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چکیده
هدف تحقیق حاضر ،بررسی عوامل بازاریابی چریکی بر قصد تبلیغات شفاهی با در نظر گرفتن
نقش میانجیگری اعتبار پیام انجامگرفته میباشد .جامعه آماری شامل تمامی بانوان مصرفکننده
محصوالت آرایشی بهداشتی در سطح شهر تهران میباشد که طبق جدول مورگان حجم و تعداد
نمونه  384نفر در نظر گرفته شد که به روش نمونهگیری در دسترس توزیع و جمعآوری گردید.
ابزار مورداستفاده پرسشنامه میباشد و جهت تجزیهوتحلیل دادهها از نرمافزار  SPSSو LISREL

استفاده شد .نتایج حاصل از آزمون فرضیههای تحقیق نشان میدهد که عوامل بازاریابی چریکی
(وضوح ،خالقیت و غافلگیری) برقصد تبلیغات شفاهی با در نظر گرفتن نقش متغیر میانجی اعتبار
پیام تأثیر دارد؛ بدین معنی که هر چه عوامل بازاریابی چریکی مؤثرتر اجرایی گردد ،مصرفکننده
تمایل بیشتری به معرفی محصوالت به سایرین را دارد .لذا با توجه به یافتههای تحقیق پیشنهاد
میشود ،شرکتهایی با محصوالت تولید داخلی و کسبوکارهای کوچک از طریق استفاده از
عوامل بازاریابی چریکی در تبلیغات و معرفی محصوالت خود ،جامعه هدف باالیی را به خود
اختصاص دهند و از مصرفکنندگان بهعنوان سفیران برند خود استفاده نمایند.
کلمات کلیدی :بازاریابی چریکی ،تبلیغ شفاهی ،اعتبار پیام

 .1استادیار گروه مدیریت ،دانشکده مدیریت ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد رودهن ،تهران ،ایران
 .2کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی ،گرایش بازاریابی ،گروه مدیریت ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد رودهن ،تهران ،ایران
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 .1مقدمه

