و مااوو )5111 ،1و رساانهای در دساترس،

نوظهور در ایران و بهنوعی در دنیا بررسی میکند.

کمهزینه و با میزان پاسخ بسیار و همچناین رشاد مساتمر
بودجههاای تبلیغااتی ،بازاریاباان را آگااه سااخته کاه از
طریق تلفن همراه یک فرصت بزرگ برای دیادهشادن،

مبانی نظری
برای پیشبینی پاذیرش تبلیغاات تلفان هماراه ،یاک
1

تبلیغ ،ساخت ،توساعة روابام مشاتری و دریافات پاساخ

مدل فراگیر از نظریاة عمال من قای )( (TRAفیشابن و

مسااتقیم از مشااتریان دارنااد (سااینکوویس و همکاااران،

آجزن ،)9112 ،مدل پذیرش فناوری (( )TAMدیاویس

 .)5195م العات پیشین (کاو و یان5111 ،2؛ تساان

6و

و همکاااران )9111 ،و نظریااة کاااربرد و لااذت( 1کاااتز و

همکاران )5111 ،تأکید کردهاند که نگرش باه تبلیغاات

همکاران )9113 ،و اثر عوامل جمعیتشناختی را توسعه

تلفن همراه یک ساختار مهام بارای تحقیقاات بازاریاابی

دادهایم.

تلفن همراه بهدلیل تأثیر آن بر تمایال مصارفکنناده باه

 TAMدر ابتدا بهطور خاص در زمینهای از مادیریت
طراحی شده بود ،اما تحقیقات بعد نشان داد کاه ممکان

پذیرش تبلیغات تلفن همراه است.

است برای پیشبینی پذیرش مصارفکنناده از محتاوای
ارسالشده با فناوری تلفن همراه مانند خادمات نظاارتی
1
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3
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Kuo and Yen
6
Tsang

تلفاان همااراه (بااوومن 1و همکاااران ،)5111 ،خاادمات
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پیشرفتة تلفن همراه (بوومن و همکااران )5195 ،و حتای

ساارگرمی در ماادل  ،TAMدیااویس و همکاااران نشااان

5191 ،؛

دادهاند که سودمندی و سرگرمی با هم ،نقش مهمای در

و ماااوو )5111 ،اسااتفاده

توضیح تمایل رفتاری استفاده از فنااوری ایفاا مایکنناد.

شاااود .بناااابراین ،مااادل  TAMبااارای توساااعهبخشااای،

سرگرمی و لذتی کاه از راه خادمات تلفان هماراه اراواه

چارچوبی نظری که برخی از روابام را در مادل توجیاه

میشود ،بهطور مداوم در تحقیقات اخیر شناساایی شاده

میکند انتخاب شده است.

است (کاستلز و همکاران.)5111 ،

تبلیغااات تلفاان همااراه (سااورا کااوری 9و یان ا
یان ا

و زاوااو5199 ،5؛ ژان ا

نظریة کاربرد و لذت

3

توسعة فرضیههای پژوهش

نظریااة کاااربرد و لااذت (کاااتز و همکاااران)9113 ،

نگرش و پاذیرش تبلیغاات تلفان هماراه در  TRAو

بااراین فاارت اسااتوار اساات کااه افااراد باارای باارآوردن

 ،TAMتمایل رفتاری را معیاری از قدرت تمایل فرد باه

مجموعهای از نیازهایی که برای آنها انگیزه ایجاد مای-

انجام یک رفتار میداند .نگرش معموال بار سااختارهایی

کنند ،خود را در معرت رسانه قرار مایدهناد و فعاالناه

از  TRAو  TAMترسیم میشود (دیاویس و همکااران،

خواهان لذتبردن از نیازهای خاص خود در ایان رساانه

 )9111و ارزیابی مثبت یا منفی فرد از یک شی یا رفتار

هستند .پژوهش کاربرد و لاذت بارای پاذیرش خادمات

تعری

شده اسات (آجازن .)9119 ،مناابع روانشناسای-

تلفان هماراه اساتفاده شاده اسات (کاساتلز و همکاااران،

اجتماعی نشان میدهند کاه نگارش از دو جازو عااطفی

5111؛ وی و همکاران )5191 ،و ترکیبی از انگیزههاای

(چقاادر فاارد هاادف از افکااار خااود را دوساات دارد) و

سودمندگرا و غیرسودمندگرا را برای استفاده از خدمات

شناختی (اعتقادات خاص فرد دربارة شی) تشاکیل شاده

تلفن همراه در زنادگی روزماره شناساایی کارده اسات.

اسااات (بااااگوزی و بااارن کرانااات9111 ،2؛ چااایکن 6و

بنابراین ،انگیزة درونی برای پذیرش خدمات تلفن همراه

استنگور.)9111 ،1

بسیار مهمتر از ابزارهایی نظیر سودمندی ،انع افپذیری

نگاارش کاااربران تلفاان همااراه دربااارة پیامااکهااای

و در دسترسبودن است که در تئاوری پاذیرش من قای

تبلیغاتی تا حدودی مثبت است؛ این نتیجاه در مقایساهباا

فناوری اطالعات و ارتباطات 1پیشنهاد شده است.

نتایج بسیاری از تحقیقات انجاامشاده در ساایر کشاورها

انگیاازههااای ذاتاای بااه لااذت دروناای ،احساسااات،
سرگرمی و اجتماعیشدن با دیگر مصرفکنندگانی کاه

کااه خااالف ایاان عقی اده را دارنااد ،تأماالبرانگیااز اساات
(سیاوشی و عابدین.)9311 ،

از رسانهها استفاده میکنند ارجاع داده میشاود (باابن و

بنااابراین در ایاان پااژوهش ،نگاارش مثباات دربااارة

همکاران .)9111 ،دیویس و همکاران ( )9115سرگرمی

تبلیغااات تلفاان همااراه بااه جهااتگیااریهاای شااناختی و

را درجهای دانستهاند که یک فعالیت جادای از پااداش-

عاطفی م لوب درزمینة ارتباطات تبلیغاات تلفان هماراه

های درونی ،لذتبخش درک میشود .باا اضاافهکاردن

اشاره دارد.
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نگرش مثبت یاک میاانجی باین «ساودمندی درک-

استیمن )9111 ،2و یک امر ضروری و واکنش مصرف-

شااده» و «پااذیرش» اساات .راب ااة نگاارش و پااذیرش ،در

کننااده در براباار تبلیغااات اساات (پلااس میکاار و وان دن

تحقیقات پیشین با تمرکز بر تبلیغات تلفن همراه آزماون

باارگ .)9111 ،6دریافاات اجااازة قبلاای و ایجاااد نمایااة

شااده و یااک همبسااتگی مثباات قااوی بااین هااردو متغیاار

اطالعات افرادی که برای آنها پیامک ارسال مایشاود،

گزارش شده است (باور و همکاران .)5112 ،کاو و یان،

عااالوهباار فااردیکااردن و غنااای اطالعاااتی و ساارگرم-

و

کنندگی پیامکهای تبلیغاتی ،با تأثیر بر نگرش ،موجاب

9

بهبود پذیرش پیامهای تبلیغاتی میشوند (حقیقاینساب،

5111؛ سااااورا کااااوری و یانااا

5191 ،؛ تسااااان

همکاران5111 ،؛ زو و همکاران .)5111 ،ماک و باابن

( )5116دریافتهاند که نگرشهای دانشجویان بر پذیرش

خلیلی و سعادتی.)9313 ،

آنااان از تبلیغااات پیااامکی تااأثیر ماایگااذارد و رادر و

مرور منابع تحقیق نشان میدهد که «رنجاش همیشاه

همکاران )5191(5نیز بین نگرش باه تبلیغاات موباایلی و

باع

تمایااال رفتااااری باااه پاااذیرش بازاریاااابی موباااایلی در

میکر و وان دن بارگ .)6 :9111آکار و اساتیمن()9111

کاردهاناد .بناابراین فرضایة

اثاار چشاامگیری از رنجااش را در نگاارش منفاای دربااارة

دانشجویان راب اهای کشا
نخست چنین است:

نگرش منفی بیشتری دربارة تبلیغات اسات» (پلاس

تبلیغات دریافتهاند .همچنین در تحقیقاات اخیار درزمیناة

فرضاایة اول :نگاارش مثباات بااه تبلیغااات موبااایلی باار
پذیرش تبلیغات موبایلی اثر معنادار و مثبتی دارد.

