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 يها امكيافت پيالعمل افراد نسبت به در  نگرش و عكسيبررس
   اطالعات و ارتباطاتآوري فندر عصر   يغاتيتبل

  
 

 *2بهاره عابدين، 1مليحه سياوشي

  ، ايران دانشگاه آزاد اسالمي واحد فيروزآبادياه اصفهان و مرب دانشگ،يابيت بازاريري مدي دكتريدانشجو. 1
  ز، ايران، دانشگاه الزهرا و مدرس مدعو، دانشگاه آزاد اسالمي واحد شيرايابيت بازاريريكارشناس ارشد مد. 2

  )26/8/1388: ، تاريخ تصويب13/12/1387: تاريخ دريافت(
  
  

  چكيده
  مطرح شدهيابيبازار، در حوزه )ICT(عات و ارتباطات  اطالآوري فن در عصر  كهي از موضوعاتيكي

مقاله ن ي در ا.وجود ندارد درباره آن ي كه هنوز شناخت چندانق تلفن همراه استيغات از طري، تبلاست
 يها امكيافت پيكنندگان نسبت به درمصرف نفر از 588 نگرش و عكس العمل ي بررسبا شده است يسع
 تحقيق حاضر از نظر هدف، كاربردي و از نظر نحوه گردآوري .ته شود پرداخن موضوعي، به ايغاتيتبل

كه به روش نمونه افراد نگرش ك پرسشنامه، يبا استفاده از .  استيشيماي پ-اطالعات از نوع توصيفي
 و tآزمون  ق ازيات تحقي آزمون فرضي برا.قرار گرفت يمورد بررس انتخاب شده بودند، يا طبقهيتصادف

دگاه كاربران تلفن همراه يد كه دنده ينشان مبه دست آمده  ج ينتا. ه است استفاده شدرسونير پي اسكويكا
قات انجام ي از تحقياريج بسيسه با نتايجه در مقاين نتيا. مثبت است يحدود تا يغاتي تبليها امكينسبت به پ
د يمعتقدند شان مقاله، يسندگان اينو .ده را دارند، قابل توجه استين عقير كشورها كه خالف ايشده در سا

  .ران  نسبت دادين رسانه در ايجه را به نوظهور بودن اين نتيبتوان ا
  
  
  

  يليغات موباينسبت به تبل ، نگرشيليغات موباي، تبليغاتيامک تبليپ: يدي كليها واژه
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  مقدمه
طوري   به.انسان امروز تلفن همراه است ارتباطي ايلترين وس ن و شخصيتري محبوبيكي از 

هاي همراه بيشتر از تعداد مشتركين خطوط تعداد مشتركين تلفن  در بسياري از كشورهاكه
هايي نيز از رشد استفاده از تلفن همراه در ايران در دست گزارشدر اين ميان، . ثابت است

درصد  52 ، به1387 در سال رانيادر ذ تلفن همراه ضريب نفو آنها، بر اساس  كهاست
هاي بازاريابي فرد  تلفن همراه، كانال جديد جالبي براي فعاليتدر واقع .]13[رسيده است

تواند امكان برقراري ارتباطات موثرتر با بازارهاي هدف را ميكه به فرد فراهم آورده است 
ن ي از ايي نما1 نمودار]. 5[ان، فراهم سازد با ايجاد رابطه دو طرفه ميان بازارياب و مشتري

  . ]3[دهديموضوع را نشان م
  
  
  
  
  
  
  

  

 بازاريابي موبايلي ابزاري جديد براي بازاريابي فرد به فرد: 1نمودار 

  
كنندگان نسبت به با توجه به جذابيت اين كانال، مهم است كه بدانيم مصرف

ن مطلب يبا توجه به اان چه نگرشي دارند؟ ش هاي تبليغاتي ارسال شده به تلفن همراه پيامك
باشد،   مي هنوز در مراحل ابتدايي چرخه عمر خوددر ايران، استفاده از تلفن همراهكه 

 از يافتي دريغاتي تبليهاامكي نگرش كاربران درباره پيبررسهدف عمده تحقيق حاضر 
  . ران استي در كشور اتلفن همراهشان

  

تبليغــات انبــوه و ارتباطــات 
 يك طرفه

   تلويزيون -
   راديو-
    روزنامه-
 offlineفروش -

 

 

 بازارياب
 بازاريابي موبايلي

  بازاريابي نفر به نفر -
 مديريت ارتباط با -

 CRMمشتري

 همه مشتريان بالقوه 
 ريان هدفمشت 
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  ات موضوعيادب
  يليغات موبايتبل

را  يغاتي تبل  جامعيهاتوانند برنامهيها مابيد كه بازارندهيها در ژاپن نشان ميمورد كاو
ان از يان بالقوه، درك بهتر مشتريگاه بزرگ از مشتريك پايجاد ي، با هدف اتلفن همراهدر 
 از يگروه خاصشتر يبا سهولت ب جهي فراهم كنند و در نتغاتيه تبليته و هاق كاوش دادهيطر

 .]2[  كننديريگ خود را اندازهيغاتي تبليها برنامهيرا هدف قرار داده و اثربخشان يمشتر
ك يد با استفاده از تلفن همراه نتوان  ميانابيبازار معتقد است، زي ن)2001 (گن ياسكا

 كه ييكن از آنجاي لد،نيك زمان مناسب به مصرف كننده ارسال نمايشنهاد درست را در يپ
 كند،ي مصرف كننده را جلب مي است و توجه فوريار شخصي رسانه بسكي ،ن رسانهيا
 مصرف كننده ي براشانيغاتي تبليهاكه برنامهنينان از اي اطمي را برايشتريد دقت بيبا

ن ي به ا2002 در سال يقينپوكت در تحقيا   .، داشته باشندهدو آنها را آزار ندزا باشد ارزش
ن ابزار در يا.  است"يارزش نام تجار" ي ارتباطيعالك ابزار ي ،SMSد كه يجه رسينت
 و بوده استيتر از رادموفق% 130ون و يزيتر از تلوموفق% 50 ي از نام تجاريجاد آگاهيا
ك ي به عنوان SMSكند كه يان ميبز ي ن) 2006 -2007( نگ جانگ زويد جيويد]. 7[