امروزه در بازارهای گوناگون کسبوکار ،تمرکز زیادی بر بهبود کارایی و اثربخشی
تالشهای بازاریابی وجود دارد .شرکتها در جستجوی روشهایی نوین برای انجام بهینه
این وظایف خطیر در راستای کاهش هزینهها و افزودن ارزش به محصوالت و خدمات
خویش هستند (خدیری .)1394 ،در این میان یکی از روشهای بازاریابی ،بازاریابی
چریکی است که درواقع یک روش خارج از عرف برای انجام فعالیتهای تبلیغاتی
بازاریابی توسط بودجه اندک است .چنین فعالیتهای تبلیغی اغلب به شکلی طراحی
میشوند که گروه هدف آنها بیخبر از این نکته هستند که آنها هدف بازاریابی هستند و
شاید بتوان گفت که از انواع بازاریابی مخفی روش بازاریابی به روش چریکی روشی کامالً
خالقانه است و به شخص بازاریاب وابسته است که روش غیرمتعارفی را پیدا کند
(لوینسونف.)1982 ،
بازاریابی چریکی ،اصطالحی است که اولبار توسط جیکنرادلوینسون در کتابی با عنوان
«بازاریابی چریکی» در سال  2890تشریح شد ،روشی نامنظم و غیرمعمول در انجام
فعالیتهای ترفیعی بر مبنای یک بودجه بسیار کم در سازمان .بازاریابی چریکی شامل
استراتژیهایی است که میتوانند بهراحتی و با هزینهای اندک مورداستفاده قرار گیرند.
درواقع بازاریابی چریکی نوعی بازاریابی نامنظم جهت کسب حداکثر نتایج با بهکارگیری
حداقل منابع است و درگیر ابتکارات ،نوآوری ،شکستن قوانین و جستجوی راهکارهای
بدیل برای روشهای بازاریابی سنتی است .بهطورکلی اصطالح بازاریابی چریکی نمونهای
از انتقال واژگان فنی مربوط به ارتش و جنگ به حوزه بازاریابی نوین است .در کتاب جنگ
چریکی این نوع فعالیت را جنگی برای تصرف ذهن مشتری میدانند( .لوینسون.)2000 ،
پریوت در سال  ، 2006بازاریابی چریکی را ابزاری برای به دست آوردن باالترین میزان
تأثیرگذاری و دیده شدن با صرف کمترین هزینه برای سازمان تعریف کرد .مهمتر از همه،
پدر بازاریابی چریکی ،جی لوینسون نیز ،آن را بازاریابی غیرمتعارف برای به دست آوردن
بیشترین نتایج از کمترین منابع میداند .این نوع بازاریابی ،بیشتر با میزان بهکارگیری
خالقیت بازاریابان است تا با میزان بهکارگیری بودجه مالی آنان .وجه تمایز بازاریابی
چریکی با ابزارهای ترویج دیگر ،پارامتر غافلگیری یا شگفتزده کردن مخاطب است که
آن را در دوره حاضر ،به یکی از محبوبترین استراتژیهای بازاریابی تبدیل کرده است.
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مطالعات حاکی از آن است که تبلیغات شفاهی با بازاریابی چریکی رابطه معناداری دارد
بدینصورت که این ایده یا استراتژی مردم را قادر میسازد تا درباره برند شرکت ،محصول
یا خدمات صحبت کنند (نوتارانتونی و همکاران).
از طرفی اعتبار فرستنده تبلیغات شفاهی بسیار مهم است اما از طرف دیگر پیامی که
ارسال میشود و طبیعت آن پیام بروی کارایی تبلیغات شفاهی نیز مؤثرتر است .غنی بودن
پیام ،شامل روشن و واضح بودن پیام بسیار اثرگذار است مثالً پیام از طریق داستان یا طنز به
گیرنده منتقل کرد و همچنین ارتباطات غیرشفاهی ،مانند زبان و حرکات بدن بر بروی
پذیرش تبلیغات شفاهی مؤثر است .به عقیده محققان ،محتوای پیام نقش کلیدی در انتشار
پیام ایفا میکند چون کاربران هر پیامی را انتقال نمیدهند .پیام باید حسی را به
دریافتکننده انتقال دهد که وی را تحریک کند تا پیام را برای سایر افراد بفرستد.
(لیندستروم .)2009،اعتبار محتوا یا باورپذیری تبلیغات بدین معناست که تا چه حد برای
مصرفکننده ،ادعاهای نام تجاری در تبلیغ قابلباور و معتبراست .روند اساسی مقایسه بین
آنچه گفتهشده است و آنچه انجامشده است صورت میپذیرد لذا تأثیر مثبتی در نگرش
مصرفکننده به سمت تبلیغات و افزایش قصد خرید به وجود میاید .بهکارگیری رسانههای
مناسب کمک میکند تا بهمنظور افزایش اعتبار آگهی ،بهنوبه خود تأثیر مثبتی برنگرش به
تبلیغ و نام تجاری شود (قاسمعلی شیری ،یاسان اهلل پوراشرف) .طبق بررسیهای صورت
گرفته و آمار مندرج در مجالت اقتصاد ،بازار مصرف لوازمآرایشی در طول سالهای اخیر
رونق بسیاری گرفته است و این تجارت را جزء تجارتهای پرسود دستهبندی میکند .با
توجه به آمار و ارقامی که در قسمت پایین اعالم میگردد و همچنین با در نظر گرفتن این
موضوع که شرکتهای بسیار زیادی اعم از داخلی و خارجی در حال رقابت با یکدیگر در
راستای جذب مشتریان بیشتری میباشند ،بررسی ابزار بازاریابی چریکی و تأثیر آن بر
تبلیغات شفاهی کمک بسیار شایانی به این تجار و بازاریابان این تجارت در راستای جذب
مشتری و تبدیل مشتریان بالقوه به بالفعل خواهد داشت .میزان مصرف لوازمآرایشی و
بهداشتی در ایران به طرز عجیبی از میانگین مصرف جهانی باالتر است .مقایسه سرانه
مصرف لوازمآرایشی و بهداشتی در ایران و کشورهای اروپایی نشان میدهد که ایرانیها
بهطور متوسط ۵ ,4درصد از درآمد ساالنهشان را برای لوازمآرایشی و بهداشتی هزینه
میکنند .این در حالی است که آلمانیها تنها 1.۵درصد و فرانسویها و انگلیسیها نیز
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1,٧درصد از درآمد ساالنهشان را برای خرید این لوازم هزینه میکنند .بر اساس اعالم
انجمن واردکنندگان لوازمآرایشی و بهداشتی کشور ،گردش مالی لوازمآرایش در ایران
حدود 2,1میلیارد دالر است که این رقم ایران را پس از عربستان بهعنوان بزرگترین
واردکننده لوازمآرایش در خاورمیانه معرفی میکند .درواقع زنان ایرانی حدود  3برابر بیشتر
از همتایان اروپایی خود برای آرایش کردن هزینه میکنند؛ بنابراین مساله اصلی پژوهش
بررسی عوامل بازاریابی چریکی بر قصد تبلیغات شفاهی با در نظر گرفتن نقش میانجیگری
اعتبار پیام است.
 -2مبانی نظری و توسعه فرضیهها

 .2.1بازاریابی چریکی (پارتیزانی)
بازاریابی پارتیزانی یک روش خاص است؛ بنابراین در حال حاضر نویسندگان دیدگاه
خود را در رابطه با این پدیده تغییر دادهاند .آنها اظهار میکنند که بازاریابی پارتیزانی نوعی
روش تفکر است که فرد میتواند بر اساس عملکردهای خاص ،آن را تشخیص دهد و فرد
دیگری نیز میتواند بر اساس عملکردهای مختلف به شناسایی این نوع بازاریابی بپردازد.
اصوالً در این نوع بازاریابی از ذهنهای باز و نگرشهای مختلف برای کسب امتیاز درنبرد
برای جذب مصرفکنندگان استفاده میشود .اگرچه کامالً مشخص است که در بازاریابی
پارتیزانی ،فرد به دنبال استفاده از کانالها و روشهای جدید بهمنظور رسیدن به
مصرف کنندگان جدید است .این کار دارای اثرهای خاصی است که اثر آن بلندمدت است
و منجر به ایجاد همهمه و جنبوجوش میشود ،تاکتیکهای بازاریابی پارتیزانی باهدف
سرعت بخشیدن به کسب سود طراحیشدهاند .بدون اینکه سرمایهگذاری عظیمی بر روی
زمان یا هزینه صورت گیرد .در اغلب موارد این تاکتیکها بر خالقیت ،روابط خوب،
رضایت و تمایل برای آزمایش روشهای مختلف تمرکزیافته است.
بازاریاب چریکی باید خالق باشد و روش های نامنظم و غیرمعمول ارتقا و پیشبرد را
طراحی و تدوین کند .او باید کلیه ارتباطات و تماسهای خود را ،چهحرفهای و چه
شخصی به کار گیرد و نیز شرکت و محصول آن را آزمون کند و به دنبال منابع تبلیغاتی
باشد .بسیاری از اشکال تبلیغ ،میتوانند بسیار ارزان و آزاد باشند.
لوینسون ،اصول زیر را بهعنوان زیربنای بازاریابی چریکی شناسایی میکند:
 -1بازاریابی چریکی بهطور ویژه در کسبوکارهای کوچک کاربرد دارد.