تبلیغات تلفن همراه ،دریافتهاند که رنجش عااملی اسات
که بر نگرش دربارة تبلیغات تلفن همراه تأثیرگذار است
(تسااااان

سوابق عااطفی نگارش درباار تبلیغاات تلفان

و همکاااااران5111 ،1؛ ون در والاااادت 1و

همکاران .)5111 ،بنابراین ،فرضیة دوم چنین است:

همراه :رنجش و سرگرمی

فرضاایة دوم :رنجااش ایجادشااده در اثاار تبلیغااات

ایاان م العااه از احساسااات ،یااک حااوزة ساانتی در
تحقیقات بازاریابی است (آکر و بروزون9112 ،3؛ ولز و

موبااایلی باار نگاارش بااه تبلیغااات موبااایلی اثاار منفاای و
معناداری دارد.

همکاران .)9119 ،1در میان احساسات ،رنجاش یکای از

«سرگرمی» یک عامل عاطفی به شکلگیری نگارش

شااشبعااد اساساای هنگااام تجزیااهوتحلیاال واکاانشهااای

مصرفکنندگان درباارة تبلیغاات شناساایی شاده اسات

شخصاای باارای تبلیغااات مشااخص شااده اساات (ولااز و

(وان

 1و همکاران .)5115 ،زمینههای لذتبخش مانند

همکاران .)9119 ،تبلیغات آزاردهناده (رنجشای) باعا

آنان که با سرگرمی ،حسوحالشان بهگونهای مایشاود

نارضایتی و بیحوصلگی افراد توصی

شده است (آکر

که در این زمینه تأثیر مثبتای بار نگارش آناان درباارة باه
تبلیغااات دارد (مااورمن 91و همکاااران .)5115 ،همچنااین

و بروزون.)9112 ،
رنجااش نیااز مقدمااهای باارای شااکلگیااری نگاارش

احساسات مصرفکننادگان از لاذت ناشای از تبلیغاات،

تشخیص داده شده است (آکر و بروزون9112 ،؛ آکر و
5
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باازرگتاارین نقااش را در اختصاااص نگاارش کلاای بااه

تحقیقات پیشین راب ة منفی بین سارگرمی و رنجاش

تبلیغات باازی مایکناد (شااویت 9و همکااران.)9111 ،

را بااهاثبااات رساااندهانااد .هاساامن و سااایک )5111(6

گرانت و اودونوهی )5111(5دریافتهاند که انگیزة بیشاتر

دریافتهاند کاه رنجاش و سارگرمی باا راب اهای منفای و

مشتریان جوان برای گوشیهای موبایل ،سارگرمیهاای

معنااادار درزمین اة تجااارت الکترونیکاای بااا یکاادیگر در

مناسب در قالب پیام کوتاه ،گفتگاوی کالمای و گااهی

ارتباط هستند .تسان

و همکاران ( )5111نیاز گفتاهاناد

اوقات خدمات اینترنت است .ارزش درکشدة کاربران

که ارزش سرگرمی درکشاده از تبلیغاات تلفان هماراه

از ساارگرمی و آگاااهیبخشاای ،دو اسااتراتژی پرکااابرد

برای کاهش رنجش تجربهشدة مصرفکنندگان به کاار

درزمینة تبلیغات اینترنتی ،ارتبااط مستقیم و معنااداری باا

میرود .زمانیکه آنها در معرت تبلیغاات تلفان هماراه

نگاارش دربااارة تبلیغاااات اینترنتااای دارد (کفاااشپااور،

هستند؛ بهویژه هنگاامیکاه ایان مواجهاه در یاک زمیناة

رحیمنیا و نبیزاده.)9311 ،

باااادون کسااااب اجااااازه رخ ماااایدهااااد .گراناااات و

در تحقیقاای نشااان داده ماایشااو کااه دانشااجویان از

اودونوهی( )5111دریافتهاند که مصرفکنندگان جاوان

پیامااکهااای خبااری ،طنااز و ل یفااه بیشااترین اسااتقبال را

در درجااة اول باارای اهااداف اجتماااعی و ساارگرمی از

کردهاند (مظلوم .)9315 ،مصرفکنندگان که سارگرم-

تلفنهای همراه خود استفاده میکنناد؛ ایان یافتاه نشاان

کنندگی و لذت را با استفاده از تلفن همراه بیشاتر درک

میدهد که ارزش سرگرمی تبلیغات تلفن هماراه (بارای

کنند ،ممکن است به نگرش مثباتتار راجاعباه تبلیغاات

مثال از طریق بازیهای رایانهای برند تلفن هماراه) مای-

و همکااران،

تواند بر اثرات منفی درکشده از تبلیغاات تلفان هماراه

تلفن هماراه تمایال داشاته باشاند (تساان

5111؛ پدرساان و نایسااوین5115 ،3؛ صااادق وزیااری و

تأثیر بگذارد .بنابراین ،فرضیة زیر م رح میشود:

ساااایدجوادین .)5199 ،1پدرساااان و نایسااااوین()5115

فرضیة چهارم :سرگرمی درکشده از تبلیغات تلفان

دریافتهاند که بُعد سرگرمی با اساتفاده از خادمات پیاام-

همراه تأثیر منفی بار رنجاش ناشای از تبلیغاات موباایلی

های تلفن همراه بهطور مستقیم بر نگارش باه اساتفاده از

دارد.

پیامهای متنی تلفان هماراه در ارتبااط اسات .کاساتلز 2و

من ق تأثیر سودمندی درکشده بر رنجش میتواناد

همکاران ( )5111میگویند که سرگرمی یاک محارّک

با نظریة راکتانس( 1بارهم و بارهم )9119 ،1اراواه شاود.

مهاام باارای اسااتفاده از تلفاان همااراه در میااان کاااربران

هنگامیکه آزادی یک شخص تهدید میشود ،فارد باه-

آمریکایی است؛ ازاینرو فرضیة سوم چنین است:

قصااد بهبااود آزادی ،خااود را بااا نشاااندادن مخالفات یااا

فرضیة سوم :سرگرمی ناشای از تبلیغاات موباایلی بار
نگرش به تبلیغات موبایلی اثر مثبت و معناداری دارد.

مقاومت دربرابر فشار م ابقت مایدهاد (بارهم و بارهم،
 .)9119رنجااش مشااابه راکتااانس اساات ،بااهطااوری کااه
مصرفکنندگان تبلیغات را نمایپذیرناد؛ اگار آنهاا پای
ببرند که تبلیغات مزاحم و رنجشآور است ،تالش برای
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رنجش درکشده میتواند کاهش یاباد ،اگار ایان پیاام

عوامل جمعیتشناختی

مربوط به گروه هدف باشد و اگار بارای گیرناده ارزش

چنین پیشبینی میشود که تبلیغات براسااس عوامال

فااراهم کنااد (ادواردز 9و همکاااران5115 ،؛ تریپاااتی و

جمعیااتشااناختی مخاطبااان ،باارای مشاااهدة تبلیغااات

سدیقی .)5111 ،5بنابراین ،تبلیغاات مایتواناد اطالعاات

ارزشمند باهحسااب آیاد (وولاین .)5113 ،3بناابراین ،باا

مربوطه را اراوه کند و ایان پیکربنادی نیرویای روانای را

درک بهتر تفااوتهاای فاردی ،بازاریاباان تلفان هماراه

راکتاانس اسات باهوجاود آورد .باتوجاهباه

ممکن است آن استراتژی را توسعه دهند که باازار تلفان

وجود راکتانس ،ساودمندی درکشاده درجاهای اسات

همراه را برای مخاطبان هدف خود جذاب کنند (مااک،

که مصرفکنندگان باید ساود حاصال از تبلیغاات را در

 .)5111م العات تجربی نشان میدهاد کاه تحصایالت،

رویارویی با مزاحمت و رنجش درک کنند .ایان راب اه

سن ،اشتغال و جنسیت نقش مهمی در تأثیر بار شادت و

در تحقیقااات قبلاای مشااخص شااده اساات؛ ادواردز و

جهت روابم مختل

را در بسیاری از مدلهاا ایفاا مای-

همکاران ( )5115ثابت کردهاند که مزاحمت و رنجاش

کند (ولز ،یاون و چاوی  .)5111 ،بااتوجاهباه مناابع ،باه

درکشده میتواند تبلیغاتی را که ارزش فراوانای دارناد

عوامل جمعیتشناختی در  ،ITاین چهار عامل جمعیت-

کاهش دهد .تریپاتی و سدیقی( )5111نیز نشان دادهاناد

شناختی قرار است که تاأثیر تعادیلکننادهای در ارتبااط

کااه مصاارفکنناادگان دربراباار تبلیغااات تلفاان همااراه

بااین نگاارش و پااذیرش را داشااته باشااند .چهااار عاماال

رنجیدهخااطر و بایاعتناا هساتند؛ مگار اینکاه اطالعاات

جمعیتشناختی مزباور انتخااب شادهاناد تاا تفااوت در

اراوااهشااده بااه گوشاایهااای تلفاان همراهشااان ،ارزش و

قاادرت تبیااین آنهااا را ساانجش کناایم .هریااک از ایاان

کاربردپذیری بسیاری برای آنها ایجاد کند.

عوامل یافتشده در زمینة رضایت مشاتری یاا وفااداری

که مخاال

مدل  TAMنشان میدهد که ساودمندی درکشاده

1

در م العات قبلی ثابت شده است.

بهصورت مستقیم روی نگرش تأثیر دارد .همچناین اگار
فرد به این باور برسد که استفاده از یاک فنااوری آساان
است ،خود عااملی بارای ساودمندی فنااوری باهحسااب

جنسیت
در میان متغیرهای جمعیتشاناختی ،جنسایت ،بیشاتر
برای یک استراتژی تقسیمبندی اساتفاده مایشاود؛ زیارا

میآید.
بنابراین ،فرضیههای زیر م رح میشود:

جنسیت الزامات الزم برای اجرای موفقیاتآمیاز را دارد

فرضاایة پاانجم :سااودمندی درکشااده از تبلیغااات

که ازآنجمله میتوان به راحتای شناساایی ،بخاشهاای

موبااایلی تااأثیر منفاای و معناااداری باار رنجااش حاصاال از

جنسایتی در دساترس ،قابلیاات انادازهگیاری و باازرگ و
2

سودآور اشاره کرد (دارلی و اسامیت 9112 ،؛ وولاین ،

تبلیغات موبایلی دارد.
فرضاایة ششاام :سااودمندی درکشااده از تبلیغااات

6

5113؛ پتروو .)5119 ،

موبااایلی باار نگاارش بااه تبلیغااات موبااایلی اثاار مثباات و
معناداری دارد.
3
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تابهامروز تحقیقات اندکی بر تفاوتهای جنسیتی

وضااوح بیشااتری بااه یاااد ماایآورنااد .ترپاای و وودساااید

درزمینة تلفن همراه متمرکز شده است؛ در حالیکه

( 56 )5112کمپینهاای تبلیغااتی پیاام متنای را تجزیاه و

اوکازاکی )5111(9در پژوهشی دربارة کاربران

تحلیل قرار کرده و دریافتهاند که زنان صرفنظر از سان

تحصیلکردة ژاپنی تلفن همراه نشان میدهد که در بین

یا وضعیت تأهل ،در پاساخ باه پیاام ،در هار دو تبلیغاات

مشترکان خبرنامة الکترونیکی و کاربران ایمیل ،زنان

تلویزیونی و برنامهای بهطور چشمگیری از مردان فعالتر

کاربران غالب میباشند .تقریباً دوبرابر بسیاری از زنان

هستند.

کاربر ایمیل ،کاربران مرد وجود دارد .در نروژ،

جنسیت در این م العه یک ویژگی مهم شخصی در

نایسوین 5و همکاران( )5112تفاوتهای جنسیتی در

نظاار گرفتااه شااده اساات (سااان و ژانا

5116 ،6؛ هااا 1و

پذیرش سرویس چت موبایل را بررسی کردهاند؛

همکاااران .)5111 ،تااأثیر جنساایت باار رفتااار پااذیرش در

هرچند تفاوت چشمگیری در جنسیت و در سهولت

برخی تحقیقات مرکز توجه باوده اسات .مشاخص شاده

استفاده و نگرش وجود ندارد ،نتایج نشان میدهد که

که رفتار استفاده فناوری زنان بهشدت بر ارزیابی آنان از

هنجارهای اجتماعی و انگیزههای ذاتی مانند لذت،

فرایناادهای تعاماال شخصاای تأثیرگااذار اساات (گفاان و

عوامل مهمی از تمایل استفاده در میان کاربران زن

استراب .)9111 ،1زنان در مقایسهبا مردان ،بیشتر درگیار

هستند .عالوهبراین ،تحقیقات قبلی نشان میدهند که

فعالیتهای خرید میشاوند .درزمیناة پاذیرش فنااوری،

زنان در استفاده از خدمات موبایلی بیشتر از مردان فعال-

جنسیت و تعامالت آن با دیگر پیشبینایهاای پاذیرش،

 5115 ،3از طریق پدرسن.)5112 ،1

مشخص شده که بر رفتارهای پاذیرش تاأثیر مایگاذارد

اند (لین

یک م العة تجربی نشان میدهد که زنان در رساانه-
های تلفن هماراه از همکااران مارد فعاالترناد (ترپای و

(ونکاتش و همکاران)5113 ،؛ بنابراین ،فرضیة پژوهشی
زیر پیشنهاد شده است:

وودساید .)5112 ،2بهطاور کلای ،تحقیقاات قبلای نشاان
میدهد که در مردان بهطور کلی نگارش مثباتتاری باه

فرضیة هفتم :جنسایت راب اة باین نگارش و پاذیرش
تبلیغات موبایلی را تعدیل میکند.

تبلیغات نسبتبه زنان وجاود دارد و تبلیغاات اینترنتای را
بهدلیل تعامل آنها به تبلیغات رساانههاای سانتی تارجیح

سن

مااایدهناااد (اودونوهیاااو .)9112 ،درمقابااال ،م العاااة

مشخص شده اسات کاه «سان» نیاز مانناد «جنسایت»

اوکازاکی( )5111نشان میدهد که زنان ژاپنی نسابتباه

متغیاار جمعیااتشااناختی مهاام و پسااندیدهای در زمینااة

مردان احتمال بیشتری در درک اعتماد قویتار در برابار

بازاریااااابی تلفاااان همااااراه اساااات .کویووماااااکی 1و

تبلیغات تلفن همراه دارند .همچنین مشخص شاده اسات

همکاران( )5116دریافتهاند متغیر سن است کاه احتمااال

که زنان ژاپنی صرفنظر از استفادههای مکارر و یاا باه-

متغیرهای جمعیتشناختی را بهطاور گساترده در م العاة

ندرت ،نسبتبه مردان بهاحتمال زیاد یک تبلیغاات را باا

تفاوت پذیرش کاربر نهایی خدمات تلفن همراه باهکاار

1

Okazaki
Nysveen
3
Ling
4
Pedersen
5
Trappey and Woodside
2

6

Sun and Zhang
7
Ha
8
Gefen and Straub
9
Koivumaki

تأثیر عوامل عاطفی و شناختی بر نگرش و پذیرش تبلیغات از طریق تلفن همراه 912 /

میگیرد .برخالف این پاژوهش ،حقیریاان 9و همکااران

خرید آنالین را تعدیل میکند .این م العات نشان مای-

( )5112ارزش درکشده از بازار تلفن همراه را بررسای

دهد که گروههای سنی مختل  ،درک و رفتار متفااوتی

کرده و دریافتهاند که سن ،بر ادراک دریافاتکننادگان

دارند؛ بنابراین ،سن ممکن است بعضی از متغیرهاا را در

تبلیغااات از تبلیغااات تلفاان همااراه بااهطورچشاامگیری

پذیرش تبلیغات تلفن همراه تعدیل کند .بنابراین ،فرضیة

تأثیرگااذار نیساات .براکاات و کااار )5119(5مشاااهدات

پژوهشی زیر را می توان پیشنهاد کرد:

مشااابهی را گاازارش دادهانااد؛ آنااان در بررساای ارزش
تبلیغاتی از تبلیغات وب ،دریافتهاناد کاه سان ،بار درک

فرضاایة هش اتم :ساان راب ااه بااین نگاارش و پااذیرش
تبلیغات موبایلی را تعدیل میکند.

ارزش تبلیغات تأثیرگذار نیست.
در مقابل ،پزوهش ترپی و وودساید( )5112براساس

اشتغال و تحصیالت

تبلیغااتی

عالوهبر سن و جنسیت ،به نظار مایرساد کاه دیگار

تلفن هماراه نشاان مایدهاد کاه مصارفکننادگان -91

ویژگیهای جمعیتشناختی مانناد درآماد و تحصایالت

11ساله بهاحتمال زیاد در تبلیغات موباایلی درگیار مای-

نیز بر قضاوت مصرفکنندگان و اعتقاادات و باورهاای

شوند .بهطور خااص ،احتماال ارساال پیاام کوتااه بارای

آنااان دربااارة تبلیغااات تااأثیر داشااته باشااد (آلویاات و

 2119مصاحبه تلفنی درباارة  56مپاین مختلا

6

مصرفکنندگان در سن بین  52تا  11افازایش ماییاباد.

پرابهاااکر 9115 ،؛ شاااویت و همکاااران .)9111 ،بیشااتر

عالوهبر این ،به نظر میرسد که پیامهاای متنای موباایلی

محققان گفتهاناد کاه افاراد باا تحصایالت کمتار و کام

بهطور فزایندهای در گروههاای سانی بااال اساتقبال مای-

درآمد بهطور کلی نگرش م لوبی دربارة تبلیغاتی دارند

شود؛ بنابراین ،افراد مسن با استفاده از پیام کوتاه باهطاور
فعال در حال تبدیلشادن باه پاساخگاوی بیشاتر باه ایان
رسانه تبلیغاتی هستند (رتی 3و همکاران.)5112 ،

(شاویت و همکاران .)9111 ،تحقیقات قبلی نشاان مای-
دهد که تحصیالت و درآمد تأثیر زیادی در انتشار وب-
1

سایت دارند (اتکین و همکاران .)9111 ،درهمینراستا،

در پژوهش  ،TAMسن یک ویژگای شخصای مهام

بیپولی و بودجة محدود یاک ماانع ماؤثر در پاذیرش و

در ردة متغیرهاااای جمعیاااتشاااناختی باااوده اسااات .در

استفاده از تلفنهای همراه برشمرده شده اسات (ساارکر

تحقیقات  ،TAMدر شرایم عملی ،شناسایی گروههاای

و ولاز .)5113 ،1فارت بار ایان اسات کاه تحصاایالت و

سنی درون یک جمعیت اجازه میدهد تا بارای تقسایم-

اشتغال و بهتبع آن درآمد فرد تاأثیر زیاادی بار تصامیم-

بندی بازار همواره «سن» نقش تعدیلکنندة انواع روابام

گیری فرد میگذارد .در یک مفهوم کلی ،فرت بر ایان

ساااختاری را دارد .باارای مثااال ،ونکاااتش 1و همکاااران

است که افراد باا سا ح اشاتغال بااالتر ،درآماد بیشاتری

( )5113دریافتهاند کاه سان روابام مرباوط باه پاذیرش

دارند .وضعیت اشتغال و درآمد یکی از عوامل عمدهای

فناااااوری را تعاااادیل ماااایکناا اد .عااااالوهباااار ایاااان،

از محصااول و تقاضااای خاادمات اساات و باارای تشااکیل

کوفاریس )5115(2دریافت کاه سان روابام مرباوط باه

بخشهای بازار با تغییر قدرت خریاد اساتفاده مایشاود.
یافتههای قبلی نشان میدهد که شناسایی نقش اشاتغال و

1

Haghirian
Brackett and Carr
3
Rettie
4
Venkatesh
5
Koufaris
2

6

Alwitt and Prabhaker
Atkin
8
Sarker and Wells
7
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تحصیالت با عنوان یک تعدیلکنندة فناوری مهم است؛

شده است .جامعة آماری پژوهش حاضر ،کاربران تلفان

بااااینحااال ،تحقیقااات اناادکی در متغیرهااای جمعیاات-

همااراه در شهرسااتان قاام اساات .حجاام جمعیاات آماااری

شناختی مانند تحصیالت و اشتغال در پاساخ باه تبلیغاات

براساس آخرین سرشاماری مرکاز آماار ،حادود یاک-

تلفاان همااراه متمرکااز شااده اساات .باتوجااهبااه اینکااه بااه

میلیون و دویستهزار نفر تخمین زده شده اسات .حجام

گسااترش کمپااینهااای تبلیغاااتی بااهشااکل اسااتراتژیک و

نمونااه بااا اسااتفاده از جاادول نمونااهگیااری کرجساای و

اصالحشدهای تأکیده شده است ،بایاد هرگوناه تفااوت

مورگان در س ح خ ای  1/12محاسبه و معادل  311نفر

در پاسخ به تبلیغات نوظهور تلفن همراه ،نهتنهاا تاابعی از

باارآورد گردیااد .درمجمااوع  225پرسشاانامه بااهروش

جنسایت و ساان ،بلکاه از دیگاار ویژگایهااای جمعیات-

قضاوتی توزیع شده کاه سارانجام تعاداد 316پرسشانامه

شناختی است .بنابراین ،فرضیههای پژوهشی زیار م ارح

سالم برگشت داده شد (نارخ بازگشات  1109درصاد) و

میشوند:

مبنای تحلیلهاای بعادی قارار گرفات .دلیال اساتفاده از

فرضیة نهم :تحصیالت راب ة باین نگارش و پاذیرش
تبلیغات موبایلی را تعدیل میکند.
فرضایة دهاام :اشااتغال راب ااة بااین نگاارش و پااذیرش
تبلیغات موبایلی را تعدیل میکند.
براساس فرضیههای بااال ،مادل مفهاومی باهصاورت
شکل  9خواهد بود.

روش نمونهگیری قضاوتی برای انتخاب نمونه ایان باوده
است که از بین تمام کسانی که در شهر قم زندگی مای-
کنند ،تنها افرادی شایستگی پاسخ به پرسشنامههاای ایان
تحقیق را داشتهاند که در تلفنهای همراه هوشمند خود،
شبکههای اجتماعی موبایلی دارند و از طریق این شبکه-
ها ،تبلیغاتی را دریافات مایکنناد .بناابراین باه شناساایی
افراد خاصی برای پاسخگویی به پرسشنامهها نیاز بود که

روششناسی پژوهش

بهشیوة قضاوتی و سؤال از افراد انجام شاد .بارای تعیاین

پژوهش حاضر برمبناای هادف ،کااربردی و از نظار

روایی صوری و محتوایی پرسشنامه از نظارات 93نفار از

روش گردآوری اطالعات توصایفیپیمایشای و باهطاور

استادان و خبرگاان دانشاگاهی کاه باا موضاوع آشانایی

خاص بهشیوة مدلسازی معادالت ساختاری است.

داشتند ،استفاده شاد کاه باتوجاهباه نظارات جماعآوری

متغیرهای پژوهش با استفاده از سؤاالت منابع پیشاین

شده ،پرسشنامه اصاالح و روایای پرسشانامه تأییاد شاده

و از طریق پرسشنامه 53سؤالی اندازهگیری شادهاناد کاه

اساات .همچنااین روایاای پرسشاانامه بااا دو معیااار روایاای

شامل چهار سؤال برای سنجش عوامل جمعیاتشاناختی

همگاارا و واگاارا کااه مخااتص ماادلسااازی معااادالت

و  91سؤال برای سنجش متغیرهاای تحقیاق باوده اسات

ساختاری است بررسی گردید.

که در جدول  9متغیرها ،ساؤاالت و مناابع هریاک ذکار

تأثیر عوامل عاطفی و شناختی بر نگرش و پذیرش تبلیغات از طریق تلفن همراه 911 /
سودمندی درک
شده

رنجش

نگرش به تبلیغات

پذیرش تبلیغات

موبایلی

موبایلی

سرگرمی

جنسیت

سن

اشتغال

تحصیالت

نمودار  .1مدل مفهومی پیشنهادی پژوهش
جدول  -1متغیرها ،شاخصها و منابع آنها
متغیرها
سرگرمی

رنجش

سودمندی
درک شده

نگرش به
تبلیغات
موبایلی
پذیرش
تبلیغات
موبایلی

شاخصها

منابع

تبلیغات از طریق تلفن همراه دلپذیر و خوشایند است.

تسان و
همکاران(،)5111
دوکوفی)9116(9

تبلیغات از طریق تلفن همراه سرگرم کننده است.
تبلیغات از طریق تلفن همراه لذت بخش و مفرح است.
تبلیغات از طریق تلفن همراه رنجشآور است.
تبلیغات از طریق تلفن همراه فریبنده(گول زننده) است.
تبلیغات از طریق تلفن همراه گیجکننده است.
تبلیغات از طریق تلفن همراه آزاردهنده است
از طریق پیامهای تبلیغاتی تلفن همراه اطالعات بهروز را دریافت میکنم.
از طریق پیامهای تبلیغاتی تلفن همراه اطالعات منحصر به فردی را دریافت میکنم.
تبلیغات از طریق تلفن همراه موجب صرفهجویی در هزینههای من میشود.
تبلیغات از طریق تلفن همراه باع صرفهجویی در وقت من میشود.
من میتوانم از تبلیغات از طریق تلفن همراه سود ببرم.
من تبلیغات از طریق تلفن همراه را دوست دارم.
من فکر میکنم تبلیغات از طریق تلفن همراه جالب است.
من فکر می کنم تبلیغات از طریق تلفن همراه ایدة بسیار خوبی است.
تبلیغات از طریق تلفن همراه امری مثبت برای من به نظر میرسد.
احساس من دربارة تبلیغات از طریق تلفن همراه مثبت است.
من مایل به دریافت پیامهای تبلیغاتی از طریق تلفن همراه در آینده هستم.
من همة پیامهای تبلیغاتی از طریق تلفن همراه را که در آینده دریافت میکنم خواهم خواند.

دوکوفی()9116

کارجالوتو 5و
همکاران(،)5111
باور و
همکاران()5112

تیلور و تاد)9112(3

مریساوو 1و
همکاران()5111

1

Ducoffe
Karjaluoto
3
Taylor and Todd
4
Merisavo
2
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تحلیل دادهها و ارائه یافتهها
در این پاژوهش از مادلساازی معاادالت سااختاری
باکمااک روش حااداقل مربعااات جزیاای و ناارمافاازار
 ،SmartPLSبرای آزمون فرضیههاای پاژوهش اساتفاده
شده است .مدلسازی  PLSدر دومرحله انجام میشاود.
در اولین مرحله ،مدل اندازهگیری باید از طریق تحلیال-
های روایی و پایایی و تحلیل عامل تأییدی بررسی شاود
و در دومین مرحله ،مدل ساختاری با بارآورد مسایر باین
متغیرها و تعیین شاخصهای بارازش مادل بررسای مای-
شود (هولند.)9111 ،9
مرحلة اول :مدل اندازهگیری

2

آزمون الگوی اندازهگیری مربوط به بررسای روایای
و پایایی ابزارهای اندازهگیری است.

روایی
برای ارزیابی روایی همگرا از معیار ( AVEمیاانگین
واریانس استخراجشده) 3و ( CRپایایی مرکب) 1استفاده
شد که نتایج این معیار برای پنج سازة اصلی پژوهش در
جدول  5نشان داده شده اسات .پایاایی مرکاب بااالتر از
 1/1و میانگین واریانس باالتر از  1/2دو شرط الزم برای
اعتبار همگرا و همبستگی ساازههاسات (لاین و هانا

،2

 .)5111همانگونه که از جدول  5مشخص اسات ،تماام
مقادیر پایایی مرکب بااالتر از  1/1و مقاادیر مرباوط باه
میانگین واریانس باالتر از  1/2است که این م لب مؤیّد
این است که روایی همگرای پرسشنامة حاضر پاذیرفتنی
و مناسب است.

1

Hulland
Measurement model.
3
Average Variance Extracted
4
Composite Reliability
5
Lin & Huang
2
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جدول .2نتایج میانگین واریانس استخراجشده و پایایی مرکب سازههای اصلی پژوهش
سازه

نماد

AVE

CR

پذیرش تبلیغات موبایلی

V1

1/611

1/115

نگرش به تبلیغات موبایلی

V2

1/111

1/116

سرگرمی

V3

1/112

1/195

رنجش(ناراحتی)

V4

1/619

1/126

سودمندی درکشده

V5

1/611

1/111

در قسمت روایی واگرا ،میزان تفاوت میان شاخص-

مقادیر ق ر اصلی ماتریس ،جذر ضرایب  AVEهر سازه

های یک سازه با شاخصهای سازههاای دیگار در مادل

است و مقادیر پایین ق ر اصلی ،ضرایب همبستگی میاان

مقایسه میشود .این کار از طریق مقایسة جذر  AVEهر

هر سازه با سازههای دیگر است .این ماتریس در جادول

سازه با مقادیر ضرایب همبساتگی باین ساازههاا محاسابه

 3نشان داده شده است.

میشود .برای این کار باید یک ماتریس تشکیل داد کاه
جدول  .3ماتریس مقایسة جذر  AVEبا ضرایب همبستگی سازهها (روایی واگرا)

سازههای اصلی

V1

V1

1/133

V2

1/161

1/119

V3

1/211

1/611

1/119

V4

-1/121

-1/135

1/236

1/112

V5

1/661

1/119

1/226

-1/151

V2

V3

V4

V5

1/111

همانطورکه از جدول  3مشخص است ،جذر AVE

بررساای پایااایی پرسشاانامه ،عااالوهباار ضااریب آلفااای

هر ساازه از ضارایب همبساتگی آن ساازه باا ساازههاای

کرونباخ ،از روش  PLSنیز استفاده شاده اسات .در ایان

دیگر بیشتر شده است که این م لب نشان مایدهاد کاه

روش از پایااایی شاااخص اسااتفاده ماایشااود (ریااوارد و

روایی واگرای سازهها پذیرفتنی و مناسب است.

هاف .)9111 ،9پایاایی شااخص نیاز باا سانجش بارهاای
عاملی از طریق محاسبة مقادار همبساتگی شااخصهاای

پایایی
همانطورکه در جدول 1مشاهده مایشاود ،ضاریب

یک سازه با آن سازه محاسبه میشود که اگر این مقادار
برابر یا بیشتر از مقدار  1/1شاود (هولناد ،)9111 ،مؤیاد

آلفای کرونباخ تمام سازهها باالتر از  1/1است کاه ایان
موضااوع مؤیّاد پایااایی م لااوب پرسشانامه اساات .باارای

Rivard & Huff

1
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این م لب است که پایایی دربارة آن مدل انادازهگیاری

نبود اختالل در فرایند پژوهش بعد از حذف پرساشهاا،

قبول است؛ ولی اگر مقدار بار عاملی میان یاک پرساش

این کار را انجام داد .در پژوهش حاضر بعاد از محاسابة

و بعااد مربوطااه کمتاار از مقاادار  1/1شااود ،ماایتااوان آن

ضرایب بارهای عااملی ،مشاخص شاد تماامی ساؤاالت

پرسش را از مدل و تجزیه و تحلیالهاای بعادی حاذف

دارای ضریب بیشتر از  1/1درصد هستند کاه همبساتگی

کرد .البته در حذف پرسشهاا بایاد دقات کارد و حتمااً

باالیی را نشان میدهد .ضرایب بارهای عاملی در جدول

مبانی نظری پیشین م العه شود و درصاورت اطمیناان از

 2اراوه شده است.

جدول  .4ضریب آلفای کرونباخ سازههای پژوهش

سازه

نماد

Cronbach's alpha

پذیرش تبلیغات موبایلی

V1

1/112

نگرش به تبلیغات موبایلی

V2

1/165

سرگرمی

V3

1/122

رنجش(ناراحتی)

V4

1/111

سودمندی درکشده

V5

1/132

جدول  .5ضرایب بار عاملی میان سازهها و شاخصها
سازه

بار عاملی

شاخص

1/121

q11

1/191

q12

رنجش

1/615

q13

(ناراحتی)

بارعاملی

شاخص

1/161

q1

1/121

q2

سازه

پذیرش تبلیغات
موبایلی

1/151

q14

1/111

q3

1/111

q15

1/119

q4

1/111

q16

1/121

q5

نگرش به تبلیغات

1/115

q19

1/129

q6

موبایلی

1/611

q20

1/121

q7

1/113

q21

1/112

q8

1/116

q9

1/119

q10

سودمندی درک شده

سرگرمی
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مرحلة دوم :مدل ساختاری و آزمون فرضیهها
آزماون الگاوی سااختاری باه آزماون فرضایههاای

معادل ( 1/191بزرگتر از  ،)5/26ضریب  tمیاان ساازة

پژوهش و اثر متغیرهای پنهان بر یکدیگر مربوط اسات.

سرگرمی حاصل از تبلیغات موبایلی و نگرش به تبلیغات

در پااژوهش حاضاار در دو بخااش مجاازا ،فرضاایههااای

موبایلی معاادل ( 1/131بازرگتار از  )5/26و ضاریب t

پژوهش بررسی شدهاند؛ بدینصورت که ابتادا فرضایه-

میان سازة نگرش به تبلیغات موبایلی بر پذیرش تبلیغاات

های مربوط به سازههای اصلی پاژوهش بررسای شاده و

موبایلی معاادل ( 12/666بازرگتار از  )5/26اسات کاه

سپس فرضیههای تعاملی که مربوط به بررسی معنااداری

نشاااندهناادة معناااداری پارامترهااای مااذکور و متعاقباااً

اثر تعدیلکننادگی متغیرهاای جنسایت ،سان ،اشاتغال و

پااذیرش فرضاایههااای مربوطااه در سا ح  1/19اساات .از

همچنین تحصایالت در راب اة میاان نگارش باه تبلیغاات

طرفی ضریب  tمیان سازة رنجش از تبلیغاات موباایلی و

موبااایلی و پااذیریش تبلیغااات موبااایلی اساات بررساای و

نگرش به تبلیغات موبایلی معادل ( 9/116کوچاکتار از

آزمون شدهاند.

 )9/16است که بیانکنندة معناداری پارامترهای ماذکور
و پااذیرش فرضاایههااای مربوطااه در س ا ح  1/19اساات.

آزمون فرضیههای مربوط به سازههای اصلی

خالصة نتایج آزمون فرضایههاای مرباوط باه ساازههاای

پژوهش -بدون درنظرگرفتن روابط تعاملی

اصلی پژوهش ،ضارایب مسایر و مقاادیر  tهار مسایر در

برای تأیید فرضیههاای مرباوط باه ساازههاای اصالی

جدول  6اراوه شده است.

پژوهش از فرمان  Bootstrappingنرمافزار SmartPLS

استفاده شد که خروجی حاصل ضرایب  tرا نشاان مای-

آزمون فرضیههای سازههای تعدیلکننده

دهد (نمودار  .)5وقتی مقادیر  tدر بازة بیشتر از  +9/16و

متغیر تعدیلکننده متغیری کمّی یا کیفی است که بر

کمتار از -9/16باشاند ،بیاانکننادة معنااداربودن پاارامتر

جهت یا میازان راب اة میاان متغیرهاای مساتقل و وابساته

مربوطه در س ح  1/12و چنانچه مقادیر  tدر باازة بیشاتر

تأثیر میگذارد (سارمد و همکااران .)9311 ،روشهاای

از 5/26و کمتر از  -5/26باشند،بیانکننادة معنااداربودن

گوناگونی برای محاسبة میزان اثر متغیر تعدیلکنناده در

پارامتر مربوطه در س ح  1/19و متعاقباً تأیید فرضیههاای

راب ااةبین دو متغیاار در ادبیااات ماادلسااازی معااادالت

پژوهش است (وینزی و همکاران .)5191 ،9همانگوناه

ساختاری عنوان شده است (آذر و همکاران )9319 ،که

که در نمودار  5مشخص شده اسات ،ضاریب  tمیاان دو

بسااتهبااه شاارایم مساائله و نااوع متغیرهااا بایاد از رویکاارد

سازة سودمندی درکشده از تبلیغات موبایلی و رنجاش

مناسب استفاده کارد .در پاژوهش حاضار بارای بررسای

از تبلیغات موبایلی معاادل ( 5/111بازرگتار از ،)5/26

تااأثیر متغیرهااای تعاادیلکننااده از رویکاارد دومرحلااه-

ضریب  tمیان دوسازة سودمندی درکشاده از تبلیغاات

ای(5هنسلر و فاسوت )5191 ،3استفاده شاده اسات .ایان

موباایلی و نگاارش بااه تبلیغاات موبااایلی معااادل 91/351

رویکرد زمانی باهکاار مایرود کاه شاروط زیار برقارار

(باازرگتاار از  ،)5/26ضااریب  tمیااان سااازة ساارگرمی

باشند:

حاصل از تبلیغات موبایلی و رنجش از تبلیغاات موباایلی
Vinzi, et al

1

2-Stage Approach
Henseler & Fassott

2
3
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 .9یکی از دو متغیر تعدیلکنناده یاا بارونزا از ناوع

گسسته یا طبقهای باشد.

نمودار  .2خروجی نرمافزار -ضرایب  tو آزمون فرضیههای پژوهش
جدول  .6نتایج آزمون فرضیههای مربوط به سازههای اصلی پژوهش
فرضیه
سودمندی درک شده از تبلیغات موبایلی بر رنجش از تبلیغات موبایلی اثر مثبت و معناداری

ضریب

ضریب

مسیر

t

-1/916

5/111

نتیجه
تایید

دارد
سودمندی درکشده از تبلیغات موبایلی بر نگرش به تبلیغات موبایلی اثر مثبت و معناداری

1/216

91/351

تایید

دارد.
سرگرمی حاصل از تبلیغات موبایلی بر رنجش از تبلیغات موبایلی اثر مثبت و معناداری دارد.

-1/133

1/191

تایید

سرگرمی حاصل از تبلیغات موبایلی بر نگرش به تبلیغات موبایلی اثر مثبت و معناداری دارد.

1/565

1/131

تایید

رنجش از تبلیغات موبایلی بر نگرش به تبلیغات موبایلی اثر معناداری دارد.

-1/116

9/116

رد

نگرش به تبلیغات موبایلی بر پذیرش تبلیغات موبایلی اثر مثبت و معناداری دارد.

1/161

12/666

تایید

 .5ماادل اناادازهگیااری یکاای از دو متغیاار باارونزا یااا
تعدیلکننده از نوع ترکیبی باشد.

در ادامااه هریااک از فرضاایههااای مربااوط بااه رواباام
تعاملی میان متغیرها بررسی میشوند.
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فرضیة هفتم :جنسیت اثار تعادیلکننادگی بار راب اة
بین نگرش و پذیرش تبلیغات موبایلی دارد.

دادههااای گااروه زنااان اجاارا کاارده و نتااایج از طریااق
خروجیهای الزم بهتفکیک هرگروه تحلیل مایشاوند؛

پاسااخ بااه ایاان پرسااش کااه آیااا متغیاار تعاادیلکنناادة

بدینصورت که برای هریک از گروههای مردان و زنان

جنسیت بر راب ة میان نگرش و پذیرش تبلیغات موباایلی

جداگانه از خروجی  Bootstrappingاستفاده میشود و

تأثیر میگذارد یا خیر؟ از طریاق مقایساة ضاریب مسایر

عدد معناداری (ضریب  )tتعدیلکننده را از طریق راب ة

دوگروه زنان و مردان امکانپذیر است.

 9محاساابه ماایکناایم (کیاال و همکاااران .)5111 ،تمااام

بدینمنظور در مرحلاة نخسات ،مادل را بااساتفادهاز
دادههای گروه مردان و در مرحلة دوم مادل بااساتفادهاز

تعدیلکنندههای دیگر (سن ،اشتغال و تحصیالت) نیز به
طریق مشابه تحلیل میشوند.

نمودار  .3اثر تعدیلکنند متغیر جنسیت بر رابطة میان نگرش و پذیرش تبلیغات موبایلی

 :b1ضااریب اثاار متغیاار بارونزا باار متغیاار درونزا در
گروه اول
 :b2ضااریب اثاار متغیاار باارونزا باار متغیاار درونزا در

راب ة  .9فرمول عادد معنااداری (ضاریب )t

تعادیل-

کننده

گروه دوم
 :n1تعداد گروه اول در نمونة آماری پژوهش
 :n2تعداد گروه دوم در نمونة آماری پژوهش
 :s1مقدار خ اای اساتاندارد مرباوط باه ضاریب اثار
متغیر برونزا بر متغیر درونزا در گروه اول
 :s2مقدار خ اای اساتاندارد مرباوط باه ضاریب اثار
متغیر برونزا بر متغیر درونزا در گروه دوم

خالصااة نتااایج آزمااون فرضاایههااای تعاادیلکننااده
(فرضیههاای هفاتم تاا دهام) ،باا اساتفاده از راب اة  9در
جدول  1اراوه شده است.
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جدول  .7خالصة نتایج بررسی اثر تعدیلکنندگی متغیر جنسیت
خطای
متغیر
تعدیلگر

استاندارد()STERR

ضریب مسیر()bi

تعداد نمونه()n

مردان

زنان

مردان

زنان

مردان

زنان

اثر
تعدیلی
( – b1

معناداری()t

رد/تأیید

)b2

جنسیت

1/131

1/153

1/123

1/113

911

595

-1/13

-1/9396

رد

سن

1/135

1/155

1/131

1/121

11

311

1/113

1/1111

رد

اشتغال

1/155

1/131

1/113

1/121

511

916

1/196

1/1611

رد

تحصیالت

1/131

1/153

1/161

1/113

991

561

-1/112

1/916

رد

بحث و نتیجهگیری

به عبارت دیگر ،در نموناة آمااری پاژوهش حاضار،
تأثیر نگرش بر پذیرش تبلیغات موباایلی از نگااه گاروه-

نتایج این م العه نشان میدهد که مدل پژوهش ایان

جمعیااتشااناختی تفاااوت ناادارد و تمااام

تحقیق ،باهطاور کلای بارای توضایح پاذیرش مصارف-

گروهها معتقدند که نگرش بر پذیرش تبلیغاات موباایلی

کنندگان از تبلیغات تلفن همراه پذیرفتنی است و نگرش

تأثیر مثبت و معناداری دارد.

یک محرّک اساسی پذیرش است .یافتهها نشان میدهاد

هااای مختل ا

که سودمندی درکشده و سرگرمی محرّکهای اصلی

براساس تأیید یا رد فرضیههای پژوهش ،مدل نهاایی

نگرش دربارة تبلیغاات تلفان هماراه اسات و ساودمندی

پژوهش بهصورت نمودار  1خواهد بود.

درکشده میتواند رنجش درکشدة مصرفکننادگان
را کاهش دهد.
سودمندی درک
شده

رنجش

نگرش به تبلیغات

پذیرش تبلیغات

موبایلی

موبایلی

سرگرمی

جنسیت

سن

نمودار  .7مدل نهایی پژوهش

اشتغال

تحصیالت
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بناابراین طراحااان اساتراتژی بازاریااابی بایاد افاازایش

م ابقاات ناادارد .شاااید دلیاال تأییدنشاادن ایاان راب ااه،

سااودمندی درکشااده از تبلیغااات تلفاان همااراه را بااا

متفاااوتبااودن ماهیاات و حااوزة قلمااروی پااژوهشهااای

شخصیسازی پیاام و محتاوای تبلیغااتی بارای مصارف-

پیشین باا پاژوهش جااری ،تفااوت در جامعاة آمااری و

کننده به ارمغان بیاورند .این م العه همچناین نشاان داده

مخاطبان باشد.

است که سرگرمی درکشدة مصرفکننادگان یکای از

مهااامتااارین نکتاااه در عوامااال عااااطفی (رنجاااش و

عوامل مستقیم و مؤثر بر نگرش از تبلیغاات تلفان هماراه

سرگرمی) و عوامل شناختی(مثل سودمندی درکشاده)

است .مدیران در کمپینهای تبلیغاتی تلفن همراه بایاد از

آن است که تمام سودمندی که از طرف کااربران تلفان

تأثیر سارگرمی بار نگارش کلای درباارة تبلیغاات تلفان

همراه درک میشاود ،ناشای از ادراک و ذهنیات افاراد

همراه ،در تالش برای توسعة تبلیغات تلفن همراه مبتنی-

است و نه لزوماً ناشی از واقعیتها .بازاریابان و طراحاان

باار ساارگرمی (مثاال بااازیهااای ویاادیویی تلفاان همااراه)

تبلیغات موبایلی از همین نکتة باهظااهر سااده مایتوانناد

استفاده کنند.

برای بهبود در پذیرش تبلیغات محصاوالت باا موبایال و

رنجش نیز عامال مهمای در برابار موفقیات تبلیغاات

حتی تبلیغات در بسترهای دیگر استفاده فراوانی ببرند.

تلفن همراه بهحساب میآید؛ بناابراین بازاریاباان بایاد از

پیشنهاد میشود که نقش تعادیلکننادگی اجاازه بار

میزان تحمل جامعة هدف خود را باه تبلیغاات پیاامهاای

نگرش و پذیرش بازاریابی تلفن همراه در پاژوهشهاای

تلفن همراه از طریق برناماههاای مبتنایبار کساب اجاازه

آینده بررسای شاود و مادل باا عاواملی همچاون کنتارل

م مئن شوند.

درکشده توسعه یابد .این مقاله بر سودمندی درکشده

در م العااة حاضاار ،تااأثیر تعاادیلکنناادگی عواماال

با عنوان یک سابقة شناختی نگرش تبلیغات تلفان هماراه

جمعیتشناختی بر راب ة بین نگرش و پاذیرش تبلیغاات

متمرکاز اساات .پااژوهشهاای قبلاای (باااور 9و همکاااران،

موبایلی تأیید نشدهاند کاه ایان نتیجاه باا م العاات قبلای

5112؛ اسااکارل 5و همکاااران5112 ،؛ ژو 3و همکاااران،

م ابقاات ناادارد .شاااید بتااوان گفاات دالیلاای چااون

 )5111دریافتهاند که عوامال فایادهمحاور (ارزشامندی،

نوظهوربااودن ایاان رسااانه در ایااران ،ناآشاانایی کاااربران

حضااور در همااهجااا و شخصاایسااازی) نیااز باار نگاارش

ایرانی باا مزایاای شخصایساازی پیاام براسااس عوامال

مصرفکننده و گارایش باه تبلیغاات تلفان هماراه ماؤثر

جمعیاتشاناختی ،نداشاتن شاناخت کاافی بازاریاباان بااا

هستند .پژوهشهای آیناده بایاد نقاش عوامال ماؤثر بار

مؤلفههای اثربخشی تبلیغ در موبایل و روش پاذیرش آن

نگاارش مصاارفکننااده و رفتااار در براباار تبلیغااات تلفاان

در بین کاربران این امر را باع

شده است؛ اگرچه تأثیر

همراه را تجزیهوتحلیل کنند.

تعدیلکنندهها در ایان پاژوهش تأییاد نشاده اسات ،اماا

امروزه ،اعتماد مخاطبان به تبلیغاات باه عناوان نتیجاة

بازاریابان میتوانناد از طریاق عوامال جمعیاتشاناختی،

تالشهای بازاریابی بهشدت کاهش یافته اسات و ماردم

نگرش و پاذیرش تبلیغاات موباایلی را در باین کااربران

معماااوالً آنهاااا را راهااای فریااابآمیاااز بااارای فاااروش

بهبااود بخشااند .همچنااین راب ااة اثرگااذاری رنجااش از

محصوالت شرکت درنظر مایگیرناد .هرچناد تبلیغاات

تبلیغات موبایلی بر نگرش درباارة تبلیغاات موباایلی نیاز
تأیید نشده اسات کاه ایان نتیجاه نیاز باا تحقیقاات قبلای

1

bauer
2
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3
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یکاای از ملمااوستاارین و بااا سااابقهتاارین فعالیااتهااای

متغیرهای مزاحم بار متغیار وابساته اسات و چاون امکاان

بازاریابی است و شرکتها بودجههای هنگفتی را با امید

کنتاارل متغیرهااای ماازاحم تااا حاادودی باارای پژوهشااگر

به یک معجزه صرف میکنند ،ولی این هزیناههاا بادون

فراهم نیست ،پس میتوان گفت متغیرهایی مانند عوامال

هیچ نتیجهای به هدر میرود؛ زیرا مصارفکننادگان باه

سیاسی و عوامل درونی شرکتها نیز میتوانند بر نوسان

تبلیغات اعتماد نمیکنند.

سودهای غیرعادی اثرگذار باشند .مدلهای آیناده بایاد

تبلیغات براساس پایگاه دادة مشتریان و با اجازة قبلی

تالش کنند تا به مدل جامعی از پذیرش تبلیغات موبایلی

کاااربران و همچنااین ارزشاامندی اطالعااات و ساارگرمی

برسند کاه در آن مفااهیمی نظیار هنجارهاای اجتمااعی،

میتواند بر بهبود پذیرش و اثربخشی پیام اثرگذار باشاد.

بازاریابی ویروسی ،مفاهیم ،رفتار یا بررسی عواملی مانند

پیامهای تبلیغاتی باید مربوط به منافع و نیازهای مشاتریان

رضایت مشتری ،قدرت راب ة اجتماعی ،منافع اجتمااعی

باشااد و در صااورت امکااان بایااد محتااوا و زمااان ارسااال

ادراکشده ،پاداش ،قدرت شخصایت و رهباری افکاار

تبلیغااات بایااد را خااود مخاطبااان تعیااین کننااد .تبلیغااات

در نظر گرفته شود .پژوهشگران دیگر که قصد دارناد از

موبایلی بایاد اطالعاات مرباوط باه محصاوالت جدیاد،

مدل مفهومی بهکاررفته در این پاژوهش اساتفاده کنناد،

خدمات ،تغییارات قیمات و تخفیا هاا را شاامل شاود.

ماایتواننااد ایاان ماادل را در صاانایع خاااص و برناادهای

باارای جلااوگیری از رنجااش مخاطبااان ،تبلیغااات بایااد

مشخص بهکاار گیرناد و باا بررسای صانایع و برنادهای

مختصاار و شاافاف باشااد و در صااورت امکااان محتااوای

مختل  ،صنایعی را که میتوانند نتیجة بهتری از تبلیغات

تبلیغات باید حالت طنزگونه و سرگرمکننده داشته باشد.

موبایلی بگیرند مشخص سازند.

تمرکز بر اطالعات باهروز ،باههنگاام و متناساب باا نیااز

باتوجهبه گسترش روش پذیرش پیاامهاای تبلیغااتی،

کاربران و همچنین استفاده از شیوههای طنز و سارگرمی

در شهرهای دیگر کشور هم بررسی شود .تکرار بررسی

و نوشتار جذاب و هیجانانگیاز بسایار مهام و تأثیرگاذار

این مدل نشان میدهد که آیا یافتهها در شاهرهای دیگار

است.

نیز همین نتایج را تأیید میکنند یا خیر .همچنین پیشانهاد

ماایتااوان بااا افاازودن صاادا و تصااویر تأثیرگااذاری

میشود در م العهای اثربخشای تبلیغاات در رساانههاای

تبلیغات را افزایش داد؛ زیرا براساس بازخوردهاا هنگاام

گوناگون (اینترنت ،تلویزیاون ،رادیاو و  )..باا اثربخشای

جمعآوری پرسشنامه ،پاساخدهنادگان دربرابار تبلیغاات

تبلیغات موبایلی مقایسه شود.

اینستاگرام که همة آنها بهصورت عکس بود ،رضاایت
بیشتری داشتند و استقبال بیشتری میکردند.

در م العة حاضر ،از روشهای کمّای بارای انادازه-
گیری مدل ساختاری استفاده شده اسات .پیشانهاد مای-

باتوجهبه م العة منابع و تجربیاات باهدساتآماده در

شااود کااه محققااان دیگاار از روشهااای کیفاای ماننااد

انجام پروژه ،پیشنهاد میشود عامل فرهنگی نیاز یکای از

مصاحبه ،مشاهده و غیره به مدل و نظریهپردازی در ایان

مهمترین عوامل شکلدهندة رفتارهای انسان بهناوعی در

زمینه بپردازند.

تحقیقات بعدی م العه و بررسی شود و میازان تاأثیر آن

این پژوهش دانش موجود در پذیرش تبلیغات تلفان

بر پذیرش این نوع تبلیغات در نظر گرفته شاود .یکای از

همراه را گسترش میدهد و بر ضرورت تحقیقاتی تأکید

ویژگاایهااای خاااص پااژوهشهااای نیمااهتجرباای ،تااأثیر

میکناد کاه تعیاینکننادة محارّکهاای اصالی پاذیرش

تأثیر عوامل عاطفی و شناختی بر نگرش و پذیرش تبلیغات از طریق تلفن همراه 911 /

تبلیغات تلفن همراه است .سهم این پژوهش در پاژوهش

تلفاان همااراه شااهر تهااران ،مجل اة علماای-پژوهشاای

خدمات تلفن همراه از سهجهت است:

تحقیقات بازاریابی نوین.61-11 ،

 -9تجزیهوتحلیل نقاش محارّک شاناختی و عااطفی
نگرش دربارة تبلیغات تلفن همراه
 -5بررساای اثاار نگاارش در پااذیرش تبلیغااات تلفاان
همراه.
 -3بررسی اثر تعادیلکننادگی متغیرهاای جمعیات-
شناختی
نتایج این م العه نشان میدهد که مدل پاژوهش باه-
طور کلای پاذیرفتنی و مناساب اسات .تأییاد بسایاری از

 -1ساارمد ،زهااره؛ بازرگااان ،عباااس و حجااازی ،الهااه.
( .)9311روشهای تحقیق در علوم رفتاری ،تهران،
موسسه انتشارات آگه.
 -2سیاوشی ،ملیحاه؛ عابادین ،بهااره .)9311( .بررسای
نگاارش و عکااسالعماال مااردم نساابت بااه دریافاات
پیامکهای تبلیغااتی در عصار فنااوری اطالعاات و
ارتباطات ،فصلنامة مدیریت فناوری اطالعات-23 ،
.61

فرضیهها اهمیت پیامهای سودمندگرا را در بهبود نگرش

 -6کفاشپور ،آذر؛ رحیمنیا ،فریبرز و نبیزاده ،طاهره.

و پذیرش پیامهای تبلیغاتی تلفان هماراه تأییاد مایکناد.

( .)9311ارزش درکشااده و نگاارش کاااربران در

یافتهها میتواند برای توسعة مدلهای پیچیدهتر ،براساس

راسااتای تبلیغااات اینترنتاای ،اصاافهان ،دوفصاالنامة

هردو عامل محرّک مصرفکننده و محرّک پیاام ،بارای

علمی-پژوهشی تحقیقات بازاریاابی ناوین دانشاگاه

دستیابی به یک مدل جامعتار از پاذیرش تبلیغاات تلفان

اصفهان.11-11 ،)3(9 ،

همراه استفاده شود .عالوهبراین ،درحاالیکاه تحقیقاات

 -1مظلااوم ،مهشیدالسااادات .)9315( .بررساای نگاارش

قبلی بر سوابق شناختی از تبلیغاات تلفان هماراه متمرکاز

دانشجویان روزنامهنگاری دانشگاه عالمه طباطباایی

بودهاناد ،ایان مقالاه مؤلفاههاای عااطفی را در مادل نیاز

به پیامک تبلیغاتی و رفتارهای آنان پس از دریافات

معرفی میکند.

پیامک تبلیغاتی ،ماهنامة علمی الکترونیکی گفتماان
علم و فناوری .صفحه .911-965
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