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بررسی عوامل موثر بر باورپذیری پیام تبلیغات در رسانهها
سمیه سعیدی اسبوکالی  ،دکتر سید مهرداد مقدم ضیابری

چکیده
تبلیغات یک امر اجتناب ناپذیر ،فراگیر و البته پرهزینه است که اثربخشی آن در گرو پاورپذیری پیام میباشد که امروزه رسانه
های اجتماعی جایگاه ویژه ای برای شرکتها و تبلیغاتشان شده است .بنابراین این مطالعه با هدف بررسی عوامل موثر بر
باورپذیری پیام تبلیغات در رسانهها انجام شده است .این مطالعه یک پژوهش کاربردی است که با رویکردی پیمایشی -مقطعی
انجام شده است .برای گردآوری دادهها از ابزار پرسشنامه استفاده شده است .پرسشنامه تحقیق با روش روایی محتوایی و روایی
سازه ،اعتبار سنجی شده است .آلفای کرونباخ پرسشنامه و تمامی ابعاد آن نیز باالی  0 /7بدست آمده است ،بنابراین پایایی آن
نیز مطلوب برآورد گردیده است .جامعه آماری این پژوهش شهروندان شهرساری هستند و نمونهای به حجم  300نفر با فرمول
کوکران محاسبه و بصورت تصادفی انتخاب گردید .برای تحلیل نقش مولفههای باورپذیری پیام از آزمون تی -تک نمونه استفاده
شد .نتایج مطالعه نشان داد ویژگی پیام ،ویژگی رسانه و ویژگی مخاطب هر سه در باورپذیری پیام تبلیغات در رسانهها تاثیر
دارند .براساس تحلیل متغیرهای دموگرافیک نیز مشخص شد نوع رسانه مورد استفاده و میزان زمان استفاده از رسانه نقش
تعیینکنندهای دارند بیشتر متغیرهای تحقیق را تحت تاثیر قرار می دهند .وضعیت اقتصادی و تحصیالت نسبتا تاثیر داشته
اند ولی جنسیت تاثیر چندانی بر باورپذیری پیام نداشته است .
واژههای كلیدی :باورپذیری پیام ،پیام تبلیغات ،ویژگی پیام ،ویژگی رسانه و ویژگی مخاطب ،رسانه اجتماعی
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- 1مقدمه )(Introduction
تبلیغات موضوع بسیار مهمی است که توجه بسیاری از دانشگاهیان و فعاالن در حوزه صنعت را به خود معطوف کرده
است .امروزه تولید و ارائه کاال یا خدمت ،به تنهایی کافی نیست زیرا فعالیتهای در حال توسعه تغییر کرده است و در یک
محیط رقابتی باید شهروندان را جذب نمود (شبرند و همکاران 6931 ،؛ هاشمی و بیرقی .)6931 ،تبلیغ بخشی از بازاریابی
موفقیت آمیز به حساب میآید و شرکتهای موفق در جذب مشتری  ،به موازات ارتقای کیفی محصوالت خود به دنبال
طراحی و به کارگیری سیستمهای بازاریابی پویا و مؤثر می باشند .تبلیغ کمک میکند تا شهروندان کنونی را نسبت به خود
وفادار ساخته یا بازارهای جدیدی را برای خود برگزینید (سرمد و همکاران .)6939 ،یکی از جنبههایی که به کمک آنها
دیدگاه شهروندان نسبت به سازمان مورد نظر شکل میگیرد شیوههای تبلیغاتی آنها میباشد .در این میان رسانه های نوین
فرصتی برای کسب و کارهایی شده اند که توانستند بر باور مخاطبان تاثیر گذاشته و مخاطبان را به خود جذب کنند که
بسیاری از رسانه های اجتماعی در جهت سوء استف اده از مردم و سودآوری خود بهره جستن و این سازمانها و شرکتها با تاثیر
بر باور توانستند بسیاری از سازمانها و شرکتها با منابع و افراد متخصص را که از رسانه های نوین و مزیت های آن غافل
شدند و شیوه های تبلیغاتی خالقانه را قربانی شیوه های کلیشه ای تبلیغات کردند از میدان رقابت خارج کنند  .سازمانهای و
صاحبان کسب و کار و شرکتهای تبلیغاتی باید به این نکته توجه کنند که رسانههای تبلیغی نیز همچون سایر علوم به سرعت
در حال تغییر و تحول هستند .در مرحله معرفی کاال ،آگهیهای تجاری (به ویژه رسانههای ارتباطی انبوه مانند این ترنت) و
روابط عمومی برای ایجاد آگاهی و عالقمند کردن مشتری بسیار مناسب اند زیرا اینترنت شناسایی شهروندان را با جمع آوری
و تجزیه و تحلیل ویژگیهای آنها آسان میکند ( اندراده و همکاران.)9163 ،
برای بهبود و افزایش اثر بخشی تبلیغات در رسانهها باید بتوان ابتدا باور و اعتماد مخاطبان را بدست آورد  .در واقع
میتوان گفت که باور و نگرش مصرف کننده به تبلیغات  ،منعکس کننده اثر بخشی تبلیغات می باشد.در نتیجه سازمان باید
هزینه خود را بیشتر معطوف به رسانه هایی کند که اعتماد مخاطبانش را توانسته بدست آورد تا بتواند بر باورپذیری و نگرش
مخاطبان نسبت به محصول خود تاثیر گذارتر باشد تا بدین وسیله از اتالف هزی نه خود جلوگیری کند (ماهش و همکاران،
 .)9162اثر بخشی تبلیغات ،یکی از مهمترین مفاهیمی است که کمک میکند به درک شناخت مشتری و اهدافی که برای آن در
نظر گرفته میشود ،تا در ذهن مصرف کننده تاثیر مطلوبی داشته باشد (یانگ و ماتیال .)9162 ،همچن ین نشان میدهد بودجهای
که برای تبلیغات صرف شده است ،تا چه حد برای نیل به اهداف مورد نظر مفید واقع شده است .توجه به رقابت بیش از پیش
در بازارهای امروزی  ،اهمیت تبلیغات اثر بخش را فزونی داده است .در بسیاری از سازمانها با صرف هزینههای زیاد ولی بدون
پژوهشهای کافی در جامعه و میان شهروندان و بدون افراد دارای تخصص ،به انجام تبلیغ میپردازند ،که نم یتواند بین
محصول و پ یام ارائه شده رابطهای ایجاد کند (سرمد و همکاران 6939 ،؛ مجدی.)6931 ،
در این مطالعه کوشش خواهد شد با رویکردی کاربردی بررسی عوامل موثر بر باورپذیری پیام تبلیغات در رسانهها مورد
بررسی قرار گیرد .در راستای نیل به اهداف مطالعه حاضر ،ابتدا ویژگیهای پیام تبلیغات در رسانهها شناسایی و براساس
اقتضائات خاص آن تعدیل خواهد شد .سپس مشخص خواهد شد این ویژگیها چه تاثیری بر باورپذیری پیام تبلیغات در
رسانهها خواهند داشت .نکته حائز اهمیت آن است که در طراحی یک مدل مبتنی بر باورپذیری پیام تبلیغات در رسانهها نباید
از ویژگی رسانه غافل شد .در مدل ارائه شده برای بکارگیری باورپذیری پیام تبلیغات در رسانهها هم ویژگی مخاطب و
ویژگی پیام لحاظ خواهد شد و هم به این پرسش پاسخ داده خواهد شد که چه عواملی میتوانند بر باورپذیری پیامهای منتشر
شده در رسانههای مختلف تاثیر داشته باشد ؟ در نهایت نیز برهمکنش متغیرهای مدل در ایجاد باورپذیری پیام تبلیغات در
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رسانهها نزد شهروندان مورد بررسی قرار خواهد گرفت .بنابراین در این پژوهش به این سه مساله پاسخ داده خواهد شد که
چه ویژگیهایی از رسانه بر باورپذیری پیام تبلیغات در رسانهها نقش دارند؟ چه ویژگیهایی از مخاطب بر باورپذیری پیام
تبلیغات در رسانهها نقش دارند؟ و در نهایت چه ویژگیهایی از پ یام بر باورپذیری پیام تبلیغات در رسانهها نقش دارند؟
 - 2ادبیات پژوهش )(literature review
ویژگیهای رسانه
گاهی اوقات بسیاری از صاحبین برندها ،تصمیم میگیرند برای توسعه کسب و کار خود از تبلیغات بهره بگیرند.اما این
تبلیغات از طریق کدام رسانه اثربخش تر خواهد بود .رسانههای مختلف به دلیل تاثیرات متفاوتی که بر مخاطب میگذارند،
واکنشهای متفاوتی به دنبال خواهند داشت .انجام تبلیغات شیوههای متعددی دارد اما در یک نگاه کلی میتوان گفت که
تبلیغات همیشه از بستر رسانهها به مخاطبین خود انتقال مییابند (حسینزاده .)6931 ،مفهوم رسانه تبلیغاتی را میتوان این
چنین بیان کرد :به هر وسیله یا ابزاری که پیام و شعار تبلیغاتی یا پیام فروش و بازاریابی را به مخاطبان هدف انتقال دهد و آنان
را به عکس العمل وادارد ،رسانه تبلیغاتی میگویند و این که چه رسانههایی برای انتقال پیامهای باید انتخاب شوند به
پژوهشهای بازاریابی بستگی دارد .ارسال یک پیام تبلیغاتی مناسب و خوب ،از طریق رسانه اتفاق می افتد ،انتخاب مناسب این
رسانه میتواند بر موفقیت تبلیغات تاثیر مهمی داشته باشد (مانوز -لیوا  1و همکاران.)9163 ،
ویژگیهای مخاطب
امروزه شهروندان ،اصل محور هر کسب و کاری بوده و جذب و راضی نگه داشتن آنها از محصوالت و خدمات روز به
روز دشوارتر میگردد .در بازار رقابتی برای هر محصول تعداد زیادی نام تجاری موجود است و هر سازمانی میکوشد تا سهم
بازار خود را افزایش دهد .بنابراین فروشندگان باید تالش زیادی به منظور جذب و ترغیب شهروندان جهت خرید محصوالت
و خدمات به عمل آورند و در این میان تبلیغات یکی از ابزارهای مهم به منظور تاثیر گذاری بر خریداران احتمالی و یک ابزار
مهم ارتباطی و ترویجی محسوب میشود (یانگ و ماتیال .)9162 ،با توجه به تأثیر تبلیغات برشهروندان ،شرکت ها ،زمان و
هزینۀ قابل توجهی را جهت ایجاد و پخش آن صرف میکنند .نگرش عبارت است از ترکیبی از باورها و هیجانهایی که
شخص را پیشاپیش آماده میکند تا به دیگران ،اشیا و گروههای مختلف به شیوة مثبت یا منفی نگاه کند .نگرش ،ارزیابی یا
برآوردی است که به صورت مطلوب یا نامطلوب ،درباره شی ،فرد یا رویدادی صورت میگیرد .نگرش بازتابی از شیوه
احساس فرد نسبت به یک چیز یا یک موضوع است( .دعایی و حسن زاده.)6931 ،
ویژگیهای پیام
محتوی پیام به معنی کل آن چیزی است که فرستنده قصد دارد در اختیار گیرنده (مخاطب) قرار دهد .در رابطه با محتوای
پیام ،چارچوبی به نام آیدا معرفی شده است که برگرفته از چهار واژه توجه ،دلبستگی ،میل و عمل است (گدنک.)9163 ،
مطلوب چنین است که پیام تهیهشده ،توجه  2مخاطبین را جلب کند ،در آنها دلبستگى  4ایجاد نماید ،میل و عالقه  3آنان را
Muñoz-Leiva
Attention
Interest
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تحریک کند و در نهایت ،منجر به عمل  4گردد .چارچوبى که به آن مدل آیدا نیز مىگویند .در عمل ،فقط تعداد معدودى از
پیامها هستند که مصرفکنندگان را از مرحله آگاهى به مرحله خرید هدایت مىکنند .اما چارچوب آیدا ویژگىهاى مطلوب
یک پیام خوب را بیان مى دارد (تقی زاده.)6931 ،