195

بررسی عوامل بازاریابی چریکی بر قصد تبلیغات شفاهی با در نظر گرفتن....

 -2بازاریابی پارتیزانی باید بر مبنای روانشناسی انسانی باشد تا تجربه ،قضاوت و
حدس یا گمان.
 -3سرمایهگذاریهای اولیه در بازاریابی بهجای پول باید زمان ،انرژی و قوه تخیل یا
تصویرسازی ذهنی باشد.
 -4آمار و ارقام اولیه برای اندازهگیری کسبوکار ،میزان سود است نه فروش.
 -۵بازاریابی نیز باید بر تعداد روابط جدید ایجادشده در هرماه تمرکز کند.
 -6بهجای سعی در راستای تنوعبخشی از طریق ارائه محصوالت و خدمات مربوط،
استانداردی را برای تعادلی با تمرکزی دقیق ایجاد کند.
 -٧به جای تمرکز بر کسب مشتریان جدید ،مشتریان فعلی و داشتن معامالت بیشتر و
بزرگتر با آنها را هدف قرار میدهد.
 -8فراموش کردن رقابت و تمرکز بیشتر بر همکاری با کسبوکارهای دیگر.
 -9بازاریابان پارتیزانی باید همواره ترکیبی از روشهای بازاریابی در یکرشته اقدامات
و عملیات بکار گیرند.
 -10بهکارگیری تکنولوژی روز بهعنوان ابزاری برای توانمندسازی بازاریابی (ترابی،
.)1393
 .2.2تبلیغات شفاهی
کاکس ( )196٧از تبلیغات شفاهی به شکلی کامالً ساده که چیزی بیشتر از گفتگو درباره
محصوالت نیست یادکرده است ،اصطالح تبلیغات شفاهی برای توصیف ارتباطات شفاهی
(خواه مثبت یا منفی) در بین گروههایی مثل ارائهدهندگان محصول ،کارشناسان مستقل،
خانواده و دوستان و مشتریان واقعی و بالقوه به کار میرود ،اگرچه هر سه این گروهها
ممکن است درگیر با تبلیغات شفاهی شوند ،ولی تحقیقات بیشتر روی مشتریان واقعی و
بالقوه تمرکزیافته است (ان نیو و همکاران.)2000 ،
تبلیغات شفاهی در مورد محصوالت و خدمات میان افرادی است که مستقل از شرکت
عرضهکننده محصول یا خدمت هستند ،این گفتگوها میتواند بهصورت مکالمههای دوطرفه
با تنها توصیهها و پیشنهادهای یکطرفه باشد؛ اما نکته اصلی این است که این گفتگوها در
میان افرادی صورت میپذیرد که تصور میشود منافع اندکی از ترغیب دیگران به استفاده از
محصول دارند (اکبری و همکاران.)94،

196

فصلنامه کنکاش مدیریت و حسابداری ،جلد ،1شماره  ،3زمستان 1400

احتمال واکنش مصرفکننده نسبت به پیشنهاد یک دوست ،همکار یا مشاور قابلاعتماد،
بسیار بیشتر از واکنش او نسبت به یک پیام بازرگانی است و این واکنش تنها منحصر به
جمعآوری اطالعات نیست بلکه بیشتر به خرید محصول میانجامد (سیلورمن.)2001 ،
امروزه ارتباطات با تبلیغات شفاهی بسیار موردتوجه است ،زیرا تأثیر فراوان ای بر
نگرش ها ترجیحات ،تصمیمات و رفتارهای خرید مصرفکنندگان کاالها و خدمات دارد
(مولیناری و همکاران ،)2008 ،لذا ارزش تبلیغات شفاهی به دلیل تأثیری است که بر
مشتریان واقعی و بالقوه دارد .اظهارات مثبت از جانب مشتریان راضی میتواند سبب
افزایش خرید شود (ان نیو و همکاران.)2000 ،
از طرف دیگر ،اکثر تبلیغات تجاری بهصورت یک جریان ارتباطی یکسویه میباشند،
اما تبلیغات شفاهی حقیقتاً یک ارتباط و تعامل است بدین معنی که جریان پیام دوسویه
است (درباکس و همکاران.)2003 ،
نتایج تحقیقات نشان میدهد که تنها  14درصد افراد به آنچه در آگهیهای بازرگانی
میبینند ،میخوانند و یا میشنوند ،اعتماد 3میکنند .ضمناً  90درصد از افراد به محصوالت
یا خدماتی که توسط یکی از اعضاء خانواده ،دوستان یا همکاران تأیید شود ،اعتماد میکنند
زیرا مطمئن هستند که این افراد نفعی از این مسئله نمیبرند (آالیر .)200٧ ،درواقع،
مشتریان  %90آگهیهای تجاری را غیرقابلباور میدانند ،درحالیکه آنان  %90تبلیغات
شفاهی را معتبر و قابلباور میدانند (توماس و همکاران.)2011 ،
 .2.3اعتبار پیام
اعتبار پیام دارای سه زیرمجموعه است که عبارتاند از:
قابلیت اعتماد :نشاندهنده میزان اعتمادی است که گیرنده پیام نسبت به فرستنده آن
دارد که شامل قابل اطمینان بودن یا نبودن ،صداقت داشتن یا نداشتن ،قابلیت اتکا داشتن یا
نداشتن ،مخلص بودن یا عدم خلوص است (وو و وانگ.)4۵2 :2011 ،
تخصص :نشاندهندهی دانش تخصصی است که فرستندهی پیام نسبت به محصول دارد
که شامل تخصصی بودن پیام یا تخصصی نبودن ،تجربی بودن یا نبودن ،دانشپذیر بودن یا
نبودن ،صالحیت داشتن یا فاقد صالحیت بودن است (وو و وانگ.)4۵2 :2011 ،

The trust
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جذابیت :به توانایی فرستندهی پیام برای اینکه گیرندهی پیام را جذب کند تا از محصول
و یا خدمات استفاده کند (وو و وانگ.)4۵2 :2011 ،
منظور از اعتبار پیام در این پژوهش بررسی سه متغیر قابلیت اعتماد ،تخصص و
جذابیت در پیام تبلیغاتی ویروسی است که بررسی میکند چه مقدار گیرندهی پیام به
فرستندهی آن اعتماد دارد و نشاندهندهی طرز فکر گیرنده در مورد فرستنده است (وو و
وانگ.)2011 ،
اعتبار فرستنده تبلیغات شفاهی بسیار مهم است اما از طرف دیگر پیامی که ارسال
میشود و طبیعت آن پیام به روی کار آیی تبلیغات شفاهی نیز مؤثرتر است .غنی بودن پیام،
شامل روشن و واضح بودن پیام بسیار اثرگذار است مثالً پیام را از طریق داستان به گیرنده
منتقل کرد و همچنین ارتباطات غیرشفاهی ،مانند زبان و حرکات بدن به روی پذیرش
تبلیغات شفاهی مؤثر است .برای مثال «من پیشنهاد او را به خاطر دارم زیرا تن صدایش و
حرکاتش در ذهنم مانده است ».تحقیقات بر روی گروههای متمرکز نشان داد که روشن
بودن پیام ،روشی که از طریق آن پیام تبلیغات شفاهی ارسال میشود ،روشی که این پیامها
بهصورت داستان گفته میشود و همچنین ارتباطات غیرشفاهی بر روی انتقال پیام ،همه بر
روی کار آیی و اثرگذاری تبلیغات شفاهی مؤثر هستند (لیندستروم.)2009،
 .2.4پیشینه پژوهش
فرهودی و همکاران ( ،)139۵پژوهشی باهدف بررسی این موضوع که آیا ویژگیهای
بازاریابی پارتیزانی در شکلگیری تبلیغات دهانبهدهان با توجه به متغیر تعدیل گر فراموشی
در کانونهای تبلیغاتی تأثیر دارد؟ انجام دادند؛ و نشان دادند که بازاریابی پارتیزانی بر
تبلیغات دهانبهدهان با توجه به متغیر تعدیل گر فراموشی تأثیرگذار است .همچنین سایر
فرضیات فرعی نشان میدهد اعتبار (باورپذیری) پیام بهعنوان یکی از ویژگیهای بازاریابی
پارتیزانی میانجی گر رابطه در تبلیغات دهانبهدهان خواهد بود همچنین باورپذیری بر
تبلیغات دهانبهدهان نیز تأثیرگذار است .به عبارتی هر چه این باورپذیری در تبلیغات
چریکی مربوط به محصول یا خدمت تقویت شود تبلیغات دهانبهدهان تأثیرگذاری بیشتری
خواهد داشت.
زارعی و همکاران ( ،)1394پژوهشی باهدف بررسی این موضوع که آیا بازاریابی
چریکی و مسئولیت اجتماعی بر وفاداری مشتریان با تأکید بر نقش میانجی تبلیغات
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دهانبهدهان تأثیر دارد؟ در ایالم انجام داد و نشان دادند که تبلیغات دهانبهدهان ،وفاداری
مشتریان را افزایش میدهند بیشتر مطالعات رابطه بین وفاداری و تبلیغات دهانبهدهان را
سنجیده بودند اما تبلیغات دهانبهدهان باعث میگردد که مشتریان ناراضی باعث انتقال
نظرات خود شوند و تصویر شرکت را خراب کنند و بالعکس مشتری راضی عالوه بر
تبلیغات دهانبهدهان سعی بر وفاداری خود دارد .تأثیر تبلیغات دهانبهدهان بر وفاداری
مشتریان درصد باالیی دارد.
شعبانی نژاد و همکاران ،)1394( ،پژوهشی باهدف بررسی این موضوع که آیا عوامل
بازاریابی چریکی بر وفاداری مشتریان به برند تأثیر دارد ،در مازندران انجام دادند .یافتههای
این تحقیق نشان داد عوامل مؤثر (خالقیت و نوآوری ،بعد فناوری ،بعد مالی ،مدیریت و
برنامهریزی) بر پیادهسازی رویکرد گرایش به بازاریابی چریکی در بنگاههای کوچک و
متوسط تأثیر دارد و همچنین سایر نتایج جانبی نشان داد که در رتبهبندی آزمون فریدمن،
بعد خالقیت و نوآوری سازمانی نسبت به دیگر ابعاد از باالترین اولویت برخوردار است.
دی دین و می ،)2016( 4تحقیقی باهدف بررسی اینکه آیا بازاریابی چریکی بر قصد
تبلیغات شفاهی با متغیر میانجی اعتبار پیام تأثیر میگذارد؟ در ویتنام انجام دادند .بر اساس
یافتهها و همچنین با استفاده از بررسی ادبیات فوق میتوان نتیجه گرفت که تمامی عوامل
ابعاد بازاریابی چریکی چهار بعد خالقیت ،وضوح و دو بعد غافلگیری بر تبلیغات شفاهی
تأثیر میگذارند و ممکن است بهطور همزمان در مدل ظاهر شوند و اثرات آنها حتی
ممکن است یکی دیگر را تحت تأثیر قرار دهند و درنتیجه ،ارتباط معناداری بین
ویژگیهای بازاریابی چریکی و رفتار تبلیغات شفاهی مصرفکننده از طریق وساطت اعتبار
پیغام ایجاد میشود.
آنگرائنی ،)201۵( ۵تحقیقی باهدف بررسی اینکه آیا شخصیت ،تصویر و عشق به برند
بر تبلیغ شفاهی ،تأثیر میگذارد؟ در اندونزی انجام داد .یافتههای این تحقیق نشان داد که
عاشقان برند بر تبلیغات شفاهی اثر مثبت دارند و همچنین دریافتند که ابعاد هیجانی تصویر
برند بر تبلیغات شفاهی تأثیر مثبت دارند.
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اقبال ( ،)201۵تحقیقی باهدف بررسی اینکه آیا بازاریابی چریکی بر قصد خرید
مصرفکننده تأثیر میگذارد؟ در هندوستان انجام داد .بر اساس یافتهها و همچنین با استفاده
از بررسی ادبیات فوق میتوان نتیجه گرفت که بازاریابی چریکی تأثیر قابلتوجهی در رفتار
خرید مصرفکننده دارد زیرا تعداد زیادی از پاسخدهندگان میدانند که بازاریابی چریکی
یک استراتژی بسیار مؤثر و خالق است و توانایی تأثیر بر رفتار خرید مصرفکننده نسبت
به هر محصول یا خدمات را دارد .عالوه بر اینکه رفتار مصرفکننده با بهبود وفاداری
مشتریان و تبلیغات نوآورانه و رفتار مثبت مصرفکننده از طریق تکنیکهای بازاریابی قوی
مانند بازاریابی چریکی بهبود مییابد.
بنابراین مدل پژوهش بهصورت زیر قابلبیان هست:

شکل 1؛ مدل مفهومی

بنابراین فرضیههای پژوهش بهصورت زیر قابلبیان است؛
 .1عوامل بازاریابی چریکی (خالقیت ،وضوح و غافلگیری) بهصورت مثبت بر تبلیغات
شفاهی تأثیر دارد.
 .2عوامل بازاریابی چریکی (خالقیت ،وضوح و غافلگیری) بهصورت مثبت بر اعتبار
پیام تأثیر دارد.
 .3عوامل بازاریابی چریکی (خالقیت ،وضوح و غافلگیری) بر تبلیغات شفاهی بهوسیله
اعتبار پیام تأثیر مثبت دارد.
 .3روش پژوهش
روش تحقیق حاضر توصیفی از نوع همبستگی و ازلحاظ هدف کاربردی میباشد .جامعه
آماری عبارت است از همه بانوان مصرفکننده محصوالت آرایشی بهداشتی که در سطح
شهر تهران حضور دارند .منظور از اندازه نمونه تعداد عناصری است که باید در مالحظه
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وارد شود .با مشاهده مشخصات نمونهای که از یک جامعه انتخابشده است ،میتوان از
مشخصات کل جامعه استنتاج معینی به عمل آورد .تعداد نمونه این پژوهش طبق محاسبه با
جدول مورگان 384 ،نفر میباشد .با توجه به اینکه پرسشنامهها در کلیه داروخانههای شهر
تهران توزیع شد روش نمونهگیری تصادفی انتخاب شدند.
به جهت پاسخ افراد در خصوص به جهت پاسخ افراد در خصوص بررسی عوامل بازاریابی
چریکی بر قصد تبلیغات شفاهی با در نظر گرفتن نقش میانجیگری اعتبار پیام از ابزار
پرسشنامه استاندارد استفاده گردید و روایی پرسشنامه توسط اساتید بومی و خبرگان تائید
گردید .در این پرسشنامه از مصرفکنندههای ایرانی در شهر تهران تقاضا شد تا میزان
اهمیت هرکدام از عناصر یادشده را با عددی در طیف  1تا  ۵مشخص کنند.
در این تحقیق با توجه به اینکه بر اساس الگوی مفهومی ارائهشده ۵ ،متغیر وجود داشت،
لذا سؤاالت پرسشنامه نیز برای بررسی این متغیرها به  ۵بخش تقسیم میشود .جدول 3-۵
این متغیرها ،سؤاالت مربوطه و ضریب آلفای هر یک را نشان میدهد.
ضریب آلفای کرونباخ در دو مرحله قابلمحاسبه میباشد ،مرحله اجرای آزمایشی و مرحله
اجرای نهایی پرسشنامه .برای محاسبه ضریب آلفای کرونباخ در مرحله اجرای آزمایشی،
نمونه  30نفری انتخابشده که با استفاده از تجزیهوتحلیل دادههای نمونه مقدماتی از طریق
نرمافزار آمار  ، SPSS.15ضریب آلفای کرونباخ کلیه متغیرهای پرسشنامه باالی  0,٧0تعیین
شد .همچنین ضریب آلفای کرونباخ کلیه متغیرهای پرسشنامه در مرحله اجرای نهایی نیز
باالی  0,٧0تعیین شد .بنابراین میتوان گفت سؤاالت پرسشنامه از پایایی مناسب و مطلوبی
برخوردار میباشند (جدول .)1
جدول  :1سؤاالت مربوط به متغیرها و ضریب پایائی هر یک
سؤاالت

تعداد

آلفای کرونباخ در

آلفای کرونباخ در

متغیر

مربوطه

سؤاالت

مرحله آزمایشی

مرحله نهایی

خالقیت

9-1

9

0,8۵۵

0,908

وضوح

13-10

4

0,٧80

0,808

غافلگیری

1٧-14

4

0,86۵

0,٧88

قصد تبلیغات شفاهی

23-18

6

0,913

0,901

اعتبار پیام

29-24

6

0,833

0,8٧0
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 -3روشهای تجزیهوتحلیل دادهها

در تحقیق حاضر با استفاده از دو نرمافزار  SPSSو  LISRELاز دو نوع آمار توصیفی
و استنباطی برای تحلیل دادهها استفادهشده است .در سطح توصیفی با استفاده از
مشخصههای آماری نظیر فراوانی ،درصد ،بهرسم نمودارها و تجزیهوتحلیل اطالعات
پرداخته شد و در سطح استنباطی ،برای بررسی پایایی پرسشنامه از آلفای کرونباخ ،از
آزمون کولموگروف -اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن توزیع دادههای تحقیق ،از
مدل تحلیل عاملی تأییدی برای بررسی روایی سازه (میزان تبیین متغیر توسط هر یک
از سؤاالت مرتبط در پرسشنامهها) و برای بررسی و آزمون فرضیات تحقیق نیز از
مدل معادالت ساختاری استفاده شد.
 -4یافتههای پژوهش

 .4.1ویژگیهای جمعیت شناختی
جدول  :2ویژگیهای مربوط به جمعیت شناختی

گروه سنی

گروه شغلی

گروه اینترنت

فراوانی

درصد فراوانی

گروه سنی زیر  20سال

104

2٧/1

گروه سنی بین  20تا  2۵سال

1۵4

40/1

گروه سنی بین  2۵تا  30سال

44

11/۵

بین  30تا  3۵سال

49

12/8

باالتر از  3۵سال

33

8/6

خیلی زیاد (بین  ٧-۵تبلیغ)

146

38

متوسط (بین  3-1تبلیغ)

124

32/3

تقریباً زیاد (بین  ۵-3تبلیغ)

۵1

13/3

کم (بین  3-1تبلیغ)

42

10/9

هیچ تبلیغی

21

0,۵

باالی  3ساعت

80

20/8

بین  1تا  2ساعت

2۵1

6۵/4

بین  2تا  3ساعت

۵3

13/8

بررسی نرمال بودن دادهها با استفاده از آزمون کولموگروف-اسمیرنوف
در این بخش فرضیههای مطرحشده در تحقیق موردبررسی و تحلیل قرار میگیرند .بدین
منظور ابتدا نرمال بودن توزیع دادههای آماری تحقیق با استفاده از آزمون کولموگروف
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اسمیرنوف موردبررسی قرار میگیرد (جدول  .)٧-4سپس روایی سازه پرسشنامه (میزان
تبیین هر متغیر توسط هر یک از سؤاالت مرتبط با آن) موردبررسی قرار میگیرند ،لذا بدین
منظور از تحلیل عاملی تأییدی استفادهشده است .سپس بهمنظور بررسی فرضیهها و رابطه
هر یک از متغیرها از مدل معادالت ساختاری استفاده گردیده که در ادامه نتایج هر بخش
بیان میشود.
جدول  :3آزمون کولموگروف -اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن توزیع دادههای تحقیق
متغیر

تعداد کولموگروف -اسمیرنوف سطح معنیداری

نرمال بودن

اعتبار

384

0/933

0/349

نرمال است

تبلیغات

384

1/1۵0

0/122

نرمال است

بازاریابی 384

1/039

0/230

نرمال است

با توجه به اینکه سطح معناداری بهدستآمده برای این آزمون باالی  )0,۵6(0,0۵میباشد
بنابراین ،میتوان بیان نمود که دادههای آماری تحقیق دارای توزیع نرمال میباشد.
 .4.2آزمون فرضیههای پژوهش
در این بخش به بررسی و آزمون فرضیههای مطرحشده از طریق مدل معادالت ساختاری
میپردازیم .بعد از بیان مدل و جمعآوری دادهها ،تخمین مدل با مجموعهای از روابط
شناختهشده بین متغیرهای اندازهگیری شده شروع میشود .در خروجی نمودار معناداری
کلیه ضرایب و پارامترهای مدل مورد آزمون قرار میگیرد .برای معنادار بودن یک ضریب،
اعداد معناداری باید از  1,96بزرگتر یا از  -1,96کوچکتر باشد .نتایج مدل معادالت
ساختاری و معناداری ضرایب برای در شکل  1و  2آمده است.
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➢ شکل  :1مدل معادالت ساختاری برای فرضیات تحقیق (ضرایب استاندارد)

➢ شکل  :2مدل معادالت ساختاری برای فرضیات تحقیق (اعداد معناداری)
خالصه نتایج مدل معادالت ساختاری در جدول  4آمده است.
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جدول  :4نتایج ضرایب استاندارد و اعداد معناداری (تائید یا رد فرضیات فرعی)
ضریب

اعداد معناداری

تائید یا رد

استانداردشده

)(t values

فرضیه

6,00

تائید
تائید
تائید

از

به

بازاریابی چریکی

تبلیغات شفاهی

0,31

بازاریابی چریکی

اعتبار پیام

0,۵٧

10,06

0,3۵

٧,۵6

بازاریابی چریکی

تبلیغات شفاهی (از طریق
اعتبار پیام)

همانطور که در جدول  4مشاهده میشود ضرایب استاندارد برای هر  3فرضیه تحقیق،
اعداد معناداری الزم (بیشتر از  )1,96را داشته و بنابراین هر  3فرضیه این تحقیق تائید
میشود .با توجه به جدول  ،4ضریب استانداردشده بین دو متغیر بازاریابی چریکی و
تبلیغات شفاهی از طریق اعتبار پیام  0,3۵میباشد .ضریب معناداری بین این دو متغیر ٧,۵6
(بیشتر از  )1,96نشان میدهد که این رابطه معنادار میباشد .بنابراین فرض صفر رد و
فرض یک تائید میشود .به این معنا که بازاریابی چریکی (خالقیت ،وضوح و غافلگیری)
بر تبلیغات شفاهی بهوسیله اعتبار پیام تأثیر مثبت دارد.
نتایج نیکویی برازش مدل
وقتی یک مدل دقیقاً مشخص میشود و دارای ویژگیهای همانندی باشد و برآورد و
آزمون آن امکانپذیر گردد ،در این صورت برای ارزشیابی برازندگی آن شاخصهای زیادی
وجود دارد که مهمترین آنها در جدول  ۵آورده میشود:
جدول  ،5شاخصهای نیکویی برازش مدل
شاخص برازش

معیار مقبولیت

آماره مدل تحقیق

RMSEA6

کوچکتر مساوی 0,08

0,08

NFI7

 0عدم برازش تا  1برازش کامل

0,9٧

NNFI8

 0عدم برازش تا  1برازش کامل

0,9٧

CFI9

 0عدم برازش تا  1برازش کامل

0,98
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Root Mean Square Error of Approximation

6

Normed Fit Index

٧

Non-Normed Fit Index

8

Comparative Fit Index
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GFI10

 0عدم برازش تا  1برازش کامل

0,90

شاخصهای ارائهشده و مقایسه آن با مقدار مطلوب برای یک مدل برازش یافته در جدول
 ،۵نشان از برازش مناسب مدل تحقیق دارد.
 -5نتیجهگیری ،پیشنهادات

این پژوهش باهدف بررسی عوامل بازاریابی چریکی بر قصد تبلیغات شفاهی با در نظر
گرفتن نقش میانجیگری اعتبار پیام صورت گرفته است .در میان نقش مشتریان در راستای
انتقال پیام تبلیغاتی به سایرین ،کلیدی میباشد که اعتبار پیام تأثیر بسزایی در آن دارد .در
این پژوهش ،ابتدا به مطالعه و بررسی مبانی نظری و پیشینه تحقیقات انجامشده در مورد
موضوع پژوهش پرداخته شد .در مرحلهی بعد ،برای جمعآوری دادههای مربوط به فصل
دوم از روشهای کتابخانهای و برای بررسی فرضیهها و جمعآوری دادههای موردنیاز
درباره آنها از پرسشنامه استفادهشده است .تائید روایی پرسشنامه توسط  ۵نفر از خبرگان
صورت گرفت و تعیین پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ صورت گرفته است.
در آخر ،نتایج حاصل از تجزیهوتحلیل دادههای پرسشنامهها استخراج گردید .مقدار
بهدستآمده این ضریب نیز حاکی از وجود پایایی و اعتبار مناسب پرسشنامه بود.
تجزیهوتحلیل دادهها با استفاده از روشهای آمار توصیفی و تحلیل عاملی تأییدی و
معادالت ساختاری و نرمافزار لیزرل انجام گردید .نتایج نشان داد که :در بررسی تأثیر عوامل
بازاریابی چریکی (خالقیت ،وضوح و غافلگیری) بر تبلیغات شفاهی عدد معناداری 6,00
به دست آمد که مقدار آن باالتر از سطح معناداری  1,96است و این شنان دهنده این است
که این فرضیه تائید میگردد (ES=0,31؛ .)CR= 6,00در بررسی تأثیر عوامل بازاریابی
چریکی (خالقیت ،وضوح و غافلگیری) بر اعتبار پیام ،سطح معناداری  1,96و عدد
معناداری  10,06محاسبه گردید که نشان میدهد فرضیه مورد تائید قرارگرفته است ،ضریب
تأثیر  0,۵٧محاسبه گردید که نشاندهنده تأثیرگذاری مثبت این رابطه میباشد (ES:0,۵٧
 )CR: 10,06در بررسی تأثیر عوامل بازاریابی چریکی (خالقیت ،وضوح و غافلگیری) بر
تبلیغات شفاهی بهوسیله اعتبار پیام ،سطح معنیداری  1,96و عدد معناداری  ٧,۵6محاسبه
گردید که نشاندهنده تأثیرگذاری مثبت و مستقیم متغیر مستقل بر وابسته میباشد.
( (CR:٧,۵6ES:0,3۵نتایج تحقیق با تحقیق فرهودی و همکاران ()139۵؛ زارعی ()1394؛
Goodness of Fit Index
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شعبانی نژاد و همکاران)1394( ،؛ دی دین و می ()2016؛ آنگرائنی ()201۵؛ اقبال
()201۵؛ آلمانی و همکاران ( )2012همسو میباشد.
با توجه به نتایج تحقیق توجه به موارد زیر پیشنهاد میشود؛
بر اساس فرضیه  ،1عوامل بازاریابی چریکی (خالقیت ،وضوح و غافلگیری) بهصورت
مؤثر بر تبلیغات شفاهی مؤثر است ،مسئله انتقال پیام جزء حیاتی فرایند بازاریابی است لذا
میتوان به این نتیجه رسید با استفاده از ایجاد بانکهای ایده خالق و نوین و اتاقهای فکر
میتوان تبلیغات شفاهی را افزایش داد ،زیرا مصرفکنندگان بهاحتمالزیاد جهت خرید از
دیگران پیشنهادهایی را دریافت مینمایند و امکان کاهش ریسک تصمیمگیری
مصرفکنندگان را در زمان خرید را ایجاد نمود.
ازآنجاکه تبلیغات دهانبهدهان دو حالت تبلیغات شفاهی ورودی (قبل از خرید) و تبلیغات
شفاهی خروجی (بعد از خرید) میباشد .باید توجه داشت خریدارانی که بر اساس
پیشنهادات دیگران محصولی را خریداری نمودهاند ،بههرحال جهت معرفی ویژگی
محصول خریداریشده ،خود را گروههای متفاوت قرار خواهند داد .در این حالت افراد
پیشنهادات این افراد را خواهند پذیرفت؛ زیرا ذینفع شرکت مذکور نمیباشند و از اعتبار
خود جهت محصوالت پیشنهاداتی استفاده میکند.
با توجه به تأثیر مثبت فرضیه  1شرکتها میتوانند با استفاده از کار گیری روشهای چابک
و انعطافپذیر در هدفهای تبلیغاتی هزینههای تبلیغاتی بسیار باالی خود را کاهش دهند.
با استفاده از برنامهریزی دقیق بازاریابی ،راهکارهایی را جستجو نمایند که تبلیغات شفاهی را
توسعه بخشند.
اساس فرضیه  2که میگوید عوامل بازاریابی چریکی (خالقیت ،وضوح و غافلگیری)
بهصورت مثبت بر اعتبار پیام ،تأثیر دارد ،توصیه میشود پیام بهنوعی تهیه شود که در درجه
اول ساده (وضوح پیام) و بدون ابهام باشد؛ زیرا پیامهای مبهم به دلیل عدم درک توسط
مصرفکننده ،متعاقباً منتقل نیز نمیگردد؛ که در این راستا ایجاد راهکارهای افزایش
باورپذیری در مصرفکننده توصیه میشود .در درجه دوم پیامهای تبلیغاتی جنبهای خالقانه
و جالب داشته باشد .پیامهای جالب و طنزگونه در مدت کوتاه در گروههای متفاوت منتشر
میگردند.
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به شرکتها و تهیهکنندگان پیامهای تبلیغاتی توصیه میشود در راستای افزایش اعتبار پیام،
میشود در پیامهای تبلیغاتی خود از شخصیتهای مرجع و معروف استفاده کنند .جذابیت
فیزیکی ،ظاهری ،منبع پیام و موردعالقه مخاطب بودن اثربخشی پیام را باالتر میبرد .لذا هر
چه بیشتر از عالیق و ویژگیهای مصرفکنندگان اطالعات داشته باشیم ،احتمال انتقال پیام
شده افزایش میابد.
در زمان تهیه پیام تبلیغاتی باید نیاز مخاطب و شرایط مصرفکننده را بدانیم .پیام تبلیغاتی
باید بهگونهای طراحی گردد که پاسخگو یا بیانکننده نیاز مصرفکننده باشد .این نیاز شامل
نیازهای مصرفی ،روانی ،اجتماعی و ...میباشد .همچنین عوامل تأثیرگذاری مانند موقعیت
جغرافیایی ،فرهنگ ،قومیت ،سن و سال و ...بررسی شود.
بر اساس فرضیه  ،3عوامل بازاریابی چریکی (خالقیت ،وضوح و غافلگیری) بر تبلیغات
شفاهی بهوسیله اعتبار پیام تأثیر مثبت دارد .با توجه به اثبات ارتباط تبلیغات شفاهی و
اعتبار پیام در اثربخشی عوامل بازاریابی چریکی ،زمانی که مشتریان از طریق ویژگیهای
پارتیزانی تحت تأثیر قرار میگیرند و از طریق محتوای تبلیغات متقاعد میشوند ،آنها در
ارتباطات روزمره خود ،اطالعات را به دیگران انتقال میدهند .درواقع از طریق تأثیرات
تاکتیکهای پارتیزانی و پیامهایی با منابع معتبر ،مصرفکنندگان برانگیخته گردیدهاند تا
فعالیت تبلیغات شفاهی را انجام دهند .تبلیغات شفاهی در این زمان ممکن است بهعنوان
ورودی تبلیغات شفاهی در نظر گرفته شود .لذا اولویتبندی مناسب منابع بهمنظور استفاده
آن در فعالیتهای بازاریابی و پیامهای تبلیغاتی باید مدنظر قرار گیرد.
تکنیکهای بازاریابی چریکی و رعایت اعتبار پیام باعث ایجاد تصویر مثبتی از شرکت در
ذهن مشتریان میشود تا بتوانند مشتریان بیشتری را تشویق به تبلیغ دهانبهدهان نمایند و
عالوه بران مشتریان را تبدیل به مشتریان وفادار نمایند.
و نهایتاً به محققین آتی پیشنهاد میشود که با توجه به محدودیت مکانی نمونهگیری در این
تحقیق ،توصیه میشود که پژوهشهای آتی در شهرهای مختلف نیز انجام گیرد و حتی در
یک پژوهش تنوع شهر و منطقه نیز موجود باشد و با توجه به تعداد محدود نمونه در مقابل
حجم عظیم مصرفکنندگان ،توصیه میشود که آزمون فوق از میان تعداد بیشتری از
مصرفکنندگان صورت پذیرد؛ و همچنین با توجه به کوتاه بودن تعداد مؤلفههای برخی
پارامترها ،توصیه میشود بر روی هر پارامترِ موردمطالعه ،بررسی بیشتری صورت پذیرد و
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عوامل بیشتر و گستردهتر و جزئیتری استخراج و به مