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Abstract
Telegram is a text and voice messaging service that has become an important social media in
Iran, enabling users to share their messages, pictures, videos, and documents with each other.
Although this social media has not been defined for selling goods and services, enables
marketers to communicate with their audience directly or indirectly as a new tool of
marketing and use it as a source of word of mouth marketing. Thus, the main objective of this
research was to investigate the factors influencing the attitudes of Telegram users and its
impact on positive WOM from the view point of the students of management faculties of
Islamic Azad University in Tehran. For this purpose, 300 people were selected using
convenient sampling method. Data were collected using standardized questionnaire that its
validity and reliability was approved using experts comments and Cronbach's alpha
coefficient, respectively. This research is an applied research in terms of objective and survey
in terms of data collection. Moreover, the present research is correlational (quantitative type)
in terms of investigating the relationship between the variables of research. The results of
hypotheses testing using SPSS and PLS softwares suggested that the mental motivation of
users (entertainment and sociality) beside the technical characteristics of telegram (easy of
use and convenience), perceived usefulness, and trust have a positive impact on the attitude
of Telegram users. Finally, their attitude and trust have impact on positive WOM. The results
of this research provide insight for marketing managers of companies so that they can create
positive comments about their products and services through the social media of Telegram
according to the mentioned factors.
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چکیده
تلگرام ،سرویس پیامرسان متنی و صوتی است که به یک رسانة اجتماعی مهمم در ایمران تبمدی شمده اسمت .کماربران
تلگرام میتوانند پیامها ،تصاویر ،فیلمها و اسناد خود را با دیگران به اشتراک بگذارند .اگرچه این رسانة اجتماعی در آغاز
برای فروش کاالها و خدمات ساخته نشده است ،بازاریابان میتوانند با تلگرام بهطور مستقیم و غیرمستقیم با مخاطبان خمود
ارتباط برقرار کنند و از آن برای تبلیغات شفاهی بهره بگیرند .از این رو ،مسئلة اصلى این پژوهش بررسى عوامم ممؤرر بمر
نگرش کاربران تلگرام و تأریر آن بر تبلیغات شفاهى مثبمت از دیمدگاه دانشموویان دانشمکدههمای ممدیریت دانشمگاه آزاد
اسالمی شهر تهران است .با این هدف از جامعة موردنظر ،تعداد  311نفر بهروش در دسترس انتخاب شدهانمد و بما اسمتفاده
از پرسشنامة استانداردشده اطالعات جمعآوری شده است که روایى آن از نظر صاحبنظران و پایایى آن بمهروش آلفما
کرونباخ تأیید شده است .این پژوهش از نظر هدف کاربرد و روش جمعآوری اطالعات آن پیمایشى اسمت و بمهلحما
بررسى روابط بین متغیرها همبستگى از نوع پژوهش کمّى است .نتایج آزمون فرضیهها با بهکارگیری نرمافزارهمای SPSS

و PLSنشاندهندة آن است که انگیزههای روانى کاربران (سرگرمى و گمروهگرایمى) در کنمار ویژگمیهمای فنمی تلگمرام
(سهولت درکشده و راحتی) ،سودمند درکشده و اعتماد ،بمر نگمرش کماربران تلگمرام تمأریر مثبتمی دارد و درنهایمت
نگرش و اعتماد آنها بر تبلیغات شفاهى مثبت ،مؤرر است .یافتههای این پژوهش برا مدیران بازاریابى شرکتها بینشمى را
فراهم میکند که با توجه به عوام گفتهشده بتوانند از طریق رسانة اجتماعى تلگرام زمینهساز ایواد دیدگاه مثبت کماربران
دربارة محصوالت و خدمات خود شوند.
واژگان کلیدی :تبلیغات شفاهی مثبت ،اعتماد ،نگرش ،سودمندی درکشده ،تلگرام.
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مقدمه
ظهور رسانههای اجتماعی نهتنها روابط بین فمردی را

نسبت به محتوای ارتباطات ایوادشدة بازاریابان از طریق

بهطور عمیقی تغییر داده (لین و کماوو )4192 ،کمه حتمی

آمیختة ترفیعی سنتی 3شمام تبلیغمات ،پیشمبرد فمروش و

سممبب تغییراتممی در فراینممدهای مصممرف محصمموالت و

روابممط عمممومی م میداننممد (منگولممد و فولممدز.)4111 ،

خممدمات شممده اسممت (سممانو و یممو .)4196 ،در عصممر

پیامرسان فوری 2نوعی از ابزار رسانة اجتماعی است کمه

حاضر ،مصرفکنندگان اغلب همیشه آنالیمن 9هسمتند و

انتقممال ب میدرنممو پیممامهممای متنممی را در اینترنممت اراوممه

در انواع فعالیمتهما ماننمد دوسمتیمابی ،ایوماد محتموا و

می دهمد .ایمن فنماوری کمه بمرای ارتباطمات دوسمویه بما

بممهاشممتراکگذاشممتن اطالعممات ،توربیممات و عقایدشممان

اینترنت به کارگرفته میشود ،شام انتقال بیدرنو پیام

مشمممارکت مم میکننمممد (کانمممو و همکممماران.)4194 ،

متنممی ،گفتگممو ،جلسممات گروهممی و غیممره م میشممود .بمما

همانگونه که مصرفکنندگان بیشمتر وقمت خمود را در

پیشرفت شبکههای بیسیم و فنماوری تلفمن هممراه ماننمد

رسانههای اجتماعی میگذراننمد ،تصممیمات خریدشمان

نس سوم و چهارم دسترسی بمه اینترنمت بما تلفمن هممراه

نیز با تعامالت درون این شبکههما بمهشمدت تحمت تمأریر

بسیار افزایش یافته و پیامرسان فوری بهسمرعت بمه یمک

قمممرار گرفتمممه اسمممت .از ایم من رو ،کسمممبوکارهممما بمممر

سرویس تلفن همراه تبدی شده است (یون و همکماران،

راهکارهای بازاریابی تأکید میکنند که بما بمهکمارگیری

 .)4192در چند سمال گذشمته پیمامرسمان فموری در بمین

ارتباطات دوسویه خواهان دستیابی به مصمرفکننمدگان

نس های جوان بهدلی اینکمه کماربران بما اسمتفاده از آن

آنالین و بهره برداری از مزیت تبلیغات شفاهی 4از طریق

میتوانند بهسرعت اطالعات را به دسمت آورنمد و آن را

آنها هستند (سانو و یمو .)4196 ،رسمانههمای اجتمماعی

با فهرستی از دوستان آنالین خود به اشمتراک بگذارنمد،

به شک تأم برانگیزی محمیط بازاریمابی را تحمت تمأریر

محبوبی مت زیممادی را بممه دسممت آورده اسممت (کوریمما و

قممرار دادهانممد و نممهتنهمما اجممازة تعام م میممان مشممتریان و

همکاران .)4191 ،یک پیمامرسمان فموری کمه بمه رسمانة

شرکت را میدهند (گرتزل و دین هوپ 4192 ،؛ گرتزل

اجتماعی مهم در ایران تبدی شده است ،تلگمرام 5اسمت

و فسمن ممایر )4194 ،بلکممه تعامم میممان مشمتریان را نیممز

که یک سرویس پیام رسان متنباز چندسکویی مبتنی بمر

فراهم ممی کننمد (ژیانمو و گرتمزل .)4191 ،حتمی ایمن

رایانش ابری است و کاربران میتوانند پیامهما ،تصماویر،

رسانهها ،محلی حاوی اطالعات مفید شناختهشدهاند کمه

ویدووها و اسناد را مبادله کنند.

در آن به روابمط میمان مشمتریان بما بمهاشمتراکگذاشمتن

براساس آممار رسممی وبسمایت آلکسما 6بیشمترین

توربیاتشان که میتوانمد اطالعمات ارزشممندی را بمرای

کاربران پیامرسمان تلگمرام در ایمران هسمتند .ایمن مرکمز

دیگران نیز فراهم سازد ،کمک میشمود (سمانو و یمو،

امتیازدهی به سایتهای اینترنتمی گمزارش ممیدهمد کمه

 .)4196در عصر حاضمر مصمرفکننمدگان ،رسمانههمای

6719درصد کاربران تلگمرام ایرانمی هسمتند و ایرانمیهما

اجتممماعی را منب مع مطمئنممی از اطالعممات دربممارة برنممدها
1 Online
2 Word of mouth

3 Traditional promotional mix
)4 Instant messaging (IM
5 Telegram
6 Alexa
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بزرگترین گروه مخاطبان تلگمرام را در جهمان تشمکی

مشتریان فراهم میکند و درنتیومه بمه ارتقمای محصمول/

میدهند .بمه ایمن دلیم کمه رسمانههمای اجتمماعی ماننمد

خدمت کمک میکند (چو و چوی.)4199 ،

فیس بوک ،توییتر و یوتیموب در ایمران مسمدود هسمتند،

اگرچه در حموزة شمبکههمای اجتمماعی (بمرای مثمال

بازاریابان میتوانند با تلگرام بهطور مستقیم و غیرمستقیم

فیسبوک و اینسمتاگرام) و کماربرد آن در فعالیمتهمای

با مخاطبان خود ارتباط برقرارکنند؛ از ایمن رو شناسمایی

بازاریابی در کشور مما پمژوهش همای انومام شمده اسمت

عوام مؤرر بر نگمرش کماربران اممری ضمروری اسمت.

(آتیهکار و همکاران9315 ،؛ اکبری و همکاران9313 ،؛

انگیممزههممای روانممی ،نقممش کلیممدی در تعیممین نگممرش

دهدشتی شاهرخ و محمدی9312 ،؛ صنایعی و رضوانی،

کاربران رسانههای اجتماعی دارند (چانو و ژو4199 ،؛

)9319؛ اممما هممی پژوهشممی تممأریر انگیممزههممای روانممی را

لین و کاوو .)4192 ،بررسی نیازهای روانمی کماربران بمه

(بهویژه متغیری مانند گروهگرایی) بر نگرش کاربران در

بازاریابان بمرای درک بهتمر انگیمزة افمراد در اسمتفاده از

استفاده از پیامرسانهمای موبمایلی ماننمد تلگمرام بررسمی

رسانهها کمک میکند .بررسمی ادبیمات پمژوهش نشمان

نکرده است .از طرفی سعی شده است متغیرهای الگموی

میدهد که عالوه بر انگیزههای روانی ،ویژگیهای فنمی

مفهومی پژوهش چه در بعُد انگیزههای روانمی و چمه در

(سمممهولت اسمممتفاده 9و راحتمممی )4در کنمممار سمممودمندی

بعُد ویژگمیهمای فنمی براسماس قابلیمتهمای پیمامرسمان

درکشده 3نیز بر نگرش کاربران اررگذار است (یمون و

تلگممرام از پیشممینة پممژوهش اسممتخراد شممود .درنهایممت

همکمممماران .)4192 ،مممممورمن و همکممممارانش)9114( 2

پژوهشهای قبلی بیشمتر بمر نتمایج و پیاممدهای تبلیغمات

می گویند اعتماد ،اطمینان شخص و تمایم وی را بمرای

شفاهی الکترونیک تأکید کرده است؛ امما ایمن پمژوهش

باورداشتن طرف دیگمر تسمهی ممیکنمد (لمین و کماوو،

عممواملی را بررسممی کممرده اسممت کممه در شممک گیممری

 )4192و محرکی برای نگرش و تبلیغات شمفاهی اسمت

تبلیغات شفاهی مثبت در فضای موازی تأریرگذارند و با

(چو و کیم4191 ،؛ شین4191 ،؛ لین و کاوو.)4192 ،

سنوش عوام مؤرر بر تبلیغمات شمفاهی در یمک رسمانة

اهمیمممممت ارتباطمممممات کالممممممی 5در اررگمممممذاری

اجتماعی مهم و روبهرشمد ماننمد تلگمرام ،دانمش حموزة

تصمیم گیری مصرف کننده بهخوبی نشان دادهشده است

ارتباطات موازی در فعالیتهمای بازاریمابی را گسمترش

(بممممروان و همکمممماران)4117 ،؛ و تبلیغممممات شممممفاهی

میدهد.

الکترونیکی از موضوعات مهم کسبوکمار و بازاریمابی

از ایممن رو ،براسمماس مباح م

مطممر شممده ،اهممداف

برای محققان بموده اسمت؛ زیمرا تبلیغمات شمفاهی مثبمت

پژوهش حاضر بررسی تأریر اعتماد و انگیزههمای روانمی

اطالعات مفیدی دربارة یک محصول /خمدمت را بمرای

کاربران تلگرام در کنار ویژگمیهمای فنمی و سمودمندی
درکشده بر نگرش و نیز ارزیابی ارمر اعتمماد و نگمرش
کاربران بر تبلیغات شفاهی مثبت است.

1 Easy of use
2 Convinence
3 Perceived of uesfulness
4 Moorman et al
5 Word of mouth Communication
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مبانی نظری پژوهش

تممأریر قممرار داد (کممیم و همکمماران .)4199 ،در حمموزة

انگیزههای روانی و نگرش

رسانه های اجتماعی ،پژوهشگران متعددی نظریة استفاده

از نظریممههممایی کممه بممهطممور گسممتردهای در ادبیممات

و لذتجویی را برای کشف انگیزههمای روانمی اسمتفاده

ارتباطمممات کممماربرد دارد و نظریمممهای تأریرگمممذار در

از سایتهای شبکة اجتماعی به کار بمردهانمد (الحمبش و

تحقیقممات رسممانه بممه شمممار م میرود ،نظریممة اسممتفاده و

همکاران4194 ،؛ بوندز – راکی و راکی4191،؛ پمارک

لذتجویی 9است که براسماس منشمأ اجتمماعی و روانمی

و همکاران 4111،؛ تروینو و همکاران4196 ،؛ چانو و

نیازها توسعه داده شده است و انگیزههای کاربران بمرای

اسممتریا4191 ،؛ چانممو و ژو4199 ،؛ دان و همکمماران،

استفاده از رسانه را بررسی ممیکنمد .همدف اصملی ایمن

4111؛ سان و همکاران4192 ،؛ کیم و همکاران4199 ،؛

نظریه توضیح و تبیین نیازهمای روانمی اسمت کمه دالیم

هانت و همکاران4194 ،؛ یوریستا و همکاران.) 4111،

مممردم را بممرای اسممتفاده از رسممانه شممک ممیدهممد و نیممز

جدول  9خالصمهای از انگیمزههمای روانمی را نشمان

توضممیح و درک دالیلممی افممراد انگیممزش افممراد بممرای

میدهد که بر نگرش کاربران برای پذیرش و استفاده از

بهدستآوردن لذتهایی که پاسمخگوی نیازهمای تاتمی

رسانه های اجتماعی مؤرر است .همانگونه که جمدول 9

آنان است تا در بعضی از رفتارهای خاص مصرفی رسانه

نشان میدهمد ،سمه انگیمزة سمرگرمی ،2گمروهگرایمی 5و

مشارکت کنند (روی.)4111 ،

اطالعات 6بیشتر از سایر انگیزهها در پژوهشهما بمه کمار

انگیزههای روانی ،عامم کلیمدی بمرای درک رفتمار
است (کوپر و همکماران .) 9111،چموی و همکمارانش

4

برده شده است .از این رو ،در این پژوهش نیمز ایمن سمه
انگیزه برای بررسی انگیزه های مؤرر بر نگمرش کماربران

( )4111و کممیم و همکممارانش )4199( 3دریافتنممد کممه

بررسی میشوند .سرگرمی در سمطحی کمه رسمانه بمرای

انگیزههای روانی تأریر بسمیاری بمر نگمرش فمرد دارد .از

کاربرانش سرگرم کننده و جالب باشد تعریف ممیشمود

طرفی نظریة استفاده و لذتجویی نهتنها لذتی را در نظمر

(چوی و همکاران4195 ،؛ لین و کاوو.) 4192،

میگیرد که افراد بمرای یمک رسمانه جسمتوو ممیکننمد،
بلکه به نگرشی که مخاطب نسمبت بمه رسمانه و محتموای
آن دارد نیز توجه میکند (فاگرلینو و کیلمن.)4111،
نگرش ،مصرفکنندگان را در یک چارچوب تهنی
از دوستداشتن یا نداشتن محصموالت و خمدمات قمرار
مممیدهممد (لممین و کمماوو .)4192،از دیممدگاه بازاریابممان،
اگرچه نگرش معموالً به صورت تدریوی تغییر میکنمد،
میتوان آن را از طریق ارتباطات بازاریابی مانند تبلیغات
و یا خشنودکردن انگیزههای روانی مصرفکننده تحمت
6 Use and Gratifictions Theory
2 Choi et al
3 Kim et al

4 Entertainment
5 Sociality
6 Information
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جدول ( )1خالصهای از انگیزههای روانی مؤثر بر نگرش کاربران رسانههای اجتماعی
پژوهشها
انگیزهها

چانو و زو

سانز -بالس و

کوراس -پرز و

کیم و

لین و کاوو

ها و همکاران

()4199

همکاران ()4193

همکاران ()4193

همکاران

()4192

()4195

()4199
سرگرمی



.



.

اطالعات



.



.

گروهگرایی



.



.

تبعیت (انطباق)



.





موقعیت /مُد
راحتی





.

.

.







.

.

تعام اجتماعی
ارزشمندی
حمایت اجتماعی





.



.

.

.





.



.



.

.

.

گممروهگرایممی ،عالق مة افممراد در برقممراری ارتبمماط بمما
دوستان قدیمی ،نگهداشمتن روابمط بما دوسمتان جدیمد و

اشممتراکگذاشممتن اخبممار روی سممایت شممبکة اجتممماعی

2

دارد.

مالقات با افراد جدید تعریف شده اسمت (چانمو و زو،

چانمو و ژو ( )4199در پژوهشمی کممه تفماوتهممای

4199؛ لین و کاوو .)4192 ،برای سهولت در طبقهبنمدی،

پیش پذیرندگان و پس پذیرندگان سایت های شبکههمای

چانو و زو )4199(9دو انگیزة ارتباط با دوستان قدیمی

اجتماعی را در چین بررسمی کمردهانمد ،دریافتمهانمد کمه

و مالقات با افراد جدید را با همم ادغمام کردنمد و آن را

مالقات با دوستان جدید ارر مثبت و زیادی بر نگرش هر

انگیزة گروهگرایمی نمام نهادنمد و بمهطمور خماص لمین و

دو گروه دارد و ارتباط با دوستان قدیمی نیز ارر مثبمت و

کمماوو )4192( 4گممروهگرایممی را یممک متغی مر مسممتق بممر

فراوانی بر پس پذیرندگان دارد .بررسی مطالعات پیشمین

نگرش کاربران ویچت 3بررسی کردهاند.

در حوزة سایتهای شبکههای اجتماعی نشمان ممیدهمد

همچنین اطالعات ،حدی که رسانه برای کماربرانش

که سرگرمی و گروه گرایمی دو انگیمزش مهمم و غالمب

اطالعات بمههنگمام ،مناسمب ،مفیمد و پمر از منبمع فمراهم

برای پذیرش سایتهای شمبکههمای اجتمماعی هسمتند و

مم میآورد ،تعریمممف شمممده اسمممت (لمممو ،4193 ،لمممین و

اطالعات انگیزة سوم است (چانو و ژو.)4199،

کاوو .)4192،لمی و مما ( )4194دریافتنمد کمه جسمتووی
اطالعات ارر مثبتی بمر رفتمار اطالعماتی ماننمد تمایم بمه

چانممو و اسممتریا )4191( 5گممزارش کممردهانممد کممه
اسممتفاده از رسممانة اجتممماعی از لممذت سممرگرمی ،تعام م
اجتماعی 6و اطالعمات برآممده اسمت و لمذت اطالعمات

1 Chang & Zhu
2 Lein & Cao
3 Wechat

)4 Social Network Site (SNS
1 Chang & Austria
2 Social Interaction
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رابطة مثبتی با نگرش نسبت به پیامهمای بازاریمابی رسمانة

کاربران سایتهمای اجتمماعی مطمر کمردهانمد .پمرز و

اجتممماعی دارد .الیسممون و همکممارانش )4116( 9اشمماره

همکمممارانش )4192( 7سمممه انگیمممزة گمممروهگرایمممی،

4

موقعیت/مُد 1و سمرگرمی را بمرای کماربران سمایتهمای

انگیزههای اصملی دانشموویان آمریکمایی در اسمتفاده از

شبکههمای اجتمماعی در اسمنانیا شناسمایی کمردهانمد کمه

فیسبوک است .کیم و همکارانش ( )4199انگیمزههمای

نتممایج تحقیممق آنهمما نشممان م میدهممد کممه گممروهگرایممی،

اسممتفاده از سممایتهممای شممبکههممای اجتممماعی در میممان

موقعیت/مُد و سرگرمی بر نگمرش کماربران سمایتهمای

دانشوویان آمریکایی و کرهای را بررسی کمردهانمد کمه

شبکة اجتماعی تأریر مثبت دارد و ایمن نگمرش مثبمت بمه

نتایج مطالعة آنان نشان میدهد که انگیزههای جستووی

رضایت و وفاداری به سایتهای شمبکة اجتمماعی منومر

دوستان ،سرگرمی و راحتی ارر مثبت و تأم برانگیزی بر

شده است.

میکنند که اطالعات ،گروهگرایی ،سرگرمی و تبعیمت

نگرش دانشوویان آمریکایی نسبت به سایتهای شمبکة

درنهایممت پژوهشممی کممه لممین و کمماوو ( )4192بممرای

اجتماعی دارد و انگیزههای جستووی حمایت اجتمماعی

شناسایی انگیزههمای روانمی کماربران ویچمت در چمین

و راحتی ارر مثبت و تأم برانگیزی بر نگرش دانشوویان

انوممام دادهانممد ،دریافتممهانممد کممه سممه انگیممزة سممرگرمی،

کممرهای نسممبت بممه پممذیرش وبسممایتهممای شممبکههممای

گممروهگرایممی و اطالعممات از انگیممزههممای روانممی مهممم

اجتماعی دارد .با این حال ،ارمر جسمتووی اطالعمات بمر

کمماربران ویچممت تممأریر مثبممت و فراوانممی بممر نگممرش

نگرش دانشوویان آمریکایی و کرهای نسبت به پمذیرش

کاربران نسبت به این پیامرسان فوری دارد .بما توجمه بمه

سایتهای اجتمماعی تمأریر بسمیاری نمدارد .بما توجمه بمه
تفمماوتهممای فرهنگممی و اجتممماعی کممیم و همکممارانش
( )4199پیشممنهاد مممیکننممد کممه کمماربران سممایتهممای
شبکههای اجتماعی در کشمورهای مختلمف انگیمزههمای
متفاوتی برای پذیرش سایت همای شمبکه همای اجتمماعی
دارند .پارک و همکارانش )4111( 3لذت های کماربران
گروههای فیس بوک را بررسمی کمردهانمد و چهمار نیماز

مباح

مطر شده میتوان گفت:

فرضیة  :9سرگرمی بر نگرش کماربران تلگمرام تمأریر
مثبت دارد.
فرضیة  :4گمروهگرایمی بمر نگمرش کماربران تلگمرام
تأریر مثبت دارد.
فرضة  :3اطالعات بر نگمرش کماربران تلگمرام تمأریر
مثبت دارد.

اجتماعی شدن ،2سرگرمی ،جستووی وضمعیت خمود 5و
اطالعات را شناسایی کردهاند .در مطالعمهای کمه تمایم
کاربران چینی به فعالیت در شبکههمای اجتمماعی بمرخط

مدل پذیرش فناوری
مممدل پممذیرش فنمماوری 1برگرفتممه از نظریممة عممم
91

را بررسممی کممرده اسممت ،سممان و همکممارانش)4192( 6

منطقی است که فیشبین و آجزن ( )9175اراوه دادهاند.