ار يبس) نترنتيو و ايزنامه، رادون، رويزيتلو(گريسه با چهار كانال ديكانال پنجم، در مقا
ان ي مشتري شده برايسازيغات شخصي ارسال تبلي را براييايز بوده  است و مزايآمتيموفق

  . آورديفراهم م
  

  غاتي نسبت به تبلنگرش
 توسط محققان ياغ، به طور گستردهيكننده نسبت به تبلصرفم  نگرشياثرات مثبت و منف

چل و السن در سال يبه عنوان مثال م.  قرارگرفته استيغات مورد بررسي و تبليابيبازار
ش آنها نسبت به نام يغات، گرايكنندگان نسبت به تبلافتند كه نگرش مصرفي در1981
ر يغ، تحت تاثي تبلنيدر ح آنها يجانيق احساسات هيد از طريبه خررا شان يال ي و تمايتجار
 انجام 1993اوا و همكارانش در سال هارتي كه توسط بيادر مطالعهن ي همچن.دهديم قرار

 هرچه نگرش مصرف كننده نسبت به يدند كه به طور كليجه رسين نتيشد، محققان به ا
 از ياگر چه برخ .]۶ [شتر خواهد بوديبآن  دنخاطرآورهباحتمال تر باشد، غ مثبتيتبل
لعات دهند، مطايم غ را نشانيه، نگرش مثبت مصرف كننده نسبت به تبليقات اوليتحق
، غاتيمصرف كنندگان نسبت به تبل نگرش يبه طور كلكه ن دارند يداللت بر ادتر يجد
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، درك ييگراكنندهمصرف  ظهورهمچون ياش برندهي پيروهاينمحققان . ]4[ استيمنف
ن يل ايدالن يتررا از مهم يغاتي تبليهاتيش از اندازه بودن فعاليسك، دفاع از خود و بير
  .]6[ داننديجهت مر ييتغ
  

   و عوامل موثر بر آنيغاتي تبليهاامكينگرش نسبت به پ
 و يليغات موباي مختلف راجع به  نگرش نسبت به تبليها  در كشورياديقات زيتا كنون تحق

  :ن عوامل عبارتند ازيتر  از مطرحيبرخ. عوامل موثر بر آن صورت گرفته است 
د كه سرگرم كننده بودن يجه رسينتن ي به ا1995 داكوف در سال :ودن سرگرم كننده ب)الف

 در ارتباط يغات سنتي، در تبلغي با ارزش تبلي داري به طور معنيغاتياطالعات تبل
دند كه احساس افراد يجه رسين نتي به ا1998ز  در سال يت و همكارانش نيشاو. است
 ين نقش را در محاسبه نگرش كليترغات باشد، بزرگي كه در ارتباط با تبلياز لذت

    ].3[ غات دارديسبت به تبلن
 مانند يفي كيهايژگيو دي، بايغاتي تبليهاامكي پاطالعات:  اطالعات بودني حاو)ب

د بودن ياند كه مفادهقات نشان ديتحق. د بودن را دارا باشندي مفوصحت، به روز بودن 
مرتبط شوند،   مي پخشيل سنتيق وساي كه از طريغاتي ارزش تبلغ، باياطالعات تبل

   .ستا
ان از صادقانه بودن و گادراك مصرف كنند"غ را ي و التز اعتبار تبلينزيمك ك: اعتبار) ج

ه  بير عوامل متعدديغ تحت تاثياعتبار تبل ].5[ كننديف ميتعر"غيقابل اعتماد بودن تبل
ون ، مارشال و وبه عنوان مثال. است ياتغيام و رسانه تبلي، حامل پژه اعتبار موسسهيو

 در دگاه مصرف كننده،ي از دينترنتي ايغاتي تبليهااميافتند كه پيدر) 2003(بونگ 
 ينام تجارك يله يام بوسيكه پنيمگر ا.  دارندي، اعتبار كمتري چاپيها اميسه با پيمقا

 يغاتيام تبليك پيد كه اعتبار ندهيقات نشان ميتحقن يهمچن .معتبر مطرح شده باشد
ن يق ايغات از طريصرف كنندگان نسبت به تبل نگرش ميروبر  ي، اثر مثبتيليموبا

  .]3[رسانه دارد 
رند كه باعث آزردن، رنجاندن و يگيم كاره را بييهاكيغات تكني كه تبليزمان:  رنجش)د

ك يان ممكن است آنرا به عنوان يبانه باشند، مشتريا عوام فري شوند و يكسن به يتوه
 از ي ممكن است انبوهيليغات موبايتبل ].5 [ كننداثر ناخواسته و آزاردهنده درك
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كنندگان به مصرف كننده شوند وافتي دريجيند كه باعث گياطالعات را فراهم نما
   .]3[العمل نشان دهند عكسين اطالعات ناخواسته، به طور منفيا

كننده ن نگرش مصرفيينه تعيقات انجام شده در زمي تحقيچهار عامل فوق در تمام
 يبه عنوان مثال ت. اند  درنظرگرفته شدهي اصلي، به عنوان عوامليليغات موباينسبت به تبل

جه ين نتين چهار عامل، به اي خود با استفاده از ايدر بررس) 2004(انگ يزانگ، هو و ل
) غات دارندين نوع تبلي به اي كه عالقه خاصيا عدهر ازي غهب( دند كه مصرف كنندگانيرس

و  انيريحقق يتحق . دارنديليغات موبايل نسبت به تبي منفي نگرشيبه طور كل
 غاتينشان داد كه نگرش مصرف كننده نسبت به تبلز ي ن اي در استرال)2005(همكارانش

 يدر برخوامل فوق، عالوه بر ع . داردي بستگن چهار عاملي، به شدت به ايليموبا
قات يج تحقيل نتاياند كه باعث تعد قرار گرفتهيز مورد بررسي  نيگريعوامل دقات، يتحق
    :ر برشمرديتوان به صورت ز  مين عوامل رايا. اندشده

ح ي صحيريگامكان هدفكه تلفن همراه، در  منحصر به فرد يايژگيو :ي سازيشخص
 را ي مشتريهاازيسبت به مكان، زمان و نن حساس يغاتي تبليهاامكيه پيان و تهيمشتر

 ي سازي شخصيليغات موبايد كه تبلكننيان مين و همكارانش بايريحق. دينمايفراهم م
ازها، يدهند و با نيم را مورد هدف قراران ي از مشتري برخيحيشده كه به طور صح

كار نيانجام ا. رسند  ميشتر به اهدافشانيكنند، بيد آنها مطابقت ميحات و عادات خريترج
ش دهد و يا را افزها غ شود و بازخوردها و پاسخير تبليد تاثي ممكن است باعث تشديحت

    .]5[ر موسسه شوديت تصويباعث تقو
 يري از كشورها به منظور هدف گي در برخ:غي ارسال تبليكسب اجازه از كاربران برا

 تلفن همراه، از كاربران تلفن همراه يا اپراتورهايغ كننده و ي تبليهاها ، شركتيق آگهيدق
 يهاامكي ارسال پيجه براافت ويا دريگان تلفن همراه و يت رايافت ظرفي دريدر ازا

شود ي، با دارندگان تلفن همراه تماس گرفته موهين شيدر ا. كنندي، اجازه كسب ميغاتيتبل
 يشود و اطالعاتي، با او مصاحبه مستمين سيت در ايو در صورت موافقت كاربر با عضو

 و در يورآجمع... ازها، محصوالت مورد استفاده و يق، نيالت، عاليراجع به حرفه، تحص
 يگاه، براين پايره شده در اي سپس از اطالعات ذخ.شودي ميگاه داده نگهداريك پاي

دهد يقات نشان ميتحق. شوديغ محصوالت و خدمات استفاده ميق تبلي دقيريگ هدف
  .]1[باشديوه در حال رشد مين شياستفاده از ا
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 يشوند عامل مهميافت ميرل ديق موباي كه از طريغاتي تبليهااميتعداد پ :شيتعداد نما
د ي مف،داكوفبه گفته  .دهدير قرارمي مصرف كننده تحت تاثيبرا غ راياست كه ارزش تبل

را اطالعات يابد، زييغ كاهش مي تبل با تكراريغاتيبودن و سرگرم كننده بودن اطالعات تبل
  . ]3[ابديين ارزش آنها كاهش ميشوند و بنابراياد گرفته ميتوسط مخاطب 

 نسبت به ي نگرش كليريگت افراد در شكليقات نشان داده كه جنسيتحق :تيسجن
 همراه و استفاده از آن يهازنان و مردان، تلفن. موثر است آن، يامدهايو پ همراه يها تلفن

 خود به يز در بررسين ،)2006-2007(نگ جان زويج .كنندي درك ميرا به طور متفاوت
تر و معتبرتر  ي را اطالعاتيليغات موبايسه با زنان، تبلياد كه مردان در مقيجه رسين نتيا

اما .  دارنديليغات موبايافت تبليد، بعد از دري خري برايشترياند و قصد ب  كردهيابيارز
افت ي در نگرش مردان و زنان نسبت به دري داريتفاوت معن) 2005( ان و همكارانشيريحق
  . مشاهده نكردنديليغات موبايتبل

الت افراد يمانطور كه سطح تحص، ه)2004( ازهان يهاير اساس بررسب :التيتحص
جه ينت .ابدييش ميز افزاي همراه نيها نسبت به تلفنيابد، سطح نگرش منفييش ميافزا
 ينشان داد كه سطح باالز يانجام شد ن 2005در سال كه ان و همكارانش يريق حقيتحق
 اما . در ارتباط استيليغات موبايتبل با نگرش مثبت نسبت به يالت، به طور منفيتحص
  كامالًيجي، نتااستن انجام شده ي در چ،)2006-2007( نگ جان زوي كه توسط جيقيتحق

سه با يالت باالتر در مقاي كه افراد با تحصن صورتيبه ا. دهد  ميج باال را نشانيمخالف با نتا
  . دارنديليغات موباي نسبت به تبليترل مثبتيش و تمايالت كمتر، گرايافراد با تحص

تر در  افراد جوانيگزارش دادند كه به طور كل،2004كنر و همكارانش در سال يد :سن
 2003ز در سال ينن نيكااس.  دارنديغات سنتي نسبت به تبليتر از ابعاد نگرش مثبتيبرخ

 بارنز .]3[ان افراد جوان گزارش دادي در ميليغات موباي نسبت به تبليار مثبتينگرش بس
 15 ي گروه سنيژه برايوه كاربران جوان، بيبراك امي پارسال كه كنديمان ي بزي ن،)2002(

، )مشكل استار يبسها رسانه ريق ساي به آنها از طريابيكه ثابت شده است دست( سال 24تا 
دهد ي،نشان م)2005( ان و همكارانشيريحققات يتحق ن حال،يبا ا .]7[ باشد  ميترجذاب

  . ندارديليغات موباي تبلدرباره نگرش مصرف كنندگان بر يدار ير معنيكه سن، تاث
  به يليغات موباينه تبليقات انجام شده در زمي از تحقين برخي عناو1 شماره نگارهدر 

  . ج آنها به صورت خالصه نشان داده شده استين نتايترهمراه مهم
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  يليوباغات مينه تبليقات انجام شده در زمي از تحقي برخ.1 نگاره
  سندگانينو/ سنده يق ، نويعنوان تحق

  قيو  سال انجام تحق
 اطالعات  وجامعه مورد يوه جمع آوريش

  ج عمدهينتا  يبررس

ــ ــشتريبررسـ ــاره ي ادراكـــات مـ ان دربـ
ــايتبل ، ي؛ ســـو فنـــگ لـــيليغـــات موبـ
ــانچنـــــگ تي  و ون جانـــــگ ييسايـــ
  )2006(يج

ــتفاده از   ــا اسـ ــشنامه، داده400بـ ــا  پرسـ   ازهـ
ــشجو ــيدان ــشگاه و  ان دان ــان دان شگاه، كاركن

  . شدندي جمع آور،فعاالن عرصه تجارت

 يها امكينگرش دارندگان تلفن همراه نسبت به پ
  . استي منفيغاتيتبل

غـــات ي نگـــرش نـــسبت بـــه تبليبررســـ
 افـــراد پـــس  از ي و رفتارهـــايليموبـــا
وك جانگ و   يافت آن؛ جونگ هو   يدر

  ) 2007( ،  ي لكن بايجان د

ــشنام   ــتفاده از پرس ــا اس ــه آن الب ــرات ي ن، نظ
كـا جمـع   يان دانـشگاه در كـره و آمر    يدانشجو

  . شده استيآور

ج يق در حال اجرا است و نتايرسد كه تحقيبه نظر م
ج يدر هر صورت نتا. آن هنوز گزارش نشده است

  .افت نشدين مقاله يسندگان ايق توسط نوين تحقيا

 بـا اسـتفاده از      يابيادراكات درباره بازار  
ــپ ــاهي ــبر: ام كوت ــشافيرس ــي اكت  ي ؛دب
ــار الــ يو ــس، ليگ ــي س يس و كــريزا ال

  ) 2007( باراكالف؛ 

 يريـ  و نمونـه گ    يبا استفاده از پرسـشنامه كتبـ      
 سـاله   24 تا   18 ي دانشجو 300ها از ساده، داده 

  .اند شده ي ناتال جمع آور-دانشگاه كوازولو

-امكيافت پيان با دريگودرصد از پاسخ% 60با يتقر
 دارد يشتري احتمال ب، ندارندي مخالفتيغاتي تبليها

 عكس العمل يغاتي تبليهاامكيكه زنان در مقابل پ
  .مثبت داشته باشند

ام كوتاه، با كسب اجازه     يق پ يغ ازطر يتبل
 يم بامبـا و اسـتوارت جـ       يفات: ياز مشتر 
  )  2007( بارنس، 

 نفـره و    4 استفاده از نظرات گـروه كـانون           -1
ــ توز-2 ــشنامه آن ال50ع  ي ــ پرس ــر م دني ان ي

  ك دانشگاه يان يدانشجو

 است و ي منفيه طور كليها امكيادراك افراد از پ
امك بدون كسب اجازه را دوست يافت پيافراد در
  .ندارند

 افراد  ي نگرش و رفتار موضوع    ييشناسا
 بـر كـسب     ي مبن يليغات موبا يدرباره تبل 

 ينيوزلنـد ؛چانـد   يان در ن  ياجازه از مشتر  
  )2004(ن،يد فورتيويسونترن و ديمان

ان ي بـه دانـشجو    يكـ ي الكترون يها ارسال نامه  با
ك يـ  از آنها دعوت شد كـه از         دانشگاه،ك  ي

 پـر  بـا نه آنهـا    ي از هز  يبخش. دن كنند يت د يسا
  . شديمپرداخت  ) عدد259 (كردن پرسشنامه

 نسبت به يمنفك نگرش نسبتا يان يگوپاسخ
افت ي كنترل دريي دارند؛ توانايغاتي تبليهاامكيپ
 بر ياثر مهم) كسب اجازه(  آنيم و محتواايپ

 يغاتيامك تبليافت پيل كاربران نسبت به دريتما
  .دارد

غـات بـا   يرش تبليرات فرهنگ بر پـذ   يتاث
 درباره  يامطالعه: استفاده از تلفن همراه   

؛ الكساندر  يواني و تا  ييكايان آمر يمشتر
  )2007(ماك،

ان يها با  اسـتفاده از پرسـشنامه از دانـشجو       داده
كـا و دو  ي سـال در دو دانـشگاه در آمر        25ر  يز

 178.  شــدنديوان جمــع آوريدانــشگاه در تــا
ــايآمر ــا198 و ييك ــشك يواني ت ــه را ت ل ي نمون

  .دادند

رش ي پذيل مصرف كنندگان برايفرهنگ بر تما
 يهاارزش. رگذار استي تاثSMSق يغات از طريتبل

رش يرگذار بر پذي از عوامل مهم تاثيفرهنگ
  . هستنديSMSغات يتبل

غات ينه تبل يت در زم  ي اثرات جنس  يبررس
ــا ــتن پ  يليموب ــادقانه پنداش ــر ص ــ ب ام، ي

نتارو ينگرش و بـه خـاطرآوردن آن؛ شـ        
  )2007(،ياكازاك

ــال پ  ــا ارس ــكيب ــاام ــيه ــه صــورت  ي واقع  ب
 آنهـا  يان شـركت كـه اسـام      ي به مشتر  يتصادف

.  موجود بود انجام شـد     ياگاه داده يپاك  يدر  
  .ل شدين تكمين ال پرسشنامه آ3254تعداد 

 را يشتريسه با مردان صداقت بي در مقايزنان ژاپن
ل ين تمايا. كنندي احساس ميغاتي تبليهاامكيدر پ

غات و نگرش يبه طور مشابه در نگرش نسبت به تبل
  .ز وجود دارد ي نينسبت به نام تجار

 بـر نگـرش     ي ساز ير شخص يتاث يبررس
غــات يمــصرف كننــدگان نــسبت بــه تبل 

نـگ جـان    يد ج يـ وين؛ د يدر چـ   يليموبا
  )2007/2006(زو،

ك نمونـه در دسـترس، تعـداد        يـ با اسـتفاده از     
ن در  يچـ  يها از استان  يكي پرسشنامه در    235

  . ع شدي سال توز18ان افراد باالتر از يم

 يسه عامل سرگرم كننده بودن، اعتبار و شخص
رگذار بر نگرش افراد ين عوامل تاثيتر، مهميساز

  . هستنديغاتي تبلياه امكينسبت به پ

 بر كـسب اجـازه      ي مبتن يليغات موبا يتبل
ك يـــن تلفـــن همـــراه؛ پاترياز مـــشترك

  )2002(ن استرانگ،يز و كوليباروا

افـت شـد و     يام در ي نفر اجازه ارسال پ    1000از  
شان يـ  برا مـرتبط بـا آنهـا      يغـات ي تبل يهاامكيپ

با اسـتفاده   آنها  ان نگرش   يدر پا . شد  مي ارسال
  .ده شديسنجك پرسشنامه ياز 

 به ياديل زي بر اجازه، پتانسي مبتنيليغات موبايتبل
-ي آگهيژه براي دارد، به ويغيك رسانه تبليعنوان 

 مصرف كنندگان جوان هدف ي كه رويغي تبليها 
  .اند شدهيريگ

ت، سـن، درآمـد و      ي اثرات جنس  يبررس
  واكــــنش يت اســــتخدام رويوضــــع

 يهـــا نيمـــصرف كننـــدگان بـــه كمپـــ
 يكـ ي و ه  يمي لپـان  ي؛متيليا موب يغاتيتبل

  )2002(كارجالوتو 

ن تعداد ي آن اليك بررسيبا استفاده از 
 پرسشنامه توسط مصرف كنندگان پر 4062
  .شد

  

تر از ، زنان فعاليغاتي تبليهاامكيدر واكنش به پ
-تر از  مسنتر فعالمردان و مصرف كنندگان جوان

  . هستندها تر

نگرش مصرف كنندگان نـسبت      يبررس
 ي تــيملــود: يغــاتي تبليهــا امــكي پبــه

ــو، و ت   ــوچان ه ــگ، ش ــگ  يزن ــگ پن ن
  )2004(انگ،يل

 430 ســاده، تعــداد  يريــق نمونــه گيــاز طر
 2002 قطار در سـال      يهاستگاهيپرسشنامه در ا  

  .ع و پر شدنديوان  توزيدر تا

 يهاامكي نسبت به پي نگرش منفيافراد به طور كل
عالقه  كه به آن ي دارند، مگر عده خاصيغاتيتبل

شان ارسال شود، يغات با اجازه براياگر تبل. دارند
  .شود  مينگرش مثبت

ــ نگـــرش مـــصرف كننـــدگان  يبررسـ
ق يـ غـات از طر   ينـسبت بـه تبل     يياياسترال
ا يــــان و ماريــــريسا حقيــــپر: ليــــموبا

   )2005(مادلبرگر،

 بـا تعـداد     ياهي  سـهم   يريبا استفاده از نمونه گ    
مـصاحبه  ا  ي كاربر تلفـن همـراه در اسـترال    815

  .ساختارمند انجام شد

ر را ين تاثيشتري بيغاتيام تبلي پيغ و محتوايارزش تبل
  . دارنديليغات موباي نگرش نسبت به تبليرو
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  متغيرهاي موثر بر نگرش افراد نسبت به تبليغات موبايلي. 2نمودار 

وب ك چارچي توان دري را منيشيپقات يدر تحقشده  ي بررسيرهاي متغيبه طور كل
 به همراه(ام ي پيهايژگي مربوط به ويرهايمتغ  مشاهده كرد كه در آن2  در نموداريرنظ
مستقل، ر ينقش متغ) ها امكيپ يو فراوان يليغات موباي خاص قابل اجرا در تبليهايژگيو
ل كننده و ير تعديمتغنقش ت و سن يجنس مخاطب از جمله يهايژگيمربوط به و يرهايمتغ
 يرهايرها، متغين متغيدر كنار االبته . را دارند  وابستهر يمتغنقش غ يگرش نسبت به تبلر نيمتغ

 از يافتي دريهاامكيتعداد كل پتوان به   ميز وجود دارند كه به عنوان مثالي نيگرمداخله
ن يشيقات پير در تحقين متغيبه ا. اشاره كردك مخاطب يارسال كنندگان مختلف توسط 

. ميادهنمون قسمت اكتفا يده شدن شكل، تنها به ذكر آن در ايچيل پي به دل نشده ويااشاره
ران قابل اجرا يا هنوز در اي هستند كه يياند آنهان نشان داده شدهي كه در نقطه چييرهايمتغ
 مثلاند  نبودهيق قابل بررسين تحقيكه در انيا ايام و ي پي سازيستند مانند شخصين

  . تنوع آن كم استيالت كه در جامعه دانشگاهيتحص

  هاي پيامويژگي
  سرگرم كننده بودن -
 حاوي اطالعات بودن -

 قابل اعتماد بودن -

 آزار دهنده بودن -

  هاي خاص قابل اجرا در ويژگي
  تبليغات موبايلي

  كسب اجازه -
  شخصي سازي -
 تعداد دفعات ارسال يك پيامك خاص بـه         -

  يك مخاطب
 

 هاي مخاطبويژگي
  سن -
 جنسيت -

 تحصيالت -

 فرهنگ -

  درآمد -

 شغل -

نگرش نسبت به
 موبايليتبليغات

  

 رفتار
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  قي تحقيها هيفرض
 ي برار يات زيفرض ، حاصل از آنير و استفاده از چارچوب نظقيات تحقيبا توجه به ادب

  :اندف شدهيتعرق ين تحقيا
H1 : كه   مثبت استيافت شده به طور كلي دريغاتي تبليهاامكيكاربران نسبت به پنگرش
 مستقل يرهاير هر كدام از متغي تاثيبه منظور بررسر ي زي فرعيهاهيض فر،هين فرضي ايبرا

  :انددر نظر گرفته شده
h11 :سرگرم كننده هستندياز نظر نمونه مورد بررس يغاتي تبليهاكاميپ .  
h12 :شوندي اطالعات محسوب ميحاو يز نظر نمونه مورد بررس ايغاتي تبليهاكاميپ.  
H13 :قابل اعتماد هستندينظر نمونه مورد بررس از يغاتي تبليهاامكيپ .  
H14 :ستندي دهنده ن آزاري از نظر نمونه مورد بررسيغاتي تبليهاامكيپ  .  
  :ف شده استيت، تعريل كننده جنسير تعدي اثر متغي بررسيه دوم براين فرضيهمچن

H2 :دارد وجود نيغاتي تبليها امكيان نگرش مردان و زنان نسبت به پي ميتفاوت معنادار.  
  :ر مطرح شده استي به صورت زرفتار كاربران يه سوم به منظور بررسيت فرضيدر نها

H3 :خوانندرا كامل مي، به يك پيامك تبليغاتي توجه كرده و آن از كاربرانيميش از نيب.  
  

  روش تحقيق
 -توصيفي  از نوعها دادهاين تحقيق از نظر هدف، كاربردي و از نظر نحوه گردآوري 

 قسمت بوده است كه 3اي حاوي آوري اطالعات، پرسشنامه ابزار جمع.  استيشيمايپ
از سرويس كاربر  است كه گو و يك سوال درباره اينبخش اول آن شامل مشخصات پاسخ

در بخش دوم نگرش مثبت افراد  .كندپيام كوتاه، بيشتر براي انجام چه كارهايي استفاده مي
از (  تايي 7كمك پنج عبارت زير بر روي يك مقياس هاي تبليغاتي، به نسبت به پيامك

 ايده استفاده از موبايل به عنوان يك -1 :شودسنجيده مي) كامالً مخالف تا كامالً موافق
  هاي تبليغاتي براي من جالب هستند  پيامك-2رسانه براي تبليغ ايده جالبي است 

هاي تبليغاتي  پيامك-4ت هاي تبليغاتي لذت بخش و سرگرم كننده اس دريافت پيامك-3
همچنين . هاي تبليغاتي قابل اعتماد هستند پيامك-5حاوي اطالعات به روز و مهمي هستند 

هاي تبليغاتي  پيامك-1:  عبارت زير نيز نگرش منفي را مورد سنجش قرار دادند3
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  . هاي تبليغاتي بيش از اندازه و خارج از كنترل هستندپيامك -2آزاردهنده هستند
 .شوددريافت پيامك تبليغاتي باعث رنجش من از شركت فرستنده پيام مي -3

 مورد ،يغاتيامك تبليپك يافت يدر، عكس العمل افراد هنگام در بخش سوم پرسشنامه
ر ين در سايقات انجام شده توسط محققيسواالت پرسشنامه از تحق .پرسش قرارگرفته است

چند ات نظراز كن ي آنها ثابت شده است، لييروان اعتبار و يبنابرا. كشورها اتخاذ شده است
ب ين ضريي تعي برانيهمچن . استفاده شد، ترجمه مناسب عباراتي برانيمتخصصتن از 

اس ي مقي كرونباخ استفاده شده كه مقدار آن براياس سنجش نگرش، از آلفاي مقييايپا
  .مددست آه ب72/0، ياس سنجش نگرش منفي مقي و برا73/0سنجش نگرش مثبت، 

  
  قي تحقيجامعه آمار

 مختلف، با يهاك دانشگاه هستند از شهرستاني كه در يش فرض كه افرادي پنيابا 
ن پژوهش، ي محققان ا تلفن همراه متفاوت هستند،يهاارهش شمي متفاوت و با پيهانگرش
 ي بررسين حال متنوع براي متمركز و در عيا به جامعهي دسترسين مكان برايترمناسب
ان به يدانشگاهالزم به ذكر است كه انتخاب .ط دانشگاه دانستنديق را محيت تحقايفرض

ار ي بسي،  به علت در دسترس بودن، امريابيقات بازاريعنوان جامعه مورد استفاده در تحق
توان مشاهده كرد، جامعه يم 1شماره  نگارهدر ر كه وط همان به عنوان مثال . متداول است

از  . استيجامعه دانشگاه يليغات موباينه تبليدر زم انجام شده، قاتي از تحقيمي نيآمار
 شهرستان ، آزاد شيرازيها اساتيد، دانشجويان و كاركنان دانشگاه،ق حاضري در تحق،رونيا

شيوه .  درنظر گرفته شدنديفيروزآباد و همچنين دانشگاه دولتي شيراز به عنوان جامعه آمار
جدول  ت حداقل ذكر شده دريبارعا. اي بوده استگيري به صورت تصادفي طبقهنمونه

درصد حجم 1 باًي تقرقين تحقيدر ا )نفر 40000ش از يك جامعه بي ي برا نفر380 (مورگان
 ز عدد ا588كه تعداد   پرسشنامه در ميان جامعه آماري توزيع شد680يعنيجامعه 

  .  قابل استفاده بودند،هاي جمع آوري شدهپرسشنامه
  
  قيج تحقينتا
ن مورد استفاده يشتريب.  درصد مرد بودند1/49 درصد زن و 9/50، دهنده  پاسخ588 انيماز 

، در بوده است يان، ارسال جوك و جمالت ادبيگو از پاسخدرصد 57 يتلفن همراه برا
ن يدر انگلستان انجام شد، ا) 2002( ز و استرانگ ي كه توسط باروايقيكه در تحقيحال
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 ي خونگرم وين درصد باال را به خصلت شوخ طبعي بتوان اديشا . درصد بود41نسبت 
 ان را نشانيگوام كوتاه توسط پاسخيس پي سرويهاكاربرد 3 نمودار. ان نسبت داديرانيا
. الزم به ذكر است كه از افراد خواسته شده بود حداكثر دو مورد را انتخاب كنند. دهد يم

ن ينه را انتخاب كرده بودند كه از ايزك گيان تنها يگو درصد از پاسخ18 ن،يبا وجود ا
  .ها مربوط به ارسال جوك بوددرصد از پاسخ39ان يم

  
  
  
  
  
  
  

توجه شود كه به دليل انتخاب  ( دهندگان درصد موارد استفاده از تلفن همراه در ميان پاسخ. 3نمودار 
  .) درصد است200گو، مبنا  دو گزينه توسط هر پاسخ

  
  هاهيفرض يبررس
    اولهيفرض
 آنها ين نگرش منفيانگيو م 132/4يغاتي تبليهاامكين نگرش مثبت افراد نسبت به پيانگيم

دهد كه در سطح يمنتايج نشان   وابسته، يها نمونهي براtبا استفاده از آزمون  . بود2182/3
شتر از ي بهاي تبليغاتيگويان نسبت به پيامكپاسخمثبت  نگرش نيانگيم  درصد،99اطمينان 

كه بر مثبت بودن نگرش افراد را اين امر  فرضيه اول تحقيق . است آنها ين نگرش منفيانگيم
 ي كه بررسيي از آنجا،ني عالوه بر ا.كندتاييد مي داللت دارد، يليغات موباينسبت به تبل

 ها ثبات الزم را نداشته و مثالًه پاسخيان در ارايگو از پاسخي برخ،داديها نشان مه دادهياول
 ياند و هم به سواالت موافق داده پاسخ كامالً،سنجندي كه نگرش مثبت را مي سواالتهم به

ن دسته از ي جدا كردن اياند، برا موافق دادهند، پاسخ كامالًينمايان مي را بيكه نگرش منف
 )نيانگيم( 5/3نها از آ يه نگرش منفر كه نميين، آن دسته از موردهايريان از سايگوپاسخ

 مثبت و ي نگرش كل بايافرادشتر بود به عنوان ي ب5/3ره نگرش مثبت آنها از كمتر و نم

8%

18% 31%

57%

14%

54%

? ا برنامه ا? ?هماهنگ کردن کار

 ????? ??? ???????

امک?رنده پ?گفتگو با گ

?ارسال موضوعات کار

پر محتوا? ا جمالت ادب?رسال جوک

ر?سا

 )54(%ايهماهنگ كردن كاري يا برنامه
  )14(%هاي كوتاه يادداشت

  )31(%گفتگو با گيرنده پيامك
  )18(%ارسال موضوعات كاري

  )57(%بي پرمحتواارسال جوك يا جمالت اد
 )8%(ساير
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 كمتر بود به 5/3شتر و نمره نگرش مثبت آنها از ي ب5/3 آنها از ي كه نمره نگرش منفيكسان
ان نظرات ي مي كه سازگارها  مورديانتخاب شده و مابق، ي منفينگرش كل با يافرادعنوان 

 يها باق مورد از پاسخنامه376كار تعداد  نيبا ا. ها حذف شدندي از بررسوجود نداشتآنها 
ان نگرش يگو درصد از پاسخ5/75ها نشان داد كه يز فراوانين حالت ني در ايحت. ماندند
گويان زير  درصد از پاسخ86 كه تقريباً با توجه به اين. دارنديليغات موباي نسبت به تبليمثبت
 يكي از علل مثبت بودن نگرش نمونه مورد احتمال داد كهان تومي ،اند سال سن داشته35

 را نسبت يار مثبتي نگرش بس2003ز در سال ين نيني كااس.بررسي، جوان بودن آن  بوده است
س و يق الي تحقيهاافتهيجه با ين نتيا] 3.[ان افراد جوان گزارش دادي در ميليغات موبايبه تبل

ق آنها نشان داد يج تحقينتا. ز مطابقت داردي ساله ن24 تا 18ان ي دانشجوهمكارانش در مورد
 . دارندSMSق يغات از طري نسبت به تبليندي احساس خوشايان به طور كليگوكه پاسخ

 ن مطلب را نشانين عكس ايدر چ) 2006 -2007( نگ جانگ زويق جي تحقيهاافتهيكن يل
 تا يليغات موباي تبلان نسبت بهيگو پاسخي، نگرش كلق آنهاي بر اساس تحق.دهد مي

 شوند، نگرش ي سازي، شخصيلي موبايغاتي تبليامهايكن اگر پي ل استي منفيحدود
جه ي نت.افت و مثبت خواهد بوديش خواهد ي افزايليغات موبايمطلوب آنها نسبت به تبل

ن استرانگ يس و كوليك بارواي پاتري تجربيجه بررسينگ جانگ زو با نتي جقيتحق
س و همكارش از ي درصد از شركت كنندگان در مطالعه باروا92 .مشابه است) 2006(
افت اطالعات ي از آنها و دري كه با كسب اجازه قبليا شدهي سازيغات شخصيافت تبليدر

 يار راضيبس  آنها ارسال شده بود،يشان براي كاريهانهيها و زمي سرگرمق،يمربوط به عال
 سرگرم كننده يرهايمربوط به متغ ي فرعياههيفرض آزمون يبرا . بودندي راضتا نسبتاً

   :اند  مطرح شدهري زي آماريهاهيفرض،  اطالعات بودن و قابل اعتماد بودنيبودن، حاو
 قابل -3 هاامكي اطالعات بودن پي حاو-2 ها امكي پين نمره سرگرم كنندگيانگيم -1

  .  است)ييتا7ف يدر ط ينقطه خنث ( 4شتر از يدگاه مخاطبان بيها  از دامكياعتماد بودن پ
 )H0: µ≤4  وH1:µ>4(  .  به ه كه ين سه فرضيان نظرات افراد راجع به  يانگيمبا توجه به 
 %95نان ي در سطح اطمtا استفاده از آزمون و ب 72/3 و 3/4 ،39/4ند از ا عبارتب يترت

 از شتري بيعني رد و فرض مقابل آن، H0، فرض  اول و دومهيدر مورد فرضمشخص شد كه 
 در مورد  H0هي رد فرضي براي شواهد كافكنيل ؛شود  ميرفتهين نظرات پذيانگيدن م بو4

دگاه افراد مورد ي از ديعني. دگاه مخاطبان وجود نداردي از دها امكيقابل اعتماد بودن پ
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ز، ي چهارم نيه فرعي آزمون فرضيبرا .ستندي قابل اعتماد نيغاتي تبليها امكي، پيبررس
 است در 4دگاه مخاطبان كمتر ازي از دها امكي پيگدن نمره آزاردهنيانگي ميه آماريفرض

چهارم  يفرعه يدهد فرضي نشان مtج آزمون ينتا ). H1:µ<4 و  H0:µ≥ 4.(نظرگرفته شد
ن نظرات يانگيز مي ن نگ جانگ زوي جقيتحقدر   .شوديد مييتا% 95نان يز در سطح اطمين

كن ي است، ل4شتر از ي بودن و سرگرم كننده بودن، ب اطالعاتييزنان و مردان راجع به حاو
ان زنان و مردان ين نمرات ميانگيها و رنجش مخاطبان از آنها، مامكيدر مورد اعتبار پ

  .متفاوت است
 

  ه دوميفرض
امـك  يك پي درصد از مخاطبان به      7/82دهد كه     مي  نشان يفيج آمار توص  ي كه نتا  يياز آنجا 

ش ين كه ب  ي بر ا  يق مبن يه دوم تحق  يخوانند، فرض   مي را تا آخر   نكرده و متن آ    توجه   يغاتيتبل
  .رديگيد قرار مييكنند، مورد تاي توجه ميغاتيامك تبليك پي از افراد به يمياز ن

 خواندن يامك برايافت كنندگان پي درصد از در55و همكارانش فقط س ي اليدر بررس
 ي از سو.كنند ي سپس حذف م وخوانده درصد از آنها آنرا 3/39گذارند و يآن وقت م

امك يك پيان تمام يگودرصد از پاسخ 94نشان داد كه ) 2002( نپوكت يا يبررسگر يد
 نحوه برخورد مخاطبان 4 نمودار. خوانندي ارسال شده به تلفن همراهشان را ميغاتيتبل
  .دهدي ارسال شده به تلفن همراهشان را نشان ميغاتيامك تبليك پيبا حاضر ق يتحق

  
  

  
  
  
  

  عكس العمل مخاطبان هنگام دريافت يك پيامك تبليغاتي. 4نمودار 
  

به محض دريافت پيامك تبليغاتي
 .كنندرا پاك ميآن

به پيامك تبليغاتي توجه كرده و
 .خوانندرا تا آخر ميآن

كه پيامك تبليغاتي برايشان در صورتي
 .دارندمي جالب باشد آن را نگه 

3/17%

7/82% 

2/27% 

كه پيامـك تبليغـاتي برايـشان       در صورتي   
جالب باشـد آن را بـراي دوسـتان ارسـال           

 .كنندمي

8/8% 
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  ه سوميفرض
ان نگرش و ي خالصه كردن رابطه ميه سوم، ابتدا از جدول متقاطع براي فرضي بررسيبرا

  : مشاهده نمود2 نگارهتوان در ي را مج آنيكه نتااست  هت استفاده شديجنس

 رشجدول متقاطع جنسيت و نگ. 2نگاره 
  نگرش

  منفينگرش  مثبتنگرش  جنسيت

 نفر 41 نفر 155 زن

 نفر 51 نفر 129 مرد
 نفر 92 نفر 284 كل

رسون ير پي اسكويج آزمون كاينتا، ان نگرش زنان و مرداني مي وجود تفاوت ظاهربا
 يهاامكيو نگرش نسبت به پ كنديد نميين تفاوت را تايوجود ا% 95نان يدر سطح اطم

 يز تفاوت معنين) 2005( ان و همكارانشيري حق.ان زنان و مردان مشابه استي ميغاتيتبل
كه ي درحال. مشاهده ننمودنديغاتي تبليهاامكيان نگرش مردان و زنان نسبت به پي ميدار
شتر از مردان ي را بيغاتي تبليهاامكينشان داد كه زنان پ) 2007 ( ينتارو اكازاكي شيبررس

واكنش مطلوب وجود ز نشان داد كه احتمال ي ن)2007(س يا الگاري ويررسب. دوست دارند
، نگ جان زوي جيكه بررسي در حال.شتر استيان زنان بي در ميغاتي تبليهاامكينسبت به پ

 از يكيد بتوان يق حاضر معتقدند شايمحققان تحق. دهديمرا نشان ن ي عكس ايجينتا
  .  نسبت داديمورد بررسها را به فرهنگ جامعه افتهين تناقض در يل ايدال
  

  يريگ جهيبحث و نت
ار يـ  را در اخت   يار موثر ين حال بس  ي بستر ارزان و درع    ،)ICT ( اطالعات و ارتباطات   يورآفن
 كوتـاه تلفـن همـراه    يهاامي آن پ يك نمونه از ابزارها   يداده است  كه      قرار   يغاتيان تبل يمجر
 درباره آن كسب نشده     يخت چندان  كه هنوز شنا   يلي موبا يابي بازار يها   از حوزه  يكي. است

 ي شـد بـا بررسـ      ين مقالـه سـع    يـ ق تلفن همراه اسـت كـه در ا        يغات از طر  ياست، موضوع تبل  
 و عوامـل    يغـات ي تبل يهـا امـك يپ افـت يكنندگان نسبت بـه در    نگرش و عكس العمل مصرف    

ن يـ ا بـه دسـت آمـده در         جيبر اسـاس نتـا      .ن موضوع پرداخته شود   ي نگرش آنان، به ا    موثر بر 
 مطالعـه مـتن   ي و درصد بااليليغات موبايان نسبت به تبل يگو نگرش مثبت پاسخ   يعنيق  يقتح
ك يـ به عنـوان    ران  يدر ا ن رسانه   ياكه  د داشت   يتوان ام يمتوسط آنان،    يغاتي تبل يهاامكيپ
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ن نگرش مثبـت، بـه      يااحتمال دارد   د توجه داشت كه     يالبته با . ديرسانه موثر و كارا عمل نما     
 ا جـوان  يـ ران و   ي ا يتلفن همراه در بازار كنون     يغاتي تبل يها  امكيپود بودن   كم و محد  خاطر  

ت جوان كشور ي جمعيدر هر صورت، با توجه به درصد باال.  باشديبودن نمونه مورد بررس
تواننـد از   يمـ  يرانـ ي ا يهاابيبازارغ،  يح تبل ي صح يريگ هدف ين رسانه برا  ياد ا يل ز يو پتانس 

گـر ثابـت    ي د يكشورهات آن در    ي كه موفق  ييها روش كمكا   و ب  ن فرصت استفاده كرده   يا
، يغـات يامـك تبل  ي ارسـال پ   يو كسب اجازه از كاربر بـرا      ام  يپ ي ساز ي، مثل شخص   است شده
هـا و   امكي افراد به پ   يل عدم اعتماد كاف   ين به دل  يهمچن. ش دهند يافزان رسانه را    يت ا يمطلوب

هـا  امـك ين پيـ  مثبت نـسبت بـه ا  ير ذهنيصوجاد ت يابان بر ا  ي آن الزم است بازار    يمنابع ارسال 
   .ندي نمايزيربرنامه

ها و عالقمندان به ران شركتيمد ين مقاله برايسندگان اي نو توسطيشنهاداتي پانيدر پا
  :شوديه ميارا يليغات موبايتبلموضوع 

ها و يمند ثبت مشخصات، عالقهي در شركت براي اطالعاتيهاگاهيجاد پايا .1
 و  افراد مشخصيام درست برايان شركت به منظور ارسال پيشتر ميهادرخواست

  .امي پي سازيگر شخصي ديبه عبارت
توان يجا مني در ا.يغاتي تبليهاامكي نسبت به پجلب اعتماد افراد و ياطالع رسان. 2

 يريگي قابل پيف كرد كه توسط مشتري را تعري خاصيابي هر شركت كد رهيبرا
  . دي نماباشد و اعتماد او را جلب

 از ي مثل برخوردارييها  طرحيتوانند با معرف يابان و اپراتوران تلفن همراه مي بازار.3
 مكالمه  مصرف كنندگان، اطالعات يها نهي از هزيا پرداخت بخشيگان يشارژ را
ابان را از مصرف كنندگان داوطلب جمع يدكنندگان و بازارياز تولي مورد نيشخص
 كنند و افراد را به مذاكره با شركت و ي نگهداريعات اطاليهاگاهي و درپايآور

  .نديق نمايشتر تشويكسب اطالعات ب
 كه با توجه به اينكه نمونه مورد بررسي از سه جامعه دانشگاهي الزم به ذكر است

  .احتياط نمود نتايج آن به جوامع بزرگتر بايد محدود به دست آمده است، در تعميم
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