شکل  - 1مدل مفهومی تحقیق

 - 3پیشینه پژوهش )(Research History
در داخل کشور در سالهای اخیر ،گرایش به موضوع باورپذیری پیام تبلیغات در رسانهها در ادبیات پژوهش قابل ردیابی
است .عباس خدایاری وعلیرضا اله ی و حسین کردلو ( )6936در پژوهشی که با عنوان استانداردسازی ابزار اندازه گیری
باورپذیری تبلیغات ازطریق ورزش با استفاده از پرسش نامه پیون هفت مولفه هفت مؤلفه باور (اقتصادی بودن ،اطالعات
Desire
Action
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محصول ،خوشای ندبودن ،نامفهوم بودن ،مادی گرایی  ،تصویر و نقش اجتماعی  ،آزاردهنده بودن) تحت ارزیابی قرار گرفت.بعد
از تایید روایی و پایایی سازه و تایید شاخص ها اقتصادی بودن  ،اطالعات محصول ،خوشای ندبودن و تصویر و نقش اجتماعی
تاثیر مثبت بر باور پذیری تبلیغات داشته و مادی گرایی و آزار دهنده بودن و نامفهوم بودن جزء مولفه های منفی اثر گذار
بودند .شاهو صبار و دوان هیان ( )6931در پژوهشی با عنوان عوا مل مرتبط با میزان اعتماد مخاطبان به رسانه های نوین و
سنتی به این نتیجه رسیدند که سه مولفه نوع رسانه ویژگی مخاطب و محتوی رسانه بر اعتماد به رسانه نقش دارند .خیری
زنده بودی و فاطمه زنده بودی ( )6936پژوهشی با عنوان نقش سواد رسانه ای دانشجویان در میزان تأثیرپذیری آنها از
تبلیغات تجاری انجام شد که نتایج پژوهش حاکی از این مطلب بود که بین سواد رسانه ای و میزان استفاده از رسانه
همبستگی منفی وحود دارد و بین سواد رسانه ای با سطح تحصیالت همبستگی مثبت نشان داده شده است و نتیجه کلی نشان
میداد که سواد رسانه ای با میزان تاثیر پذیری از تبلیغات تجاری رابطه ی عکس وجود دارد.
بلترامینی  ) 6332( 1در تحقیق با عنوان باورپذیری درک شده از اطالعات هشدار بر روی تبلیغات سیگار در بین جوانان
امریکا انجام داده هشدار هایی با شفافیت بیشتر باورپذیر تر از متن های مبهم بوده اند .عامل دیگری که در باورپذیری متن
هشدار موثر بوده ذکر منبع معتبر (مثال یک جراح مشهور) بوده است و متن هایی که برانگیزاننده احساس بوده و باعث
واکنش احساسی شده اند باور پذیرتر بوده اند.
اندریوس  ) 9161( 7به مطالعه نحوه افزایش اثربخشی تبلیغات از طریق استفاده از اطالعات زمینه ای پرد اخت .نویسنده
اظهار می دارد که عامل نخست در تبلیغات ،نزدیکی فروشگاه به شهروندانی است که پیامک تبلیغاتی برای آنها ارسال شده
است و با افزایش فاصله ،از اثربخشی تبلیغات کاشته می شود .همچنین عامل زمان و جدید بودن نیز نقش موثری در اثربخشی
بازاریابی موبایلی دارد .همچنین در این مطالعه به اهمیت متغیرهای دموگرافیک در پذیرش تبلیغات متنی در بازاریابی موبایلی
اشاره شده است؛ بدین معنی که افراد جوان بیش از سالخوردگان و همچنین زنان بیش از مردان نسبت به تبلیغات موبایلی،
اقبال نشان می دهند .مک کی و همکاران  )9166(8مطالعهای با عنوان اثر سن ،نیاز به شناخت ،و شدت عاطفی بر باورپذیری
تبلیغات انجام دادند .نتایج این مطالعه نشان داد که افراد جوانتر بیشتر پیامهای احساسی (بخصوص پیامهای منفی) را به خاطر
می آورند؛ اما در بین افراد مسن تر تفاوتی از این لحاظ مشاهده نشد .افراد مسن تر پیامهای منطقی و مثبت را به پیامهای منفی
و احساسی ترجیح می دهند اما دیدگاه جوانترها راجع به تبلیغات بازرگانی با هم تفاوتی نداشت .در مجموع نشان داده شد که
اثر متقابل سن با نیاز به شناخت ،و شدت عاطف ی بر میزان تاثیر پذیری از تبلیغات بازرگانی تاثیر دارد .بنک و همکاران
( )9161طی پژوهشی با عنوان عوامل موثر بر نگرش و باور نسبت به تبلیغات موبایلی مولفه های محتوی پیام  ،شخصی
سازی پیام  ،تعامل پذیری و نگرش کلی مخاطب از عوامل موثر بر باور و نگرش نسبت به پیام های تبلیغ موبایلی دانسته
است  .وانگ و سان ( ) 9161پژوهشی با عنوان ارزیابی نگرش و باور و پاسخ رفتاری نسبت به تبلیغات ای نترنتی در سه کشور
(ایاالت متحده امریکا ،چین و رومانی ) انجام دادند و به بررسی رابطه بین باورهای مصرف کنندگان در مورد نگرش نسبت به
تبلیغات ای نترنتی و پاسخهای رفتاری مصرف کنندگان در این سه کشور مختلف پرداختند .یافته های این پژوهش ،نشان داد که
ابعاد باور(سرگرم کنندگی  ،اطالع رساننده بودن ،آزار دهندگی  ،اعتبار و رابطه تعاملی ) جزء عوامل تاثی رگذار بر نگرش نسبت
Beltramini,1991

6

Andrews,2117
McKay-Nesbitt, J., Manchanda, R. V., Smith, M. C., & Huhmann, B. A
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به تبلیغات ای نترنتی بودند و نگرش نسبت به تبل یغات خود بر تعداد دفعات کلیک بر روی تبلیغات و تعداد دفعات خرید
ای نترنتی تاثیر میگذاشت .پالما کلبفلیش( )9119از سه متغیر پیام ومنبع پیام و وسیله انتقال پیام از بین این سه عامل منبع پیام را
در باورپذیری پیام موثر می داند .از نظر او پیام و منبع پیام باهم همپوشانی دارند اما در زمان اعتماد سنجی عامل محتوی پیام
از منبع مهم تر است.
- 4روش پژوهش )(Proposed framework
این پژوهش از منظر فلسفی مبتنی بر پارادایم تجربه گرایانه است که با رویکردی قیاسی انجام شده است .همچنین از منظر
هدف یک پژوهش کاربردی است و از م نظر شیوه گردآوری دادهها در دسته تحقیقات پیمایشی قرار میگیرد .از نظر بازه زمانی
نیز یک تحقیق مقطعی است .جامعه آماری این پژوهش شهروندان شهر ساری میباشند .در صدر برنامهریزی هر مطالعه یا
تحقیقی این سوال که حجم نمونه چقدر باید باشد قرار دارد .انتخاب نمونه بزرگتر از حد نیاز موجب اتالف منابع میشود و
انتخاب نمونههای خیلی کوچک منتج به نتایج غیرقابل اتکا میشود (آذر .)6922 ،جهت نمونهگیری از فرمول کوکران استفاده
شده است .ماهیت فرمول کوکران به صورتی است که برای حجم باالی  Nمقداری بین  921تا نهایتاً  923نفر بدست می دهد.
برای مثال اگر حجم جامعه از  91هزار نفر به  9میلیون نفر تغییر کند حجم نمونه مورد نیاز از  921نفر به  923نفر تغییر
خواهد کرد.

چون اطالع دقیقی از حجم جامعه وجود ندارد (جامعه نامحدود) از فرمول زیر استفاده شده است:

d  0.05
t  1.96

t 2 pq 1.96 0.50.5 0.9604
n 2 

 384
d
0.0025
q  0 .5
0.052
بنابراین برای محاسبه حجم نمونه از فرمول کوکران برای جوامع نامعین استفاده شده است .به عبارت دیگر وقتی حجم
2

p  0 .5

جامعه بسیار بزرگ است و همچنین برای جوامع نامعین تا  921نفر به عنوان نمونه توصیه شده است .برای اطمینان بیشتر 311
پرسشنامه به طور تصادفی در بین شهروندان توزیع گردید .برای نمونه گیری از روش نمونهگیری تصادفی ساده استفاده
خواهد شد.
روشهای گردآوری اطالعات در این پژوهش به دو دسته کتابخانهای و میدانی تقسیم میشود .در خصوص گردآوری
اطالعات مربوط به ادب یات موضوع و پیشی نه پژوهش از روشهای کتابخانهای و جهت گردآوری اطالعات برای تایید یا رد
فرضیههای پژوهش از روش میدانی استفاده شده است .برای گردآوری دادههای اول یه از ابزار پرسشنامه استفاده گردیده است.
پرسشنامه تحقیق براساس سه سازه ویژگی رسانه  ،ویژگی مخاطب و ویژگی پیام تدوین شده است .برای بررسی روایی
پرسشنامه از روش اعتبار محتوا (نظرخواهی از خبرگان) و اعتبار سازه (تحلیل عاملی) استفاده شده است .برای محاسبه پایایی
نیز ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شده است .ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه  1/212محاسبه گردید .بنابراین پایائی
پرسشنامه مطلوب ارزیابی گردیده است.
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جدول  - 1آلفای کرونباخ ابعاد و سازههای پژوهش
پرسشنامه

تعداد سوال

ضریب آلفا

ویژگی رسانه

99

1/122

ویژگی مخاطب

63

1/111

ویژگی پیام

61

1/111

باورپذیری پیام تبلیغات در رسانهها

19

1/212

 - 4مطالعه موردی )(Case study
این تحقیق جهت بررسی بررسی عوامل موثر بر باورپذیری پیام تبلیغات در رسانهها در شهر ساری صورت گرفته است .در
این مطالعه از دیدگاه  311نفر از شهروندان استفاده شده است .از منظر جنسیت  631نفر ( )%33از شهروندان مرد و  911نفر
( )% 16از شهروندان زن هستند .از نظر سن  692نفر ( )% 93.11از شهروندان در بازه سنی کمتر از  91سال قرار دارند 619 .نفر
( )%31.11از شهروندان  91تا  31سال سن دارند 16 .نفر ( )%61.91نیز  31تا  11سال سن دارند93 .نفر ( )%3.11از شهروندان
نیز باالی  11سال هستند .از نظر مدرک تحص یلی  31نفر ( )%93شهروندان تحصیالت دیپلم دارند 11 .نفر ( )%63از شهروندان
مدرک تحص یلی کاردانی دارند 611 .نفر ( )%93از شهروندان نیز مدرک تحصیلی کارشناسی دارند 33 .نفر ( )%99از شهروندان
مدرک تحص یالت تکمیلی دارند .از نظر می زان درآمد  612نفر ( )%93از شهروندان کمتر از  6/1میلیون تومان درآمد ماهیانه
دارند 612 .نفر ( )%93از شهروندان بین 6/1تا  9میلیون تومان درآمد دارند 19 .نفر ( )%61از شهروندان بین  9تا  1میلیون
تومان درآمد دارند 91 .نفر ( )%1از شهروندان بیش از  1میلیون تومان درآمد ماه یانه دارند .از نظر نوع رسانه قالب  639نفر
( )% 91از شهروندان بطور معمول از رسانه ملی به عنوان منبع خبری استفاده میکنند 911 .نفر ( )%13از شهروندان ن یز از
رسانههای اجتماعی به عنوان منبع اصلی کسب اخبار استفاده میکنند .از نظر میزان استفاده از رسانه 33نفر ( )%99از شهروندان
روزانه کمتر از یک ساعت از رسانه استفاده میکنند 611 .نفر ( )%33از شهروندان روزانه یک تا دو ساعت از رسانه استفاده
میکنند 619 .نفر ( )%91از شهروندان نیز روزانه سه تا پنج ساعت از رسانه استفاده میکنند 92 .نفر ( )%1از شهروندان نیز
روزانه بیش از  1ساعت از رسانه استفاده میکنند.
برای بررسی مدل ،نخست از تحلیل عاملی تائیدی برای سنجش روابط متغیرهای پنهان با گویههای سنجش آنها استفاده شده
است .مدل اندازه گیری (تحلیل عاملی تائیدی) ارتباط گویهها یا همان پرسشهای پرسشنامه را با سازهها مورد بررسی قرار
می دهد .در واقع تا ثابت نشود نشانگرها یا همان پرسش های پرسشنامه ،متغیرهای پنهان را به خوبی اندازه گیری کرده اند،
نمی توان روابط را مورد آزمون قرار داد .لذا برای اثب ات اینکه مفاهیم به خوبی اندازه گیری شده اند از مدل اندازه گیری یا
تحلیل عاملی تائیدی استفاده میشود .قدرت رابطه بین عامل (متغیر پنهان) و متغیر قابل مشاهده بوسیله بار عاملی نشان داده
می شود .بار عاملی مقداری بین صفر و یک است .اگر بار عاملی کمتر از  1/9باشد رابطه ضعیف درنظر گرفته شده و از آن
صرفنظر میشود( .فوستر و همکاران )29 : 9111 ،بارعاملی بین  1/9تا  1/1قابل قبول است و اگر بزرگتر از  1/1باشد خیلی
مطلوب است( .کالین ) 6332 ،حداقل بارعاملی قابل قبول در برخی منابع و مراجع  1/9نیز ذکر شده است اما معیار اصلی
برای قضاوت آماره  tمی باشد .چنانچه آماره آزمون یعنی آماره  tبزرگتر از مقدار بحرانی  t0004یعنی  6/31باشد در اینصورت
بارعاملی مشاهده شده معنادار است( .آذر و مومنی ،جلدو دوم) .برای سنجش باورپذیری پیام از  69عامل اصلی (متغیر پنهان)
و  13پرسش (متغیر قابل مشاهده ) استفاده شده است .شش پرسش نخست متغیرهای اسمی بوده و در بخش آمار توصیفی
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بررسی شد .هریک از گویههای دیگر با اندیس  Q11تا  Q13نمایش داده شده است .نتایج تحلیل عاملی تائیدی پرسشنامه
پژوهش در جدول  9ارائه شده است.
جدول  - 2نتایج تحلیل عاملی تائیدی پرسشنامه پژوهش
سازههای اصلی

گویهها

بارعاملی استاندارد

آماره تی

متغیرهای پنهان

Q11

1/11

69/31

Q12

1/23

66/69

Q13

1/23

66/11

Q61

1/19

61/11

Q66

1/11

61/29

Q69

1/19

66/19

Q69

1/16

61/39

Q63

1/11

61/92

Q61

1/11

66/32

Q61

1/11

61/13

Q61

1/12

69/11

Q62

1/19

2/21

Q63

1/32

2/91

Q91

1/99

3/92

Q96

1/91

1/93

Q99

1/11

61/31

Q99

1/19

66/16

Q93

1/12

66/11

Q91

1/12

69/11

Q91

1/13

61/31

Q91

1/11

61/11

Q92

1/36

61/96

Q93

1/32

3/91

Q91
نگرش کلی نسبت

1/11

2/31

Q96

به تبلیغ

1/13

1/13

Q99

1/11

3/13

Q99

1/16

2/31

دسترسی

تمایز

مد روز و جدید
بودن
ویژگی رسانه
قابلیت تعامل

اعتبار و قدرت رسانه

ویژگی مخاطب
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1/112

1/139
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1/126

1/216
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سازههای اصلی

متغیرهای پنهان

سواد رسانهای

اطالعرسانی

اعتبار منبع

اقتصادی بودن
ویژگی پیام

جذابیت

آزاردهندگی

گویهها

بارعاملی استاندارد

آماره تی

Q93

1/19

2/39

Q91

1/13

3/36

Q91

1/31

66/96

Q91

1/19

61/99

Q92

1/19

69/91

Q93

1/13

61/31

Q31

1/13

69/31

Q36

1/11

61/91

Q39

1/92

1/91

Q39

1/11

1/31

Q33

1/11

1/32

Q31

1/11

1/11

Q31

1/13

3/99

Q31

1/13

3/19

Q32

1/21

69/2

Q33

1/31

1/61

Q11

1/21

1/61

Q16

1/13

3/11

Q19

1/12

1/12

Q19

1/31

2/31

Q13

1/16

2/93

Q11

1/16

61/93

Q11

1/19

3/31

Q11

1/19

1/21

Q12

1/21

2/31

Q13

1/13

3/11

آلفای کرونباخ

1/131

1/161

1/199

1/196

1/131

1/169

(منبع:یافتههای تحقیق)
گام بعدی نیکویی برازش مدل است .می زان خی -دو بهنجار  6/11بدست آمده است .شاخص  RMSEAبرابر  1/191و
 SRMRبرابر  1/139بدست آمده که نشان میدهد برازش مدل مطلوب است.
x^9⁄df=6333.93/113=6.31;RMSEA=1.191;SRMR=1.139; GFI=1.31; NFI=1.31; TLI=1.139
خالصه دامنه پذیرش شاخصهای برازندگی مدل در جدول  4ارائه شده است.
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جدول - 3خالصه دامنه پذیرش شاخصهای برازندگی مدل
شاخص برازندگی
دامنه پذیرش

<9

SRMR

RMSEA

GFI

AGFI

NFI

TLII

<1.11

<1.11

>1.3

>1.3

>1.3

>1.3

(حبیبی و عدنور)6931 ،
نقش ویژگیهای رسانه
میانگین دیدگاه پاسخ دهندگان در بعد دسترسی  9.311بدست آمده است که بزرگتر از حد وسط طیف لیکرت است .مقدار
معناداری نیز  1/111بدست آمده که کوچکتر از سطح خطای  1/11است بنابراین میانگین مشاهده شده معنادار است .مقدار
آماره  tنیز  61.132بدست آمده است که از مقدار بحرانی  6/31بزرگتر است .همچنین هر دو کران باال و پائین فاصله اطمینان
مقداری بزرگتر از صفر بوده (مثبت) و ادعای آزمون تائید میشود .به استناد هریک از این یافتههای آماری با اطمینان %31
میتوان گفت :دسترسی در باورپذیری پیام نقش دارد.
میانگین دیدگاه پاسخ دهندگان در بعد تمایز  9.631بدست آمده است که بزرگتر از حد وسط طیف لیکرت است .مقدار
معناداری نیز  1/111بدست آمده که کوچکتر از سطح خطای  1/11است بنابراین میانگین مشاهده شده معنادار است .مقدار
آماره  tنیز  3.193بدست آمده است که از مقدار بحرانی  6/31بزرگتر است .همچنین هر دو کران باال و پائین فاصله اطمینان
مقداری بزرگتر از صفر بوده (مثبت) و ادعای آزمون تائید میشود .به استناد هریک از این یافتههای آماری با اطمینان %31
میتوان گفت :تمایز در باورپذیری پیام نقش دارد.
میانگین دیدگاه پاسخ دهندگان در بعد مد روز و جدید بودن  9.969بدست آمده است که بزرگتر از حد وسط طیف لیکرت
است .مقدار معناداری نیز  1/111بدست آمده که کوچکتر از سطح خطای  1/11است بنابراین میانگین مشاهده شده معنادار
است .مقدار آماره  tنیز  1.113بدست آمده است که از مقدار بحرانی  6/31بزرگتر است .همچن ین هر دو کران باال و پائین
فاصله اطمینان مقداری بزرگتر از صفر بوده (مثبت) و ادعای آزمون تائید میشود .به استناد هریک از این یافتههای آماری با
اطمینان  %31میتوان گفت :مد روز و جدید بودن در باورپذیری پ یام نقش دارد.
میانگین دیدگاه پاسخ دهندگان در بعد قابلیت تعامل  9.123بدست آمده است که بزرگتر از حد وسط طیف لیکرت است.
مقدار معناداری نیز  1/111بدست آمده که کوچکتر از سطح خطای  1/11است بنابراین میانگین مشاهد ه شده معنادار است.
مقدار آماره  tنیز  63.13بدست آمده است که از مقدار بحرانی  6/31بزرگتر است .همچنین هر دو کران باال و پائین فاصله
اطمینان مقداری بزرگتر از صفر بوده (مثبت) و ادعای آزمون تائید میشود .به استناد هریک از این یافتههای آماری با اطمینان
 %31میتوان گفت :قابل یت تعامل در باورپذیری پیام نقش دارد.
میانگین دیدگاه پاسخ دهندگان در بعد اعتبار و قدرت رسانه  9.13بدست آمده است که بزرگتر از حد وسط طیف لیکرت
است .مقدار معناداری نیز  1/111بدست آمده که کوچکتر از سطح خطای  1/11است بنابراین میانگین مشاهده شده مع نادار
است .مقدار آماره  tنیز  99.299بدست آمده است که از مقدار بحرانی  6/31بزرگتر است .همچن ین هر دو کران باال و پائین
فاصله اطمینان مقداری بزرگتر از صفر بوده (مثبت) و ادعای آزمون تائید میشود .به استناد هریک از این یافتههای آماری با
اطمینان  %31میتوان گفت :اعتبار و قدرت رسانه در باورپذیری پیام نقش دارد.
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نقش ویژگیهای مخاطب
میانگین دیدگاه پاسخ دهندگان در بعد نگرش کلی نسبت به تبلیغ  9.913بدست آمده است که بزرگتر از حد وسط طیف
لیکرت است .مقدار معناداری نیز  1/111بدست آمده که کوچکتر از سطح خطای  1/11است بنابراین میانگین مشاهده شده
معنادار است .مقدار آماره  tن یز  69.119بدست آمده است که از مقدار بحرانی  6/31بزرگتر است .همچنین هر دو کران باال و
پائین فاصله اطمینان مقداری بزرگتر از صفر بوده (مثبت) و ادعای آزمون تائید میشود .به استناد هریک از این یافتههای آماری
با اطمینان  %31میتوان گفت :نگرش کلی نسبت به تبلیغ در باورپذیری پیام نقش دارد.
میانگین دیدگاه پاسخ دهندگان در بعد سواد رسانهای  9.919بدست آمده است که بزرگتر از حد وسط طیف لیکرت است.
مقدار معناداری نیز  1/111بدست آمده که کوچکتر از سطح خطای  1/11است بنابراین میانگین مشاهده شده معنادار است.
مقدار آماره  tنیز  63.269بدست آمده است که از مقدار بحرانی  6/31بزرگتر است .همچنین هر دو کران باال و پائین فاصله
اطمینان مقداری بزرگتر از صفر بوده (مثبت) و ادعای آزمون تائید میشود .به استناد هریک از این یافتههای آماری با اطمینان
 %31میتوان گفت :سواد رسانهای در باورپذیری پ یام نقش دارد.
سواالت پرسش نامه طوری طراحی شده اند که نقش منفی این مولفه را در باورپذیری پیام تایید می کند  .پس سواد رسانه
ای مخاطب در باورپذیری پیام نقش منفی دارد.
نقش ویژگیهای پیام
میانگین دیدگاه پاسخ دهندگان در بعد اطالعرسانی  9.163بدست آمده است که بزرگتر از حد وسط طیف لیکرت است.
مقدار معناداری نیز  1/111بدست آمده که کوچکتر از سطح خطای  1/11است بنابراین میانگین مشاهده شده معنادار است.
مقدار آماره  tنیز  61.932بدست آمده است که از مقدار بحرانی  6/31بزرگتر است .همچنین هر دو کران باال و پائین فاصله
اطمینان مقداری بزرگتر از صفر بوده (مثبت) و ادعای آزمون تائید میشود .به استناد هریک از این یافتههای آماری با اطمینان
 %31میتوان گفت :اطالعرسانی در باورپذیری پیام نقش دارد.
میانگین دیدگاه پاسخ دهندگان در بعد اعتبار منبع  9.191بدست آمده است که بزرگتر از حد وسط طیف لیکرت است.
مقدار معناداری نیز  1/111بدست آمده که کوچکتر از سطح خطای  1/11است بنابراین میانگین مشاهده شده معنادار است.
مقدار آماره  tنیز  91.632بدست آمده است که از مقدار بحرانی  6/31بزرگتر است .همچنین هر دو کران باال و پائین فاصله
اطمینان مقداری بزرگتر از صفر بوده (مثبت) و ادعای آزمون تائید میشود .به استناد هریک از این یافتههای آماری با اطمینان
 %31میتوان گفت :اعتبار منبع در باورپذیری پیام نقش دارد.
میانگین دیدگاه پاسخ دهندگان در بعد اقتصادی بودن  9.196بدست آمده است که بزرگتر از حد وسط طیف لیکرت است.
مقدار معناداری نیز  1/111بدست آمده که کوچکتر از سطح خطای  1/11است بنابراین میانگین مشاهده شده معنادار است.
مقدار آماره  tنیز  61.196بدست آمده است که از مقدار بحرانی  6/31بزرگتر است .همچنین هر دو کران باال و پائین فاصله
اطمینان مقداری بزرگتر از صفر بوده (مثبت) و ادعای آزمون تائید میشود .به استناد هریک از این یافتههای آماری با اطمینان
 %31میتوان گفت :اقتصادی بودن در باورپذیری پیام نقش دارد.
میانگین دیدگاه پاسخ دهندگان در بعد جذابیت  9.939بدست آمده است که بزرگتر از حد وسط طیف لیکرت است .مقدار
معناداری نیز  1/111بدست آمده که کوچکتر از سطح خطای  1/11است بنابراین میانگین مشاهده شده معنادار است .مقدار
آماره  tنیز  3.261بدست آمده است که از مقدار بحرانی  6/31بزرگ تر است .همچنین هر دو کران باال و پائین فاصله اطمینان
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مقداری بزرگتر از صفر بوده (مثبت) و ادعای آزمون تائید میشود .به استناد هریک از این یافتههای آماری با اطمینان %31
میتوان گفت :جذابیت در باورپذیری پیام نقش دارد.
میانگین دیدگاه پاسخ دهندگان در بعد آزاردهندگی  9.132بدست آمده است که بزرگتر از حد وسط طیف لیکرت است.
مقدار معناداری نیز  1/111بدست آمده که کوچکتر از سطح خطای  1/11است بنابراین میانگین مشاهده شده معنادار است.
مقدار آماره  tنیز  63.191بدست آمده است که از مقدار بحرانی  6/31بزرگتر است .همچنین هر دو کران باال و پائین فاصله
اطمینان مقداری بزرگتر از صفر بوده (مثبت) و ادعای آزمون تائید میشود .به استناد هریک از این یافتههای آماری با اطمینان
 %31میتوان گفت :آزاردهندگی در باورپذیری پیام نقش دارد .سواالت پرسش نامه طوری طراحی شده اند که نقش منفی این
مولفه را در باورپذیری پیام تایید می کند  .در نتیجه آزار دهندگی در باورپذیری پیام نقش منفی دارد.
سازههای اصلی باورپذیری پیام
میانگین دیدگاه پاسخ دهندگان در بعد ویژگی رسانه  9.323بدست آمده است که بزرگتر از حد وسط طیف لیکرت است.
مقدار معناداری نیز  1/111بدست آمده که کوچکتر از سطح خطای  1/11است بنابراین میانگین مشاهده شده معنادار است.
مقدار آماره  tنیز  96.91بدست آمده است که از مقدار بحرانی  6/31بزرگتر است .همچنین هر دو کران باال و پائین فاصله
اطمینان مقداری بزرگتر از صفر بود ه (مثبت) و ادعای آزمون تائید میشود .به استناد هریک از این یافتههای آماری با اطمینان
 %31میتوان گفت :ویژگی رسانه در باورپذیری پیام نقش دارد.
میانگین دیدگاه پاسخ دهندگان در بعد ویژگی مخاطب  9.919بدست آمده است که بزرگتر از حد وسط طیف لیکرت
است .مقدار معناداری نیز  1/111بدست آمده که کوچکتر از سطح خطای  1/11است بنابراین میانگین مشاهده شده معنادار
است .مقدار آماره  tنیز  61.363بدست آمده است که از مقدار بحرانی  6/31بزرگتر است .همچن ین هر دو کران باال و پائین
فاصله اطمینان مقداری بزرگتر از صفر بوده (مثبت) و ادعای آزمون تائید میشود .به استناد هریک از این یافتههای آماری با
اطمینان  %31میتوان گفت :ویژگی مخاطب در باورپذیری پیام نقش دارد.
میانگین دیدگاه پاسخ دهندگان در بعد ویژگی پیام  9.139بدست آمده است که بزرگتر از حد وسط طیف لیکرت است.
مقدار معناداری نیز  1/111بدست آمده که کوچکتر از سطح خطای  1/11است بنابراین میانگین مشاهده شده معنادار است.
مقدار آماره  tنیز  99.22بدست آمده است که از مقدار بحرانی  6/31بزرگتر است .همچنین هر دو کران باال و پائین فاصله
اطمینان مقداری بزرگتر از صفر بوده (مثبت) و ادعای آزمون تائید میشود .به استناد هریک از این یافتههای آماری با اطمینان
 %31میتوان گفت :ویژگی پ یام در باورپذیری پیام نقش دارد.
بر اساس جنسیت ،مقدار معناداری تنها در زمینه دسترسی کوچکتر از سطح خطا ( ) 1/11بدست آمده است بنابراین
اختالف دیدگاه مردان و زنان در این زمینه دسترسی معنادار است .میانگین مشاهده شده حاکی از آن است که مردان اهمیت
بیشتری برای ویژگی دسترسی به رسانه قائل هستند .در سایر موارد مقدار معناداری بزرگتر از سطح خطا بدست آمده است
بنابراین نتایج نشان داده است اختالف دیدگاه مردان و زنان معنادار نیست.
بر اساس نوع رسانه  ،مقدار معناداری تنها در زمینه مد روز و جدید بودن  ،قابلیت تعامل  ،اعتبار و قدرت رسانه ،نگرش
کلی نسبت به تبلیغ  ،سواد رسانهای و بطور کلی ویژگیهای رسانه و ویژگیهای مخاطب کوچکتر از سطح خطا ()1/11
بدست آمده است بنابراین اختالف دیدگاه شهروندان در این زمینه ها براساس نوع رسانه مورد استفاده معنادار است .میانگین
مشاهده شده حاکی از آن است که میزان اهمیت و نقش موارد فوق در رسانههای اجتماعی بیشتر از رسانه ملی میباشد.
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ب راساس عامل سنی ،مقدار معناداری در زمینه (دسترسی ،مدروز و جدید بودن ،نگرش کلی ،اطالعرسانی ،اقتصادی بودن،
جذابیت و بطور کلی ویژگیهای پیام) کوچکتر از سطح خطای  1/11بدست آمده است بنابراین این عوامل تحت تاثیر سن
شهروندان قرار دارد.
براساس عامل تحصیالت ،مقدار معناداری در زمینه (دسترسی ،اقتصادی بودن ،جذابیت و بطور کلی ویژگیهای پیام)
کوچکتر از سطح خطای  1/11بدست آمده است بنابراین این عوامل تحت تاثیر تحصیالت شهروندان قرار دارد.
براساس عامل وضعیت اقتصادی ،مقدار معناداری در زمینه (اطالع رسانی ،اقتصادی بودن ،جذابیت و بطور کلی ویژگیهای
پیام) کوچکتر از سطح خطای  1/11بدست آمده است بنابراین این عوامل تحت تاثیر میزان درآمد شهروندان قرار دارد.
براساس عامل میزان استفاده ،مقدار معناداری به غیر از اطالع رسانی و نگرش کلی در تمامی موارد کوچکتر از سطح خطای
 1/11بدست آمده است بنابراین این عوامل تحت تاثیر میزان استفاده شهروندان قرار دارد.

نتیجهگیری
پیامهای تبلیغات فقط برای معرفی کاال نیست بلکه پیامهای تبلیغاتی یا آگهی تجاری در بطن خود ارزش های فرهنگی،
هنجارها و باورهایی را در خود نهفته دارند .با توجه به اینکه آقای تئودور لویت استاد دانشگاه هاروارد در سال  6329در
کتاب تصورات بازاریابی گفته که در بازا ر های سراسر دنیا عالئق و نیازهای مردم در حال یکسان شدن است و میتوان از
مدیران بازاریابی درخواست کرد تا استراتژی های بازاریابی را بصورت تبلیغات استاندارد شده در کلیه کشورها عرضه نمود اما
بعضی از منتقدین بر این باورند که با توجه به تشابهات بین مصرف کنندگان در سراسر جهان  ،اختالفات به قدری زیاد است
که نمیتوان با تبلیغات یکسان نتایج دلخواه را بدست آورد  .این تفاوتها شامل عوامل متعددی از جمله شرایط محیطی و
فرهنگی و جمعیت شناختی است که نه تنها باعث تفاوت شیوه ارائه تبلیغات در بین کشورهای جهان می شود بلکه در یک
کشور هم با توجه به عوامل مختلف بیان شده شیوه تبلیغات نیازمند استفاده از متغیرهای متفاوت و خالق است  .برای
اثربخشی تبلیغات ابتدا مخاطبان هدف باید کامال مشخص شوند و تحقیق و مطالعه بر روی متغیرهای مختلفی مانند عوامل
محیطی و فرهنگی و جمعیت شناختی و  ...صورت پذیرد سپس باور و نگرش مخاطبان را با توجه به یافته ها باید مورد
هدف قرار داد .
با توجه به یافته های پژوهش

در باورپذیری پیام بر اساس عامل سنی  ،میزان تحصیالت  ،وضعیت اقتصادی و میزان

استفاده از رسانه جذابیت و اقتصادی بودن و بطور کلی ویژگی پیام بین همه ع وامل مشترک بوده است و این متغیرها تحت
تاثیر ویژگیهای جمعیت شناختی شهروندان بوده است و این مطلب اهمیت شناخت جامعه هدف را بیش از پیش مشخص
میکند  .بر اساس یافته های پژوهش جنسیت در باورپذیری پیام تاثیری ندارد ولی برای مردان دسترسی به رسانه مهم تر از
زنان بوده است  .از آنجا که آزردگی بیشترین میانگین را در ویژگی پیام داشته به شرکتهای تبلیغاتی پیشنهاد میشود ،به
مواردی نظیر به کارگیری خالقیت در تبلیغات جهت افزایش جذابیت پیام و کاهش آزاردهندگی پیام تاکید ورزند .همچنین
سواد رسانه ای مخاطبان میزان تاثیر پذیری و با ور آنها را نسبت به تبلیغات موثر بوده این امر بیانگر این مطلب است که اگر
جامعه هدف از میزان سواد رسانه ای باالتری برخوردارند در پیام تبلیغات باید محتاطانه تر عمل کرد تا پیامی با منبع معتبر و
هدف مشخص و واضح بدور از ترفند های رایج تبلیغات بیان کرد تا اثر م عکوسی بر مخاطب نداشته باشد .از طرفی برای باال
رفتن سواد رسانه ای در جامعه آموزش الزم است تا در فریب رسانه ها گرفتار نشوند
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عالوه بر موارد مذکور ،هر تبلیغی برای تأثیر گذاری بر مخاطب ،شرایط ویژه و خاصی را میطلبد  ،که عبارتند از:
اعتقاد به موضوع تبلیغ و مشخص بودن انگیزه و هدف آن:
اگر شخص حقیقی یا حقوقی به موضوع تبلیغ اعتقاد نداشته باشد ،در عرضه آن ،ابتکار عمل ندارد و در راه آن تالش
نمیکند و اگر فعالیتی هم انجام دهد از روی ترس و انجام وظیفه یا تکلیف و در نهایت اجبار است ،در حالیکه اگر به آن
معتقد باشد ،با اشتیاق و عالقه ،برنامه ریزی و فعال یت میکند.
هماهنگی رفتار مبلغ با هدف تبلیغ:
تبلیغ کننده برای تأثی رگذاری تبلیغات خود در بین مردم ،باید خود عامل به گفتهها ویا آنچه معرفی میکند باشد .اگر قرار
است که مصرف کاالیی خاص در داخل کشور تبلیغ شود قبال" مبلغ و مسئول امور تبلیغی باید از همان کاال بهره جوید تا تأثیر
تبلیغ بیشتر شود.
فداکاری و دفاع از تبلیغ:
افرادی که به رأس هر جامعه نزدیکتر هستند ،باید فداکاری بیشتری برای اثبات حقانیت موضوع تبلیغ و باورپذیری آن
در نزد مردم از خود نشان بدهند.
موفقیت تبلیغات در موفقیت کاال یا محصول ،نقش بسیار مهمی را ایفا میکند و از جمله عوامل بسیار مهم در موفقیت
تبلیغات نیز انتخاب رسانه تبل یغاتی مناسب است .در مرحله اول مشخص کردن بازار هدف و مشتریان هدف جهت تعیین نوع
رسانه تبلیغاتی حائز اهمیت میباشد .دانستن این موضوع که مخاطبان ما چه کسانی هستند و بیشتر از چه رسانهای استفاده
میکنند و چه میزان به هر رسانه اعتماد دارند  ،بس یار مهم است .چرا که تبلیغ کردن در رسانهای که با سلیقه مخاطبان سازگار
نیست و حتی نسبت به آن نوعی موضع و نگاه منفی وجود دارد ،به نوعی هدر دادن تالشها و بودجه تبلیغاتی و نیز اثرگذاری
منفی بر برند آن شرکت است .با توجه به یافته های تحقیق استفاده رسانه اجتماعی محبوبیت بیشتری تسبت به رسانه ملی
پیدا کرده و این محبوبیت روز به روز در بین پیر و جوان رو به افزایش است  .و با توجه به پایین بودن هزینه تبل یغات در این
رسانه ها فرصت عالی برای کسب و کارهای نوپا و کوچک به حساب می آید تا بتوانند خود را معرفی کنند  .از آنجایی که
همگام شدن با مدروز و جدید بودن و تعامل مابین افراد از مشخصه های بارز رسانه های اجتماعی است شرکتها و صاحبان
کسب و کار ها نباید از این ر سانه چشم پوشی کنند و هوشمندانه از این رسانه ها استفاده کنند  .همچنین بدلیل کاهش
چشمگیر هزینه ی تبلیغات در این رسانه ها این رسانه ها می توانند فضای مناسبی برای کسب و کارهای نوپا و کوچک
باشند.عالوه بر موارد مذکور ،اعتبار و قدرت رسانه را نمیتوان نادیده گرفت  .میزان اعتبار و قدرت رسانه می تواند با توجه به
جامعه هدف در مورد هر رسانه متفاوت باشد که این امر هم بسیار حائز اهمیت است.
فهرست منابع
منابع فارسی
آذر ،عادل .)6922( .کتاب روش تحقیق در مدیریت  ،انتشارات گیسوم.
شبرند ،نادیا؛ معروفی ،آرمان ؛ احمدی ،فخرالدین .)6931( .ارایه روش هایی برای ارزیابی اثر بخشی کمپین های تبلیغاتی،
دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری
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تقیزاده ،محمدرضا .)6931( .بررسی اثرگذاری رسانههای تبلیغاتی برفرای ند خرید بیمه نامههای عمر و پس انداز با
بهرهگیری از مدل  aidaمورد مطالعه شرکت بیمه ایران شهر رشت ،چهارمین کنفرانس کسب و کار بیمه ،تهران ،مرکز توسعه
کسب و کار صنعت بیمه.
حبیبی ،روزبه؛ سیرتی ،پرمون .)6939( .مدیریت تبلیغات ،کنفرانس بین المللی توسعه و تعالی کسب و کار ،تهران ،موسسه
مدیران ایده پرداز پایتخت ویرا.
حبیبی ،آرش ؛ عدن ور  ،مریم ،)6931( .کتاب مدل یابی معادالت ساختاری و تحلیل عاملی (آموزش کاربردی نرم افزار
 ، LISRELسازمان انتشارات جهاد دانشگاهی.
حسین زاده  ،الناز ،)6931( .ارزیابی اثربخشی تبلیغات برخط  ،نشریه تدبیر  ،شماره .99
حقیقی ،محمد ،)6939(.سنجش اثربخشی تبلیغات تجاری براساس مدل الویج و استینر مطالعه موردی:شعب بانک ملی
شهر کرج ،نخستین کنفرانس ملی آینده پژوهی ،مدیریت و توسعه ،تهران ،مرکز توسعه آموزشهای نوین ایران.
دعایی وحسن زاده ( ،) 6931اثربخشی تبلیغات .ماهنامه مدیریت یازاریابی وتبلیغات9(2 .
سرمد ،سهیل؛ قاسمی ،بهروز؛ کارگر ،مهدی .)6939( .اثر تبلیغات تجاری تلویزیونی بر هویّت برند در صنعت بانکداری
( مورد کاوی بانک پاسارگاد) .پایان نامه کارشناسی ارشد؛ دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی  -دانشکده مدیریت و
حسابداری.
صبار  ،شاهو و داوان هیان عوا مل( ،) 6931مرتبط با میزان اعتماد مخاطبان به رسانه های نوین و سنتی .مطالعات رسانه
های نوین سال اول زمستان ، 6933شماره 3
مجدی ،نسیبه .6931 .نقش تفکر انتقادی و هوش هیجانی در باورپذیری تبلیغات بین دانشجویان شهر قدس .پایان نامه
کارشناسی ارشد ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهر قدس  -دانشکده علوم انسانی.
هاشمی  ،شهناز ؛ بیرقی ،یگانه .)6931( .سنتزپژوهی عوامل موثر در اثربخشی تبلیغات تجاری و بررسی آسیب شناسانه
آگهی های تبلیغاتی .دومین همایش بین المللی مدیریت،حسابداری ،اقتصاد و علوم اجتماعی.
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