جسممتووی اطالعممات سممودمند را یممک انگیممزة روانممی

نظریة عم منطقی در روانشناسی اجتماعی ریشمه دارد و
مبتنی بر این فرض است که افراد منطقی عم میکنند.

1 Ellison et al
2 Conformity
3 Park et al
4 Socializing
5 Self – Status Seeking
6 Sun et al

7 Curras – Perez et al
8 Status / Fashion
9 Technology Acceptance Model
10 Theory of Reasoned Action
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آنها تمام اطالعات در دسترس دربمارة رفتمار همدف را

بهکارگیری یک فنماوری خماص برکنمار از تمالشهمای

جمعآوری و بهطور منظّم ارزیابی میکنند ،همچنین ارر

تهنی و فکری است (کارکردن با یمک فنماوری خماص

و نتیوة اعممال را در نظمر ممیگیرنمد ،سمنس بمر اسماس

تا چه میزان از نظر کاربر آسان است) (دیمویس.)9111 ،

استدالل خود تصمیم میگیرند که عملی را انوام دهند

سودمندی و سهولت درکشده ،نگرش کاربر را نسمبت

یا ندهند (یعقوبی و شاکری .)9317 ،سادگی و سمهولت

بمه فنماوری تعیمین ممیکننمد و نگمرش تحریمکشمده بما

استفاده از این نظریه آن را بسیار محبوب کمرده اسمت و

سممودمندی و سممهولت درکشممده بممر تمای م کمماربر بممه

در پممژوهشهممای زیممادی کممه در آن هممدف پژوهشممگر

استفاده از یک فناوری خاص تأریر میگمذارد (دیمویس

پیشبینی رفتمار بموده اسمت ،بمه کارگرفتمه شمده اسمت.

و همکاران.)9111 ،

براساس این نظریه ،رفتار با تمای رفتاری افراد ،نگمرش،
هنومار تهنممی و باورهمما توضممیح داده مممیشممود .بممهطممور

ویژگیییهییای فنییی ،سییودمندی درکشییده و

خاص ،باورهای افراد دربارة پیامدها و احتمماالت انومام

نگرش

یک رفتار معیّن بر نگرش نسبت به رفتار تأریر میگذارد.

در مطالعات الگوی پمذیرش فنماوری ،ویژگمی همای

نگرش درجهای از احساس مثبت یا منفمی دربمارة انومام

فنی (سیستم) بیشتر در نقش متغیرهمای خمارجی الگموی

رفتار معیّن است .هم نگرش و هم هنومار تهنمی (فشمار

پذیرش فناوری اراوه شدهانمد .اگرچمه انمواع مختلفمی از

اجتماعی درکشدة فرد برای انوامدادن یا ندادن رفتمار

ویژگیهای فنمی بمرای مثمال سمهولت اسمتفاده ،کیفیمت

معیّن) بر تمای رفتماری کمه بیمانگر شمدت نیمت و ارادة

اطالعات ،زمان پاسمخگویی ،دردسمترس بمودن ،امنیمت،

فمردی بمرای انومام رفتمار معمیّن اسمت ارمر ممیگذارنمد

راحتممی و کیفیممت سممتاده در مطالعممات پیشممین ،عواممم

(فیشممبن و آجممزن .)9175 ،در حممالی کممه نظریممة عممم

اررگذار پذیرش فناوری اطالعمات معرفمی شمدهانمد .در
9

منطقی در حوزههای مختلفمی بمهطمور گسمترده اسمتفاده

ایممن پممژوهش بممر مبنممای پممژوهش یممون و همکممارانش

شده است .دیمویس ( ،)9116ممدل پمذیرش فنماوری در

( )4192دو ویژگممی سممهولت اسممتفاده را کممه مهمممتممرین

حوزة سیستمهای اطالعاتی را برای بررسی رفتارهای بمه

عام در ارتباط از راه فناوری اطالعمات در نظمر گرفتمه

کارگیری فناوریهای کمامنیوتری معرفمی کمرده اسمت.

شممدهانممد ،ب مههمممراه راحتممی کممه نشمماندهنممدة ویژگممی
4

ایممن مممدل نگممرش کمماربر را در رابطممه بمما پممذیرش یممک

فناوریهای همهجاحاضر مانند اینترنت تلفمن هممراه در

فناوری یا خدمت خاص پمیشبینمی ممی کنمد و توضمیح

نظر گرفته شده است.

میدهد (دیویس .)9111،بمر مبنمای ایمن ممدل ،سمهولت

الگوی پذیرش فناوری نشمان ممیدهمد کمه سمهولت

درکشده ،سمودمندی درکشمده ،نگمرش و تمایم بمه

استفادة درکشده و سودمندی ادراکشده بهطور عمده

استفاده از چهمار عامم روانمی تعیمینکننمده در پمذیرش

ادراکات کاربران و نگرش آنها نسبت به یک فناوری را

یمک فنماوری هسمتند .سمودمندی درکشمده ،درجممهای

تعیین میکند .عالوه بر این ،این الگو بیمان ممیکنمد کمه

است که افراد باور دارند در صورت بمهکمارگیری یمک

سودمندی ادراک شمده ارمر مسمتقیمی بمر نیمات رفتماری

فنمماوری خمماص عملکممرد کمماری آنهمما بهبممود م مییابممد.
سهولت درکشده نیز درجهای است که فمرد بماور دارد

1 Yoon et al
2 Ubiquitous Technology
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کمماربر دارد و سممهولت اسممتفادة غیرمسممتقیم و از طریممق

که تمای کاربران برای اداممة فعالیمت در فمیسبموک را

سممودمندی ادراکشممده بممر نیممات تممأریر مممیگممذارد

بررسی کرده اسمت ،نتمایج نشمان ممیدهمد کمه سمهولت

(دیویس .)9111،بهطور خاص ،ارر سمهولت اسمتفاده بمر

اسممتفاده از طریممق سممودمندی درکشممده بممر نگممرش

نیم مات رفتممماری بممما نقمممش میمممانویگمممری سمممودمندی

کاربران تأریر مثبتی دارد و سودمندی درکشمده نیمز بمر

ادراکشده انوام میشود کمه مطالعمات توربمی زیمادی

نگرش کاربران برای ادامة فعالیمت در فمیسبموک تمأریر

این استدالل را پشتیبانی میکنند (مون و کیم4119،؛ وو

مثبتی دارد (هسو و همکاران .)4192،وجود رابطة مثبمت

و چن.)4115،

بین سهولت استفاده و سمودمندی درکشمده در تحقیمق

دیویس ( )9111سهولت استفاده را درجه ای می داند

رانیر و همکارانش )4192( 2نشان میدهمد کمه سمهولت

که شخص باور دارد استفاده از یک فناوری خاص بایمد

استفاده ،معیار مهمی برای طراحی برنامههمای ممرتبط بما

برکنار از تالش باشد .در حوزة رسانة اجتماعی ،محققان

رسانة اجتماعی است.

ب میشممماری از الگمموی پممذیرش فنمماوری بممرای بررسممی

در حوزة پیامرسان فوری نیز کماربران در درجمة اول

فناوریهای مرتبط با اینترنت مانند پیامرسان فوری (لو و

باید دریابند که پیام رسان فموری ابمزار سمودمندی بمرای

همکاران ،4111،یون و همکماران ) 4192،و شمبکههمای

بهبود کارایی ارتباطی آنمان اسمت کمه بما آن ممیتواننمد

اجتماعی (پینهو و سموارس4199،؛ چانمو و همکماران،

راحتتر با دوستان و همکاران خود ارتباط برقرار کننمد.

4192؛ چن و همکاران4192 ،؛ رانیر و همکاران،4192 ،

عالوه بر این ،کماربران پیمامرسمان فموری بایمد احسماس

رویز – مافه و همکاران 4192،؛ هسو و همکاران،4193،

کننممممد کممممه اسممممتفاده از آن آسممممان اسممممت (لممممو و

وو و همکاران )4199،استفاده کردهاند.

همکاران.)4111،

دیویس )9111( 9و دیمویس و همکمارانش)9111( 4

عالوه بر سمهولت اسمتفاده ،راحتمی نیمز ممیتوانمد از

دریافتهاند که اگر استفاده از فناوری بمرای کماربر آسمان

طریق سودمندی درکشده بر نیات رفتاری ارر بگمذارد.

باشد ،همان گونه کاربر آن فنماوری را فنماوری سمودمند

در حمموزة سیسممتمهممای اطالعممات ،م میتمموان راحتممی را

میداند.

توانممایی کممماربر بمممرای بمممهکمممارگیری فنممماوری بمممدون

رویز – مافه و همکمارانش )4192( 3دریافتمهانمد کمه

سممهولت اسممتفاده بممر سممودمندی درکشممده در زمینممة

درنظرگمممرفتن مکمممان و زممممان تعریمممف کمممرد (یمممون
وکیم4117،؛ یون و همکاران.)4192،

صفحات طرفداری در فیس بموک ارمر مثبتمی دارد؛ ایمن

دنو و همکارانش ،)4191(5معتقدند که پیمامرسمان

نشان میدهد هنگامی کمه کماربران صمفحات طرفمداری

فوری موبای  ،کاربران را در اجرای تعمامالت متقابم بما

دلخواهشممان را بممرای اسممتفادة آسممان ادراک م میکننممد،

همساالنشان در همهجا توانا میسازد ،بنابراین پیمامرسمان

همانگونه نیز اطالعات دربمارة فعالیمتهمای خریمد کمه

فوری موبای برای کاربران بسیار زیاد راحت است.

دیگممر کمماربران در صممفحة طرفممداری اراوممه م میدهنممد،

یون و همکارانش ( )4192راحتی و سهولت اسمتفاده

میتواند اطالعات بسیار مفید ادراک شوند .در پژوهشی

را ویژگممیهممای فنممی پیممامرسممان کاکمماوو تمماک 6در

3 Davis
4 Davis et al
5 Ruiz – Mafe et al

1 Rauniar et al
2 Deng et al
3 Kakao Talk
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نظرگرفتممهانممد و نشممان دادهانممد کممه ایممن پیممامرسممان

همکمممماران )4193 ،و پیممممامرسممممان فمممموری (لممممو و

فرصتهای بیشتری را برای کاربران خمود بمرای داشمتن

همکاران ) 4111،را تأیید کردهاند.

یک گفتگوی راحت را با دوسمتان خمود در همر مکمانی

در پممژوهش حاضممر ،سممودمندی درکشممده حممدی

فراهم میسازد و آنهما را بمرای تبمادل داوممی اطالعمات

است که کاربر رسانة اجتماعی باور دارد کمه اسمتفاده از

مفید در هر زمان میان دوستان توانا ممیکنمد .بنمابراین بما

یممک رسممانة اجتممماعی بممه بممرآوردهکممردن نیازهممای

مطر شده میتوان گفت:

هدفمحور 3فرد کممک ممیکنمد؛ از ایمن رو ممیتموان

توجه به مباح

فرضیة  :2سهولت استفاده بمر سمودمندی درکشمده

گفت:
فرضیة  :6سودمندی درک شده بمر نگمرش کماربران

تأریر مثبت دارد.
فرضیة  :5راحتی بر سودمندی درکشده تأریر مثبمت

تلگرام تأریر مثبت دارد.

دارد.
هر برنامة رسانة اجتمماعی خمدمات اولیمة خاصمی را
اراوه میدهد و بر این اساس انمواع مختلفمی از ابزارهما و

اعتماد و نگرش
مورمن و همکمارانش ( )9113اعتمماد را اطمینمان بمه
2

برنامهها برای افزودن ارزش سودگرایانه به مخاطبمان آن

قاب اعتماد بودن طرف مقاب می دانند .ریچارد ()9117

وجممممود دارد .بممممرای مثممممال اینسممممتاگرام 9در زمینمم مة

اعتماد را تکیهکردن به طرف مبادله تعریف کرده اسمت.

4

اعتماد در فضای موازی ،انتظارات یمک طمرف دربمارة

شبکهای برای افراد حرفمهای در انمواع تخصمصهاسمت.

رفتارها و انگیزههمای طمرف دیگمر تعریمف شمده اسمت

سممودمندی درکشممده مزایممای مفیممدی از ویژگممیهممای

(جاروننا و همکاران .)9111 ،با وجمود ایمن ،مورگمان و

اشتراکگذاری تصماویر فعالیمت ممیکنمد یما لینکمدین

5

فناوری را که کاربران استفاده میکننمد ،اراومه ممیدهمد

هانت ( )9112معتقدند که اعتماد زمانی ایواد ممیشمود

که ایمن مزایما ممیتوانمد مماهیتی فیزیولموژیکی ،روانمی،

که یک طرف به صداقت و قابلیت اعتماد طمرف دیگمر

جامعمممهشمممناختی یممما ممممادی داشمممته باشمممد (رانیمممر و

مبادله اطمینان داشته باشد .تعریف آنها از اعتماد بمهطمور

همکاران.)4192،

گسترده ای پذیرفته شمده اسمت و ایمن تعریمف ،اهمیمت

دیممویس ( )9111سممودمندی درکشممده را سممطحی

اطمینان ،قابلیمت اعتمماد و صمداقت را در مفهمومسمازی

میداند که شخص باور دارد یمک فنماوری خماص بایمد

اعتممماد نشممان ممیدهممد (لممین و کمماوو .)4192،در محممیط

عملکردش را بهبود دهد .پژوهشهای زیادی همبستگی

آنالین ،اعتماد عاملی ضروری برای قصد اعضای جامعة

بین سودمندی درکشده و نگرش ارر مثبت و فراوان بمر

موازی به تبادل اطالعات با دیگر اعضما برشممرده شمده

بممهکممارگیری شممبکههممای اجتممماعی (پینهممو و سمموارس،

است (جاروننا و همکاران4111 ،؛ ریدینگز و همکاران،

4199؛ چانمممو و همکممماران4192 ،؛ رویمممز -مافمممه و

 .)4114پیممو و کرانممک )4112( 6نشممان دادهانممد کممه

همکممماران4192 ،؛ هسمممو و همکممماران 4193،؛ وون و

اعتماد ،نقش حیاتی در تبادل اطالعات و یکنارچهسازی

4 Instagram
5 Linkedin

1 Goal – Driven Needs
2 Richard
3 Morgan & Hunt
4 Pigg & Cranck
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دانش ایفا میکند و به افراد اجازه میدهد تما تصممیمات

انومن ارر ممی گمذارد .شمین )4191( 3امنیمت ،اعتمماد و

خممود را بممرای اراوممهدادن یمما بممهدسممتآوردن اطالعممات

مالحظمممات حمممریم خصوصمممی راجمممع بمممه اسمممتفاده از

مفیدتر ارزیابی و توجیه کنند.

سایتهای شبکههای اجتماعی را بررسی کمرده اسمت و

بهطورکلی سه نوع اعتماد تعریف شده است :اعتمماد

نشان داده که اعتماد ارر مثبت و بسیار زیادی بمر نگمرش

بین فردی (اعتماد بمین افمراد) ،اعتمماد سمازمانی (اعتمماد

کاربران نسبت به سایتهای شبکههای اجتمماعی دارد و

بین سازمانها) و اعتماد درونسازمانی (اعتماد بین افمراد

درنهایممت لممین و کمماوو ( )4192در پژوهشممی کممه بممر

و سازمانها) (گریملر و همکماران .)4119،در ایمن میمان

انگیزههمای کماربران ویچمت در چمین انومام دادهانمد،

اعتماد بین فردی در جوامع موازی بررسی شده اسمت و

دریافتنمد کممه کماربران ویچممت بممه نظراتمی کممه دربممارة

مشمخص شممده کممه اعتمماد بممر قصممد اعضما بممرای تبممادل

محصمموالت و خممدمات تبلی م شممده در ویچممت اسممت،

اطالعات بسیار زیاد تمأریر ممیگمذارد (سلدیانوفسمکی و

اعتماد میکنند و این اعتماد بر نگرش آنمان تمأریر مثبتمی

کولویممت .)4111،ایممن پممژوهش بممر اعتممماد بممین فممردی

دارد؛ از این رو با توجه به مباح

مطمر شمده ممیتموان

تمرکز میکند و بررسمی ممیکنمد کمه آیما کماربران بمه

گفت:

نظرات و اطالعاتی که دوستانشان دربمارة محصموالت و
خدمات اراوه میدهند ،اعتماد میکنند؟

فرضیة  :7اعتماد ،بمر نگمرش کماربران تلگمرام تمأریر
مثبت دارد.

پژوهشها نشان میدهد که اعتماد همم بمر تمایم بمه
اسممممتفاده از سممممایتهممممای شممممبکههممممای اجتممممماعی

اعتماد و تبلیغات شفاهی مثبت

(سلدیانوفسکی و کولویت )4111،و هم تمای کماربران

وستبروک )9117( 2ارتباطمات شمفاهی را ارتباطمات

سممایتهممای شممبکههممای اجتممماعی بممه درگیرشممدن در

غیررسمممی م میدانممد کممه دربممارة ویژگممیهممای و روش

ارتباطممات شممفاهی ارممر مثبممت و فراوانممی دارد (چممو و

اسممتفاده از یممک کمماال یمما خممدمتی خمماص و یمما دربممارة

کیم.)4199،

فروشندگان آن کاال یا خدمت از یک فرد به فرد دیگمر

اعتماد ،عاملی تعیینکننده در نگرش مصمرفکننمده

هدایت میشود .منطق ارتباطات شمفاهی ایمن اسمت کمه

است (رویز–مافه و همکماران4192،؛ شمی و همکماران،

اطالعات دربارة محصوالت یا خدمات میتواند از یمک

4193؛ شین4191،؛ لین و کاوو.)4192،

مصرفکننده به دیگران چه بهصورت شخصی و چمه از

رویز – مافه و همکارانش ( )4192نشان دادهانمد کمه

اعتماد کاربران تمأریر مثبمت و بسمیار زیمادی بمر نگمرش

طریمممق ارتباطمممات رسمممانهای گسمممترش یابمممد (لمممین و
کاوو.)4192،

نسبت به صفحات طرفداری در فیسبموک دارد .شمی و

اگر مصرفکننده دریابد که پیوندی قوی را با برنمد

4

براساس اعتماد ساخته ،ممکن است در تبلیغمات شمفاهی

را بررسی کرده و دریافتهاند که اعتمماد در یمک انوممن

برای آن برند مشارکت کند (بارردا و همکماران.)4195،

آنالین بهطمور مثبتمی بمر نگمرش کماربران نسمبت بمه آن

اگرچه تبلیغات شفاهی ممیتوانمد مثبمت یما منفمی باشمد،

1 Shih et al
2 Online Discussion Forum

3 Shin
4 Westbrook

همکارانش )4193( 9کاربران یک انومن بح

آنالین

بررسی عوام مؤرر بر نگرش و تبلیغات شفاهی مثبت در بین کاربران تلگرام 913 /

بازاریابمان بمه توصمیههمای مثبممت توجمه ممیکننمد؛ زیممرا

دریافتهاند که کاربران ویچت نسمبت بمه محصموالت و

تبلیغات شفاهی مثبت به ترویج محصموالت یما خمدمات

خدماتی که اراوهدهندة خدمات ویچت تبلیم ممیکنمد

بدون تحمی هزینههای تبلیغاتی یا ترفیعی اضافی کمک

اعتممماد دارنممد و تبلیغممات شممفاهی را دربممارة کاالهمما و

میکند .در این پژوهش بر تبلیغات شفاهی مثبت تمرکمز

خدمات تبلی شمده اراومه ممیدهنمد .درنهایمت مماتوس و

شده اسمت .بررسمی مطالعمات قبلمی نشمان ممیدهمد کمه

روسممی )4111( 6اعتممماد را پیشممایند تبلیغممات شممفاهی

اعتممماد ،بممر ارتباطممات شممفاهی تممأریر مثبتممی م میگممذارد

شناسایی کردهاند و ارر مثبت و تأم برانگیمزی از اعتمماد

(بارردا و همکاران4195 ،؛ چو و کیم4199،؛ رانماویرا و

را بر فعالیت تبلیغات شفاهی کشف کردهاند؛ بنابراین بما

پرابمممممممو4113 ،؛ سمممممممیکتمن4117 ،؛ گریملمممممممر و

مطر شده میتوان گفت:

همکاران 4119،؛ لین و کاوو4192 ،؛ مماتوس و روسمی،

توجه به مباح

فرضیة  :1اعتماد بر تبلیغات شفاهی مثبت تأریر مثبمت
دارد.

.)4111
بارردا و همکارانش )4195( 9میگویند کمه اعتمماد،
بممر تبلیغممات شممفاهی مصممرفکننممدگان در شممبکههممای

نگرش و تبلیغات شفاهی مثبت

4

در روابط ،نگرش–رفتار بهصورت منطقی ایمنگونمه

( )4199عوامممم تعیمممینکننمممدة اررگمممذار بمممر التمممزام

در نظر گرفته میشود که اگر شمخص نسمبت بمه چیمزی

مصرفکننده در تبلیغات شمفاهی الکترونیمک از طریمق

نگرش مطلوب داشته باشد ،رفتار مطلوبی را نیز از خمود

شبکههای اجتمماعی را بررسمی کمرده و دریافتمهانمد کمه

بممروز ممیدهممد (آجممزن و فیشممبین .)9177،مطالعممات بممر

اعتماد ،پیوند مثبتی با رفتار تبلیغات شمفاهی الکترونیکمی

تبلیغات شمفاهی الکترونیمک نشمان ممیدهمد کمه عنصمر

کاربران در وبسمایتهمای شمبکههمای اجتمماعی دارد.

عاطفی نگرش مصرفکنندگان ،عاملی برانگیزنده بمرای

رانمماویرا و پرابممو )4113( 3نشممان دادهانممد کممه اعتممماد،

آنها برای به اشتراکگذاشتن توربیات و توصیههمایی از

مصممرفکننممدگان را بممه ایومماد نظممرات مثبممت دربممارة

محصول به دیگمران اسمت (لیانمو و همکماران.)4195،

اراوه دهندة خدمات تشویق ممی کنمد .سمیکتمن)4117( 2

لین و کماوو ( )4192نشمان ممیدهنمد کمه نگمرش مثبمت

دریافت مه اسممت کممه اعتممماد بیشممتر مصممرفکننممدگان بممه

مصرفکنندگان نسبت به ویچت سبب تبلیغات شفاهی

محصوالت یا خدمات یک شرکت سبب میشود تا آنها

مثبممت دربممارة محصمموالت و خممدماتی م میشممود کممه بمما

اجتماعی آنالیمن تمأریر مثبتمی ممی گمذارد .چمو و کمیم

7

به احتمال زیاد آن محصوالت و خدمات را بمه دیگمران

ویچت تبلی میشوند .همچنمین لیانمو و همکمارانش

نیز توصمیه کننمد .گریملمر و همکمارانش )4119( 5ادعما

( )4195دریافتند که اگر مصرفکننده نگمرش مطلموبی

میکنند که افزایش اعتمماد یمک مشمتری بمه کارکنمان،

نسبت به یک هت داشته باشد ،این هت را به دیگمران در

گرایش او را به درگیرشدن در ارتباطات شمفاهی مثبمت

شبکههای اجتماعی توصیه میکند؛ از ایمن رو ممیتموان

دربارة سمازمان افمزایش ممی دهمد .لمین و کماوو ()4192

گفت:

5 Barreda et al
1 Chu & Kim
2 Ranaweera & Prabhu
3 Scichtmann
4 Gremler et al

5 Matos & Rossi
6 Leung et al

 / 912تحقیقات بازاریابی نوین ،سال هفتم ،شماره اول ،شماره پیاپی ( )42بهار 9316

فرضیة  :1نگرش ،تأریر مثبت و معناداری بر تبلیغمات
شفاهی مثبت دارد.

حممداق عضممو یکممی از شممبکههممای اجتممماعی هسممتند
(.)www.Ispa.ir
 -2تهران بزرگتمرین شمهر ایمران از نظمر توماری و

مدل مفهومی پژوهش
مدل مفهمومی پمژوهش ،ترکیبمی از پمژوهش لمین و
کاوو ( )4192و یون و همکارانش ( )4192است .در این
مممدل انگیممزههممای روانممی (سممرگرمی ،گممروهگرایممی و

مالی است که بسمیاری از ممردم ایمن شمهر از تلفمنهمای
هوشمند استفاده میکنند.
 -5زیرساختهمای ارتبماطی تلفمن هممراه در تهمران
بسیار بهتر از دیگر شهرهای ایران است.

اطالعات) و اعتماد کاربران بههممراه ویژگمی همای فنمی

بهدلی مقدورنبودن تهیة فهرستی از جامعة آمماری و

(سهولت استفاده و راحتی) پیامرسان تلگمرام ،متغیرهمای

نیز شباهت روش شناسی مدل سازی معمادالت سماختاری

مسممتق هسممتند .سممودمندی درکشممده و نگممرش نیممز

با برخی جنبههای رگرسیون چندمتغیری حومم نمونمه از

متغیرهای میمانوی و تبلیغمات شمفاهی نیمز متغیمر وابسمته

تکنیک تعیین حوم نمونمه بمرای ممدل سمازی معمادالت

است که روابط میان آنها در شک  9آمده است.

ساختاری استفاده شمده اسمت (همومن .)9312،همچنمین
برای رسیدن به دانشوویان بمرای پاسمخ بمه پرسشمنامه از

روش پژوهش
پژوهش حاضر از نظر نوع هدف کاربردی و از منظر

روش نمونهگیری دردسترس استفاده شده است.
فرمول شماره 9

روش گردآوری اطالعات ،پیمایشی و از نوع همبستگی
اسممت .جامعمة آممماری پممژوهش دانشمموویان تحصممیالت
تکمیلممی دانشممکدههممای مممدیریت دو دانشممگاه علمموم و
تحقیقات و دانشگاه آزاد اسمالمی تهمران شممال هسمتند.
دالی انتخاب دانشموویان دانشمگاه آزاد اسمالمی بمرای
جامعة آماری عبارتاند از:
 -9همگنی نسبی دانشموویان از نظمر سمن ،هموش و
درآمد (اسماعی پور.) 4195،

5q ≤ n≤ 15q

که در آن:
 =qتعممداد متغیرهممای مشمماهدهشممده (گویممههمممای
پرسشنامه) و  nحوم نمونه است.
بمما توجممه بممه فرمممول  9و تعممداد  31سممؤال پرسشممنامه
حممداق حوممم الزم بممرای معممادالت سمماختاری  951و
حمداکثر  251نمونمه مممیباشمد کممه انتخماب  311نمونممه،
حوممم مناسممبی اسممت .بممرای حف م حاشممیة ایمنممی341 ،

 -4سهم بسیار زیاد دانشمگاه آزاد اسمالمی از جامعمة

پرسشنامه در دو دانشکدة مدیریت تهران شممال و علموم

دانشوویی کشور و سمهم 56درصمدی ایمن دانشمگاه در

و تحقیقات (هر دانشکده بهطور مساوی  961پرسشمنامه)

تحصیالت تکمیلی (.)www.tabnak.ir

توزیع شد که از این تعداد  311پرسشنامه برای توزیمه و

 -3براسمممماس نظرسممممنوی مؤسسمم مة افکارسممممنوی
دانشمموویان ایممران (ایسممنا)54 ،درصممد از دانشمموویان

تحلی صحیح و مناسب بودند.
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)Source: (Lien and Cao, 2014; Lu et al., 2009; Yoon and Kim, 2007; Yoon et al., 2015

شکل  1مدل مفهومی پژوهش

ابزار گردآوری داده
در پممژوهش حاضممر بممرای جمممعآوری دادههمما از

برآورد پایایی براساس آلفای کرونبیا و روش
دونیمهسازی

پرسشنامه استفاده شده است .در مقدمة پرسشنامه ،هدف

در مرحلة پمیشآزممون یمک نمونمة سمیتمایی بمرای

کلی پژوهش تشریح شده است تا کوشمش بمرای جلمب

محاسممبة قابلی مت پایممایی ابممزار سممنوش انتخمماب شممد و

همکاری پاسخ دهندگان باشد .بخش مربوط به سمؤاالت

سازگاری درونی با محاسبة آلفای کرونباخ بما نمرمافمزار

جمعیتشناختی شام جنسیّت ،سن ،تحصیالت است؛ و

 SPSSمحاسممبه شممد .بممر ایممن اسمماس ،ضممریب آلفممای

در بخش اصلی پرسشنامه  31سؤال گنوانده شده اسمت.

کرونباخ برای کم پرسشمنامه  1/19اسمت کمه از مقمدار

در طراحی این قسمت سعی شده اسمت کمه سمؤاالت تما

 1/7بیشتر است و نشاندهنمدة سمازگاری درونمی بماالی

حد ممکن واضح و آسان باشند .برای طراحی این بخش

پرسشنامه است .همچنمین متغیرهما ،شماخصهما ،ضمریب

از طیف پنج گزینهای لیکرت ( = 5کمامالً موافمق تما = 9

آلفای کرونباخ و منابع استخراجی هریک از متغیرهما در

کامالً مخالف) استفاده شده است.

جدول شمارة  4آمده است.
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جدول  2متغیرها ،شاخصها ،ضریب آلفای کرونبا و منابع استخراجی
متغیرها و عالوم
اختصاری در مدل
سرگرمی
)(ENT

گروهگرایی
)(SOL

اطالعات
)(INFO

اعتماد
))T

شاخصها

 -9سرگرمکننده؛  -4خوشایند؛  - 3وقت گذراندن.
 -9آشنایی با افراد جدید؛  - 4ارتباط با دوستان
قدیمی؛
 -9منبعی مناسب برای کسب اطالعات؛
 -4منبعی خوب برای کسب اطالعات؛

1/79

لین و کاوو ()4192؛ چانو و
زو (.)4199
لین و کاوو (.)4192
کمن و همکاران (.)4192

 -3فراهمآوردن اطالعات به هنگام.
 -9صحیحبودن نظرات؛  -4قاب اطمینانبودن
نظرات؛

1/12

لین و کاوو (.)4192

 - 3قاب اعتمادبودن نظرات.

)(EOU

)(POU

1/76

 - 3حف ارتباط با دوستان فعلی.

 -3تسهی در ارتباط با افراد؛  -2سه و آسان بودن.

سودمندی درکشده

1/74

زو ()4199؛ کمن و
همکاران (.)4192

سهولت استفاده

)(CONV

کرونباخ

لین و کاوو ()4192؛ چانو و

 -9یادگیری آسان؛  - 4تبدی شدن به فردی ماهر؛

راحتی

ضریب آلفای

منابع

 -9استفاده در هر زمان؛  -4استفاده در هر مکان؛
 -3برقراری ارتباطی راحت با دیگران؛  - 2راحتی

1/71

یون و همکاران (.)4192
1/19

 - 3مفیدبودن برای تعام با دیگران؛  - 2مفید و

1/77

نگرش
)(ATT

مثبت برای استفاده؛  -3تمای داشتن به استفاده.

تبلیغات شفاهی مثبت

 -9اراوة توضیحات مثبت؛  -4اراوة اظهارنظرهای

)(PWOM

مثبت؛  -3ارزیابی مثبت توصیههای دیگران.

ک پرسشنامه

-

همچنممین جممدول  ،3ضممریب آلفمما از روشسممازی را
نشان میدهد .همة اعداد بیانگر آن اسمت کمه پرسشمنامة
طراحیشده برای انوام پژوهش پایایی الزم را دارد.

لو وهمکاران (.)4111
یون و همکاران (.)4192

سودمندبودن.
 -9احساس راحتی در استفاده؛  -4داشتن نگرش

یون و کیم (.)4117
یون و همکاران (.)4192

استفاده.
 -9ارربخشی ارتباط؛  -4بهبود کارایی کاربر؛

لو وهمکاران (.)4111

1/11
1/76
1/19

لین و کاوو (.)4192
شی و همکاران (.)4193
لین و کاوو (.)4192
-
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جدول  3ضریب آلفا در روش دونیمهسازی
ضریب آلفا برای بخش اول

ضریب آلفا برای بخش دوم

1/13

1/16

بررسی برازش مدل با استفاده از روش PLS

حذف شده است .بعد از بررسی ضرایب بارهای عاملی،

مدل کام معادلة ساختاری ،شام دو مؤلفه است:

نوبت محاسبه و گزارش ضرایب آلفای کرونبماخ اسمت.

 -9مدل اندازهگیری

بررسممی ضممرایب آلفممای کرونبمماخ نشممان از وضممعیت

 -4مدل ساختاری

مطلوب تمام متغیرها دارد؛ اما سازة گمروهگرایمی مقمدار
کمتر از  1/7دارد که بما توجمه بمه مناسمبنشمدن مقمدار

بررسی برازش مدل اندازهگیری

آلفای کرونباخ بما حمذف سمؤاالتی دارای کمتمرین بمار

قب از ورود به مرحلة آزمون فرضمیات و ممدلهمای

عاملی ،ممیتموان بمه نظمر مموس و همکمارانش)9111( 4

مفهممومی پممژوهش ،ابتممدا الزم اسممت از صممحت مممدل

استناد کرد که دربارة متغیرهای با تعداد سؤاالت اندک،

اندازهگیری اطمینان حاص کرد .در ممدل انمدازهگیمری

مقممدار  1/6را مممرز ضممریب آلفممای کرونبمماخ معرفممی

رابطة بمین متغیرهمای مکنمون و متغیرهمای مشماهدهشمده

کردهاند .روش  PLSمعیار مدرنتری نسمبت بمه آلفما بمه

بررسی میشود .روشهای مختلفی برای بررسی بمرازش

نام پایمایی ترکیبمی اراومه ممیدهمد کمه پایمایی سمازه نمه

مدل اندازه گیری وجود دارد؛ اما روشی که برازش مدل

بهصورت مطلق بلکه با توجه به همبستگی سازههای آنها

اندازهگیری را همهجانبه بررسمی ممیکنمد ،روش PLS9

با یکدیگر محاسبه میشود .اگر مقمدار پایمایی ترکیبمی

اسممت کممه در آن بممرای بررسممی بممرازش مممدلهممای

برای همر سمازه بماالی  1/7شمود ،نشماندهنمدة پایمداری

اندازهگیری از سه معیار پایایی ،روایمی همگمرا و روایمی

درونی مناسب برای مدل های اندازه گیری است و مقدار

واگرا استفاده ممی شمود .معیمار پایمایی ضمرایب بارهمای

 1/6نبممممود پایممممایی را نشممممان مممممیدهممممد (داوری و

عمماملی ،ضممرایب آلفممای کرونبمماخ و پایممایی ترکیب می را

رضممازاده .) 9314،براسمماس جممدول  2مقممدار پایممایی

بررسی میکند  .بررسی ضرایب بارهای عاملی مؤیّد این

ترکیبی برای همة سازهها در وضعیت مطلوبی قرار دارد.

مطلب است که واریانس بمین آن سمازه و شماخصهمای

بعد از بررسی معیار پایایی ،معیار روایمی همگمرا دوممین

آن از واریانس خطای اندازه گیری آن سازه بیشتر اسمت

معیاری اسمت کمه بمرای بمرازش ممدل انمدازهگیمری در

و پایایی دربمارة آن ممدل انمدازهگیمری پمذیرفتنی اسمت

روش  PLSبه کار برده می شود .معیار ( AVE2میمانگین

(داوری و رضمممازاده .)9314،دو مقمممدار ( 1/2هالنمممد،

واریانس استخرادشده) میزان همبسمتگی یمک سمازه بما

 )9111و ( 1/5ریوارد و هاف ) 9111،برای پذیرش بمار

شمماخصهممای خممود را نشممان م میدهممد کممه هرچممه ایممن

عاملی در نظمر گرفتمه شمده اسمت کمه در ایمن پمژوهش

همبستگی بیشتر باشمد ،بمرازش نیمز بیشمتر اسمت .مقمدار

مقدار  1/5مدنظر است .بر اسماس جمدول  2تنهما سمؤال

بحرانی برای معیار  AVEعمدد  1/5اسمت؛ بمدین معنمی

 ENT3از متغیر سرگرمی بهدلی بار عاملی کمتمر از 1/5
1 Partial Least Squaares

3

2 Moss et al.
3 Composite Reliability
4 Average Variance Extracted
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که مقدار  AVEباالی  1/5روایی همگمرای پمذیرفتنی و

باالتر از  1/5است که نشاندهندة این است که سازههای

مناسممب را نشممان م میدهممد (داوری و رضممازاده.) 9314،

پژوهش همبستگی مطلوبی با شاخصهای خود دارند.

مطابق با جمدول  2مقمادیر  AVEبمرای تممامی سمازههما
جدول  4بررسی برازش سازههای مدل اندازهگیری
متغیر

سرگرمی

عاملی

استفاده از تلگرام سرگرمکننده است.

1/16

44/39

استفاده از تلگرام برایم خوشایند است.

1/17

47/41

برای وقتگذرانی از تلگرام استفاده میکنم.

1/21

3/11

با تلگرام میتوانم با افراد جدیدی آشنا شوم.

1/51

5/24

1/71

91/61

با تلگرام میتوانم ارتباطم را با دوستانم حف کنم.

1/11

36/61

تلگرام منبع مناسبی از اطالعات است.

1/77

92/11

تلگرام منبع خوبی از اطالعات را فراهم میآورد.

1/11

31/76

تلگرام اطالعات بهموقع (به هنگامی) را فراهم میآورد.

1/71

99/56

1/15

21/77

1/11

63/36

1/15

37/21

1/73

91/71

1/71

46/17

تلگرام برای برقراری ارتباط با دیگران برنامه آسانی است.

1/13

41/61

بهطور کلی ،استفاده کردن از تلگرام سه و آسان است.

1/71

43/17

1/71

47/16

1/71

34/17

1/11

41/53

سؤاالت پرسشنامه

گروهگرایی با تلگرام میتوانم دوستان قدیمیام را پیدا کنم.

اطالعات

نظرات (کامنتهای) دوستانم دربارة محصوالت در تلگرام
صحیح است.
اعتماد

نظرات (کامنتهای) دوستانم دربارة محصوالت در تلگرام
مطمئن است.
من به نظراتی که دوستانم دربارة محصوالت در تلگرام
مینویسند ،اعتماد دارم.
یادگیری اینکه چگونه تلگرام را راهاندازی کنم ،آسان
است.

سهولت

تبدی شدن به فردی ماهر در استفاده از تلگرام برایم آسان

استفاده

است.

استفاده از تلگرام مرا قادر میسازد تا در هرزمانی که مناسب

میدانم با دیگران ارتباط برقرار کنم.
راحتی

بار

TValue

استفاده از تلگرام این امکان را برایم فراهم میکند تا با

دیگران در هر مکانی ارتباط برقرار کنم.

استفاده از تلگرام به من برای ارتباط برقرارکردن با دیگران

ضریب
آلفای

CR

AVE

کرونباخ
1/71

1/69

1/71

1/12

1/71

1/19

1/16

1/75

1/13

1/11

1/16

1/17

1/55

1/54

1/63

1/76

1/64

1/63
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آسودگی خاطر میدهد.
تلگرام را برنامة مناسب و راحتی برای تعام با دیگران

1/19

29/57

1/72

43/56

1/71

41/36

1/71

31/26

1/76

44/19

در استفاده از تلگرام احساس راحتی میکنم.

1/15

23/41

به استفاده از تلگرام برای برقراری ارتباط با دوستانم مایلم.

1/19

47/16

نگرش مثبتی نسبت به تلگرام دارم.

1/16

54/17

1/74

95/49

میدانم.
استفاده از (بهکارگیری) تلگرام مرا قادر به برقراری ارتباط
مؤررتر با دیگران میسازد.

سودمندی
درکشده

استفاده از تلگرام کارایی مرا در تسهیم (به اشتراکگذاری)
اطالعات و ارتباط با دیگران بهبود میبخشد.

تلگرام یک برنامه خدماتی مفید برای تعام با دیگران است.
بهطورکلی تلگرام برای من مفید و سودمنداست.

نگرش

ویژگی مثبت محصوالت و خدماتی را که خریداری کردهام
تبلیغات
شفاهی
مثبت

برای دوستانم در تلگرام توضیح میدهم.
دربارة محصوالت مشهور بهطور مثبتی در تلگرام اظهار نظر
میکنم.
محصوالتی را که دوستانم در تلگرام تبلی میکنند مثبت و
خوب ارزیابی میکنم.

1/17
1/15

22/32

1/77

1/11

1/76

1/15

1/11

1/16

1/51

1/79

1/67

51/52

آخممرین معیمماری کممه بممرازش مممدل انممدازهگیممری را

همانطور که جدول  5نشان ممیدهمد ،مقمدار جمذر

بررسی میکند ،روایی واگراست که میمزان رابطمة یمک

 AVEمتغیرهممای مکنممون در پممژوهش حاضممر کممه در

سازه با شاخصهمایش را در مقایسمة رابطمة آن سمازه بما

خانههای موجود در قطر اصلی ماتریس قرارگرفتهاند ،از

سایر سازهها میسنود .روش بمهکارگرفتمهشمده در ایمن

مقدار همبستگی میان آنها در خانمههمای زیمرین و چم

پژوهش روایی واگرا بهشیوة فورن و الرکمر اسمت کمه

قطر اصلی ترتیب داده شدهانمد ،بیشمتر اسمت .از ایمن رو

در این روش میزان  AVEبرای همر سمازه بایمد بیشمتر از

میتوان گفت که در پژوهش حاضر ،سازهها در مدل ،با

واریانس اشتراکی بین آن سازه و سازههای دیگر (مربمع

شاخصهای خود تعام بیشتری دارنمد تما بما سمازههمای

مقدار ضرایب همبستگی بین سازهها) در مدل باشد.

دیگر .به بیان دیگر ،روایی واگرای مدل در حد مناسمبی
است.
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جدول  5بررسی برازش مدل اندازهگیری با استفاده از روایی واگرا بهروش فورنل و الرکر
سازهها

سرگرمی

سرگرمی

1/72

گروهگرایی

1/36

1/74

اطالعات

1/31

1/37

1/71

اعتماد

1/91

1/49

1/37

1/17

سهولت استفاده

1/31

1/31

1/41

1/15

1/71

راحتی

1/26

1/25

1/37

1/33

1/21

1/71

1/27

1/29

1/54

1/37

1/23

1/51

1/76

نگرش

1/59

1/25

1/24

1/37

1/24

1/63

1/61

1/12

تبلیغات شفاهی

1/91

1/41

1/23

1/57

1/93

1/37

1/31

1/32

سودمندی
درکشده

گروهگرایی

اطالعات

اعتماد

سهولت
استفاده

راحتی

سودمندی
درکشده

نگرش

تبلیغات
شفاهی

1/19

بررسی برازش مدل ساختاری
در روش  ،PLSبعممد از بررسممی بممرازش مممدلهممای

درونزای مدلباالتر از  1/33است؛ بنابراین بما توجمه بمه

اندازهگیری نوبت برازش مدل ساختاری پژوهش اسمت.

مقادیر ممورد ممالک ،ممدل ،بمرازش سماختاری مناسمبی

برای بررسی برازش مدل ساختاری در روش  PLSاز دو

دارد .بر این اساس متغیرهمای سمرگرمی ،گمروهگرایمی،

معیار

و

اطالعات و اعتماد رویهمرفته توانسمتهانمد 21درصمد از

استفاده میشود.

معیاری است که تأریر یک متغیر برونزا بر یمک

تغییرات نگمرش را توضمیح دهنمد و سمهولت اسمتفاده و

متغیر درونزا را نشمان ممیدهمد و مقمدار آن تنهما بمرای

راحتی نیز توانسمتهانمد 31درصمد از تغییمرات سمودمندی

سممازههممای درونزای مممدل محاسممبه م میشممود .دربممارة

درک شده را توضیح دهند؛ درنهایت متغیرهمای نگمرش

سازههای بمرونزا ،مقمدار ایمن معیمار صمفر اسمت .چمین

و اعتممماد بممهصممورت مسممتقیم و متغیرهممای سممرگرمی،

( )9111سه مقدار  1/33 ،1/91و  1/67را مقدار ممالک

گروهگرایی ،اطالعمات ،سمهولت درکشمده ،راحتمی و

برای مقادیر ضعیف ،متوسمط و قموی

در نظمر گرفتمه

سودمندی درک شده به صورت غیرمستقیم 35درصمد از

اسممت .مطممابق بمما شممک  ،4مقممدار

بممرای متغیرهممای

تغییرات تبلیغات شفاهی مثبت را توضیح دادهاند.
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شکل  2ضرایب

در مدل ترسیمشده در حالت ضرایب استانداردشده

دومممین معیممار در بررسممی بممرازش مممدل سمماختاری

پیشبینی ضمعیف ،متوسمط و قموی سمازه یما سمازههمای

اسممت .ایممن معیممار قممدرت پ میشبینممی مممدل را

بمممرونزای مربممموط بمممه آن دارد .جمممدول  6مقمممادیر

معیممار

مشخص میکند ،بدین معنی اگر در یمک ممدل ،روابمط

بهدستآمده

را نشان میدهد.

بممین سممازههمما بممهدرسممتی تعریممفشممده باشممند ،سممازههمما

در جدول :6

میتوانند تأریر کافی بر شاخصهای یکدیگر بگذارنمد و

 = SEEجمممع مربممع مقممادیر خطمما در پممیشبینممی

از ایممن راه فرض میههمما بممهدرسممتی تأییممد شمموند .هنسمملرو

شاخصهای سازهی درونزا و  = SSOجمع مقادیر مربع

همکممارانش ( )4111بیممان مممیکننممد در صممورتی کممه

مربوط به شاخص ها است .بنمابراین بما توجمه بمه مقمادیر

معیممار

دربممارة یممک سممازة درونزا سممه مقممدار ،1/14

 1/95و  1/35را داشته باشمد ،بمهترتیمب نشمان از قمدرت

بهدستآمده مدل ،برازش ساختاری مناسبی دارد.
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جدول  6مقادیر بهدستآمده

1-SSE / SSO

SSE

SSO

1/43

141/696594

9411

سودمندی درکشده

1/32

515/637621

111

نگرش

1/44

611/764561

111

تبلیغات شفاهی

متغیرها

برازش مدل کلی (معیار)GOF
معیار  GOFمربوط به بخش کلی مدلهای معادالت

یافتههای جمعیتشناختی

ساختاری است .بدین ترتیب محقق با این معیار میتوانمد

از موممموع  311دانشمموویی کممه در ایممن پممژوهش

پس از بررسی برازش بخمش انمدازه گیمری و سماختاری

شرکت کردهاند 956 ،نفمر ممرد (54درصمد) و  922نفمر

مدل پژوهش خود ،برازش بخش کلی را نیز بسنود .این

زن (21درصد) هستند .دربارة سن افراد شرکتکننده در

معیار از فرمول  4به دست میآید.

این پژوهش62 ،درصد ( 914نفمر) بمین  45تما  35سمال،
45درصد ( 75نفر) بین  35تما  25سمال و 99درصمد (33
نفر) باالی  25سال سن داشتند72 .درصمد ( 444نفمر) از

فرمول :4
= GOF

دانشوویان در دورة کارشناسمی ارشمد و 46درصمد (71

= GOF

نفمممر) در دورة دکتمممرا تحصمممی مممیکننمممد .درنهایمممت

GOF =1/59

براسمماس رابطمة  4معیممار  GOFبممرای مممدل پممژوهش
 1/59بهدست آمده است ،وتزلس و همکماران،)4111( 9
سه مقدار  1/45 ،1/19و  1/36را مقادیر ضعیف ،متوسط
و قوی برای  GOFمعرفی کردهانمد .بما توجمه بمه مقمدار
بهدستآمده بمرای ممدل پمژوهش ( ،)1/59نشماندهنمدة
برازش کلی قوی برای مدل پژوهش است.

53(951درصممد) نفممر از دانشمموویان موممرد و  929نفممر
(27درصممد) متأهمم بممودهانممد .جممدول  7مشخصممات
جمعیتشناختی کام نمونة مطالعهشده را نشان میدهد.
آزمون مدل پژوهش
شک  3مدل پژوهش را در حالت تخمین اسمتاندارد
و اعداد معناداری نشان میدهد .در این ممدل ،سمرگرمی
( )1/42و گممروهگرایممی ( ،)1/91دو انگیممزة روانممی بممر
نگرش تأریر مثبت و معناداری دارنمد و اعتمماد ( )1/95و
سودمندی درکشده ( )1/32نیز تأریر مثبت و معنماداری

یافتههای پژوهش
پس از بررسی مدل اندازهگیمری ،سماختاری و کلمی
محقق اجازه مییابد که فرضیههمای پمژوهش را بررسمی
کند و بسنود و به یافتههای پژوهش برسد.

بر نگرش کاربران تلگرام دارند .البته نتایج نشان میدهد
که سهولت استفاده ( )1/91و راحتی ( )1/5ویژگیهمای
فنی تلگرام از طریمق سمودمندی درکشمده بمر نگمرش،
تممأریر معنممادار و مثبممت دارنممد .اعتممماد ( )1/54و نگممرش
( )1/92کماربران نسممبت بممه تلگمرام بممر تبلیغممات شممفاهی
مثبت تأریر مثبت و معناداری دارد و درنهایمت اطالعمات

3 Wetzels et al
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( )1/13یکمممی از انگیمممزههمممای روانمممی تمممأریر مثبمممت و

معنیداری بر نگرش کاربران تلگرام ندارد.

جدول  7مشخصات جمعیتشناختی نمونۀ مطالعهشده
متغیر
جنسیت

سن

فراوانی

درصد

مرد

956

%54

زن

922

%21

 45تا  35سال

914

%62

 35تا  25سال

75

%45

باالتر از  25سال

33

%99

متغیر
تحصیالت

وضعیت تأه

فراوانی

درصد

کارشناسی ارشد

444

%72

دکتری

71

%46

مورد

951

%53

متأه

929

%27

شکل  3مدل پژوهش در حالت تخمین استاندارد

بحث و نتیجهگیری
پیامرسان موبایلی تلگرام ،یک ابزار ارتباطی آنالیمن

دارد ،توانسته است که کاربران زیادی بهویژه نس جوان

است که محبوبیت زیادی در میان کاربران اینترنت تلفن

را به خمود جمذب کنمد .از ایمن رو ،ایمن پمژوهش یمک

همراه در کشور ما یافتمه اسمت .علمت ایمن محبوبیمت را

مطالعة مقدماتی بمرای بررسمی تمأریر انگیمزههمای روانمی

میتوان در بهبود کارایی کاربران و نیز هزینههای پمایین

(سرگرمی ،گروه گرایی و اطالعمات) کماربران تلگمرام،

آن دانست .این رسانة اجتماعی به دلی قابلیمتهمای کمه

ویژگممیهممای فنممی (سممهولت درکشممده و راحتممی)،

 / 912تحقیقات بازاریابی نوین ،سال هفتم ،شماره اول ،شماره پیاپی ( )42بهار 9316

سودمندی درکشده و اعتماد بر نگرش کاربران تلگرام

گفتگوی محافظتشده ،ایوماد گمروه و غیمره در رسمانة

و ارزیممابی تممأریر نگممرش کمماربران و نیممز اعتمادشممان بممر

تلگرام سبب شک گیری نگمرش مثبتمی در کماربران آن

تبلیغات شفاهی مثبت است .نتایج نشان ممیدهمد کمه در

شده است که ایمن نگمرش مثبمت تمایم کماربران را بمه

میان انگیزه های روانی ،سرگرمی ( )11422بیشترین تأریر

درگیرشدن در تبلیغات شفاهی را افزایش میدهد.

را بر نگرش کاربران تلگرام دارد .ارر مثبت سرگرمی بمر

گممروهگرایممی ،دومممین عاممم اررگممذار بممر نگممرش

نگرش با نتایج تحقیق الیسون و همکارانش ( ،)4116لین

کاربران تلگرام است .تأریر مثبت گروهگرایی بر نگمرش

و کمماوو ( )4192و تمما حممدودی بمما بخشممی از نتممایج کممار

در ایممن پممژوهش بمما یافتممههممای چانممو و ژو (،)4199

پممارک و همکممارانش ( )4199همممخمموانی دارد .وجممود

کمموراس – پممرز و همکممارانش ( )4193و لممین و کمماوو

برنامه های رایگانی مانند فهرست پخش ،افزودن کانمال،

( )4192همخوانی دارد.

جدول  8خالصۀ آزمون فرضیات
فرضیه
H1
H2
H3
H4
H5
H6
H7
H8
H9

از سازه

به سازه

ضریب مسیر

آمارة T

نتیوة آزمون

سرگرمی

نگرش

1/42

2/36

تأیید

گروهگرایی

نگرش

1/91

3/91

تأیید

اطالعات

نگرش

1/13

1/75

رد

سهولت استفاده

سودمندی درکشده

1/91

3/44

تأیید

راحتی

سودمندی درکشده

1/5

1/31

تأیید

سودمندی درکشده

نگرش

1/32

3/67

تأیید

اعتماد

نگرش

1/95

4/14

تأیید

اعتماد

تبلیغات شفاهی

1/54

91/47

تأیید

نگرش

تبلیغات شفاهی

1/92

4/21

تأیید

یکی از قابلیمت همای تلگمرام بمرای کماربران ،ایوماد

نتیوه با مطالعة چانو و ژو ( ،)4199سان و همکمارانش

گروه است که در آن کاربر ممیتوانمد بما دوسمتان خمود

( )4192و لممین و کمماوو ( )4192مغممایرت داشممته اسممت.

گروهی را بسازد و با افراد جدیدی نیز آشنا شموند .ایمن

مممیتمموان دلی م رد ایممن فرضممیه را در ایممن دانسممت کممه

قابلیت تلگرام سبب ایواد نگرشی مثبت در کماربران آن

کاربران اطالعاتی را که از طریق گروهها و کانمالهما در

شده اسمت کمه ایمن نگمرش مثبمت بمه نوبمة خمود سمبب

فضممای تلگممرام دریافممت مممیکننممد ،اطالعممات مفیممدی

تقویت تبلیغمات شمفاهی مثبمت ممیشمود؛ زیمرا اعضمای

نمیدانند .این مسئله را میتوان ناشی از شایعاتی دانسمت

گروه برانگیخته میشوند تما اطالعمات را در زمینمههمای

کممه در شممبکههممای اجتممماعی پخممش مممیشممود و سممبب

مختلف و میان گروههای دیگر مبادله کنند .فرضیة سموم

میشود تا کماربر بمهتمدریج اطمینمان خمود را نسمبت بمه

کمه بیممانگر تممأریر مثبممت و معنممادار اطالعممات بممر نگممرش

اطالعمماتی کممه مممیخواهممد از راه رسممانههممای اجتممماعی

کاربران نسبت بمه تلگمرام بمود ،رد شمده اسمت کمه ایمن

همچممون تلگممرام بممه دسممت آورد از دسممت مممیدهممد.
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همچنین نتایج این تحقیق نشان میدهد که ویژگمیهمای

تلگرام ابزار سودمندی برای رفع نیازهای اوسمت نسمبت

فنی ،نقمش مهممی در نگمرش کماربران تلگمرام دارد .در

به آن نگرش مثبتی پیدا میکند .فرضة هفمتم کمه بیمانگر

میممان ویژگممیهممای فنممی راحتممی تممأریر بسممیار زیممادی بممر

تأریر مثبت و معنادار اعتماد بر نگمرش نسمبت بمه تلگمرام

سممودمندی درکشممده دارد .تممأریر مثبممت راحتممی بممر

است ،نیز مورد تأیید شده است؛ ایمن نتیومه بما پمژوهش

سممودمندی درکشممده ،بمما پممژوهش یممون و همکممارانش

شی و همکارانش ( ،)4193شمین ( )4191و لمین و کماوو

( )4192همخموانی دارد .راحتمی ،توانمایی بمهکمارگیری

( )4192همممخمموانی دارد .دلیمم تأییممد ایممن فرضممیه را

فناوری بدون درنظرگرفتن مکمان و زممان تعریمفشمده

میتوان اینگونه توضیح داد که کاربران سطح باالیی از

است .به این دلیم و بما توجمه بمه نتیومة بمهدسمتآممده،

اعتماد را نسبت به نظراتی که دیگران دربارة محصوالت

ممیتمموان گفممت تلگممرام فرصممتهممای بیشممتری را بممرای

و خدمات تبلیم ممیکننمد دارنمد .البتمه میمانگین اعتمماد

کاربران خود برای داشتن یک ارتباط راحت با دوسمتان

( 4/71از  )5نشاندهندة ایمن مطلمب اسمت کمه کماربران

در هر مکانی را فمراهم ممیسمازد و آنهما را بمرای تبمادل

تلگمممرام تنهممما دربمممارة نظمممرات و گفتمممههمممایی دربمممارة

داومی اطالعات مفیمد میمان دوسمتان در همر زممان توانما

محصوالت و خدمات توافق دارند و آن را قاب معتبمر و

م میکنممد .تممأریر مثبممت سممهولت اسممتفاده بممر سممودمندی

مطمئن می دانند که دوستانشان آن را مطر کنند .نتیومة

درکشده ،تأیید شده است که این نتیوه با پژوهش یون

فرضیة هشمتم نشمان ممیدهمد کمه اعتمماد تمأریر مثبمت و

و همکارانش ( )4192مغایر است و از طرفی با مطالعة لو

معناداری روی تبلیغات شفاهی مثبت دارد و این با نتیومة

و همکارانش ( )4111همخوانی دارد .وجود یک رابطمة

پژوهش لین و کاوو ( )4192همخموانی دارد .از دیمدگاه

مثبت بین سهولت استفاده و سودمندی درکشمده نشمان

شبکههای اجتماعی ،اعتماد محرک مهمی برای ارزیمابی

میدهد که سهولت استفاده ،معیار مهممی بمرای طراحمی

منممابع و ارزش اطالعممات از دیممدگاه مصممرفکننممدگان

برنامههای مرتبط بما رسمانة اجتمماعی اسمت .از ایمن رو،

بهحساب میآید .از این رو ،میتوان گفت هنگمامی کمه

میتوان گفت کاربران ،تلگرام را برناممهای آسمان بمرای

کمماربران بممه گفتممههمما و نظممرات دوستانشممان دربممارة

راهاندازی و استفاده میدانند که این سهولت درکشمده

محصمموالت و خممدمات اعتممماد دارنممد ،آنهمما نسممبت بممه

آنها را در برقراری ارتباط آسان بما دوسمتان و همکماران

خریدن و استفادة محصوالت و خمدمات و نیمز تبلیغمات

خودشان قادر میسازد و تلگرام را ابزار سودمندی بمرای

شفاهی مثبت نسبت به آن برانگیختمه ممیشموند .دربمارة

بهبممود کممارایی ارتبمماطیشممان م میداننممد .فرضممیة ششممم

آخرین فرضیة پژوهش ،نتیوه نشان میدهد کمه نگمرش

پژوهش که بیانگر تأریر مثبت سمودمندی درکشمده بمر

کمماربران تلگممرام بممر تبلیغممات شممفاهی تممأریر مثبممت و

نگرش کاربران نسبت به تلگرام بود ،نیز تأیید شده است

معنمماداری دارد کممه ایممن یافتممه بمما پممژوهش لممین و کمماوو

که این نتیوه با نتایج پژوهش لمو و همکمارانش ()4111

( )4192همخوانی دارد .از نظمر نگمرش ،میمانگین کلمی

همخوانی دارد .میتوان ادعا کمرد کمه کماربران تلگمرام

نگرش ( 3/74از  )5است که نشان میدهمد انگیمزههمای

این پیامرسان را یک برنامة مفید و سودمند میداننمد کمه

روانمممی ماننمممد سمممرگرمی و گمممروهگرایمممی در کنمممار

مزایمممای سمممودگرایانه و لمممذتجویانمممه را در اختیمممار

ویژگیهای فنی مانند سهولت استفاده و راحتی بههممراه

کاربرانش قرار می دهد .هنگامی کمه کماربر دریابمد کمه

سودمندی درکشده و نیز اعتمماد میمان کماربران سمبب
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شک گیری نگرش مثبتمی در کماربران بمرای اسمتفاده از

کنند تما بتواننمد ارتباطمات شخصمی متناسمب بما آنهما را

تلگرام شده است که این نگرش مثبمت سمبب ممیشموند

تنظیم کنند .عالوه بر این ،آنها باید به محتوای پیمامهمای

کاربران اظهارنظر مثبت دربمارة محصموالت و خمدمات

که میفرستند نیز توجه داشته باشد و باید این پیمامهما بما

در تلگرام تمایم داشمته باشمند .همچنمین میمانگین کلمی

انگیزههای کاربران برای استفاده از این شبکهها متناسمب

تبلیغات شمفاهی مثبمت ( 3/16از  )5نشمان ممیدهمد کمه

باشد .بنابراین ،این کانالها باید جالمب و سمرگرمکننمده

کمماربران تلگممرام تمای م دارنممد بممهطممور مثبتممی دربممارة

باشد و تا حد امکان به کاربران اجازة تعام و مشمارکت

محصمموالت و خممدمات اظهممارنظر کننممد .بهبممود نگممرش

را بدهمد؛ زیممرا هنگمامی کممه یممک کماربر از شممبکههممای

کاربران تلگرام و افزایش اعتماد آنها بمه نظراتمی کمه در

اجتماعی استفاده میکند ،تنهما در پمی کسمب اطالعمات

میشود که کاربران دربارة

نیست ،بلکه سرگرمی و تعام اجتمماعی را نیمز جسمتوو

محصمموالت و خممدماتی کممه دریافممت کممردهانممد ،بممرای

می کند .با توجه به نتایج تحقیق و تأیید تبلیغمات شمفاهی

دوستان خود توضیح دهند و تبلی کنند.

مثبت از سوی کاربران در تلگرام ،استفادة شمرکتهما از

تلگرام مطر میشود ،باع

این شمبکه اجتمماعی اجتنماب ناپمذیر ممینمایمد .پیشمنهاد
پیشنهادهای کاربردی
با توجه به نتایج پژوهش موموعمهای از پیشمنهادهای

میشود که شمرکتهمای مختلمف در ایمن شمبکه کانمال
ایواد کنند و محصوالت خود را تبلی کنند.

کاربردی اراوه میشود .تلگرام ،یک پیامرسان اجتمماعی

برای اضمافه شمدن اعضما بمه کانمال شمرکت و انومام

است که فراتر از گفتگوی دونفره و گروهی شده اسمت

تبلیغات شفاهی در آن پیشنهاد ممیشمود کمه مموارد زیمر

و امکانممات جدیممدی را بممه دسممت داده اسممت .تلگممرام

رعایت شود:

کانالهایی را به بازار معرفی کمرد کمه بما آنهما ممیتموان
پیامی را از طریقی  URLرابتی به تعمداد زیمادی از افمراد
رساند .افرادی که به کانال ممیپیوندنمد ،عضمو گروهمی

 -9نوشتن لینک آدرس کانال شمرکت روی کمارت
ویزیت یا بستهبندی محصوالت؛
 -4تبلی لینک کانال در شبکه همای اجتمماعی دیگمر

هستند که هی محدودیتی از بابت تعداد و اندازه نمدارد.

مانند فیسبوک ،واتسآپ ،الین ،بی تالک و غیره؛

دارنممدة کانممال مممیتوانممد در هممر زمممان مطممالبی را کممه

 -3تبلی لینک کانال در گروههای دیگر تلگرام؛

میخواهد به اشتراک بگذارد و هر لحظه ببیند چنمد نفمر

 -2تبلی لینک کانمال در کانمال همای دیگمر (مبادلمة

آن را دیدهاند؛ حتی وقتی پیام را یکی از اعضا به فرد یما
گروهممی بیممرون کانممال هممم مممیفرسممتد ،بمماز هممم تعممداد
بازدیدها برای دارندة کانال که اولین بار مطلب را انتشار
داده است مشخص میشود .این یک ابزار بسیار شگفت
برای بازاریابان در شبکههای اجتماعی اسمت .از ایمن رو

لینک)؛
 -5اختصاص گروهی بمرای تبلیغمات در شمبکههمای
اجتماعی در شرکت؛
 -6تخفیفدادن به مشتریانی که بمه عضمویت کانمال
شرکت درمیآیند؛

شرکتهمایی کمه ممیخواهنمد در ایمن شمبکة اجتمماعی

 -7طراحی مسابقه در میان مشتریان و اعضای کانمال

موبایلی فعالیت داشته باشند ،باید مشتریان هدف خود را

بمما مضمممون عکممس یمما فممیلم برتممر از توربممة مصممرفی

از نظر سالیق ،نیازهما و خواسمتههما بمهدرسمتی شناسمایی

مصرفکننده با محصول شرکت و انتشار آن.
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به این دلی که در تلگرام ،گروه نیز میتوان سماخت
و مزیت گروه نسبت به کانال ،گرفتن بازخورد از طرف
اعضما اسمت ،بهتمر اسمت گمروه نیمز راهانمدازی شمود تمما

اینکه سهولت استفاده و راحتی ،ویژگمی فنمی و برجسمتة
تلگرام در این پژوهش لحا شده است.
توصممیه مممیشممود کممه در پممژوهشهممای بعممدی

مشتریان نقاط ضعف و قوّت محصموالت ،نموع فمروش،

انگیزههای حمایمت اجتمماعی ،تبعیّمت (انطبماق) ،تعامم

پیشنهادها و انتقادها و غیره را به شرکت ممنعکس کننمد.

اجتماعی ،دیگمر انگیمزه همای کمه ممی توانمد بمر نگمرش

بممرای افممزایش اعتممماد مشممتریان و اعضمما ،بهتممر اسممت بمما

کاربران تلگرام تأریر بگمذارد ،مطالعمه و بررسمی شموند.

کانمالهمایی کمه در زمینمة مطالممب بمیربمط بمه موضمموع

همچنممین ویژگممیهممایی ماننممد قابلیمت دسترسممی ،امنیمت

شرکت فعالیت می کنند ،تبادل لینمک نشمود و بمه جمای

درکشده ،کیفیت اطالعات ،از دیگر ویژگیهمای فنمی

آنها با کانال هایی با موضوع فعالیت مشمابه تبمادل لینمک

تلگممرام بررسممی شمموند .بمما توجممه بممه اینکممه کمماربران

شود .از مهم ترین مزیمت همای شمبکة اجتمماعی تلگمرام،

رسممانههممای اجتممماعی از تنمموع دموگرافیممک بمماالیی

ارزانبودن و داشتن فضای زیاد برای تبلیغات است .بهتر

برخوردارند ،پیشمنهاد ممیشمود در پمژوهشهمای بعمدی

است به بهتمرین روش از ایمن مزایما اسمتفاده شمود .ممثالً

تممأریر بازاریممابی رسممانههممای اجتممماعی بممر متغیرهممای

مممیتمموان از عکممسهممای بیشممتری بممرای شناسمماندن

جمعیتشناختی مانند سن ،جنسیت و یا درآمد بررسی و

محصوالت در بمازة زممانی بیشمتر و متفماوتتمر اسمتفاده

سنوش شوند.

کرد .بارگذاری ویمدوو در تلگمرام از مزایمای آن اسمت.

با توجه به اینکه در زمان انوام پژوهش شرکتهمای

می توان تیزرهای تبلیغاتی مختلمف از محصموالت دارای

زیممادی در تلگممرام فعالیممت نداشممتهانممد ،از اعتممماد افممراد

قابلیّت اراوه تهیه کمرد و در فواصم مختلمف در تلگمرام

نسبت به نظرات یکدیگر (اعتمماد بمین فمردی) محرکمی

بارگذاری کرد.

برای تبلیغمات شمفاهی مثبمت دربمارة کاالهما و خمدمات
خریدشدة آنها اسمتفاده شمده اسمت؛ امما اممروزه وجمود

محدودیت ها و پیشنهادهای برای پژوهش های

شممرکتهممای بممزرگ و معممروف از جملممه همممراه اول،

بعدی

ایرانس و برندهای معمروف ماننمد پریم در ایمن رسمانة

در ارتباط با پمژوهش حاضمر ،برخمی محمدودیتهما

اجتماعی که برای پیشبرد راهکارهای ترفیعی و نیز تبلیم

وجممود دارد .نخسممت ،جامع مة آممماری پممژوهش حاضممر

محصوالت و خدمات خمود از طریمق ایوماد صمفحات،

دانشوویان بودهاند .با توجه به اینکمه دانشموویان جامعمة

کانالها و نیمز گمروههما ممیکوشمند ،ضمرورت بررسمی

کوچکی از میلیونها کاربر تلگرام در ایران هستند ،بایمد

اعتماد بین سازمانی (اعتماد بین افراد و سمازمان) (چمو و

در تفسممیر و تعمممیم نتممایج احتیمماط بیشممتری داشممت .دوم

کیم4199 ،؛ سلدیانوفسکی و کولویت4111 ،؛ گریملمر

اینکه در این پژوهش انگیزه های سرگرمی ،گروه گرایی

و همکاران4119 ،؛ لین و کاوو )4192 ،را بیشتر میکند.

و اطالعات با توجه به بررسی ادبیمات موجمود ،در نقمش

پس انتظار میرود کمه در پمژوهشهمای بعمدی بررسمی

انگیزههای روانی عمده در میان کاربران تلگرام بررسمی

شود که آیا کاربران تلگرام به پستهایی که شمرکتهما

شممدهانممد؛ از ایممن رو نمممیتمموان گفممت ایممن سممه انگیممزه

دربممارة کاالهمما و خممدمات تبلیغمماتی در تلگممرام قممرار

نمایانگر تمام انگیزه همای کماربران تلگمرام اسمت .سموم

میدهند ،اعتماد میکننمد یما خیمر .بسمط ممدل مفهمومی
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پمممژوهش حاضمممر و بررسمممی نظریمممات جریمممان 9و ارمممر

 -2دهدشتی شاهرخ ،زهمره و محممدی ،علمی (.)9312

اجتماعی 4بر نگرش کاربران تلگرام و سمایر شمبکههمای

شبکههای اجتماعی و تبلیغات دهمانبمهدهمان کتبمی

اجتماعی موبایلی مانند اینسمتاگرام ،الیمن ،وایبمر و غیمره

در ارزش ویژة برنمد ،کنفمرانس ملمی رویکردهمای

رضممایت کمماربران از تلگممرام و کاالهممای و خممدمات

نوین در علوم مدیریت ،اقتصاد و حسابداری.

خریداریشده در کنار کیفیت خدماتی که شرکتها در

 -5هممومن ،حیممدر علممی ( .)9312مممدلیممابی معممادالت

کانممالهمما و صممفحات اجتممماعیشممان بممه کمماربران اراوممه

سمماختاری بمما کمماربرد نممرمافممزار لیممزرل ،تهممران،

میدهند ،نیز میتواند پیشایندی برای نگمرش و تبلیغمات

انتشارات سمت ،چاپ پنوم.
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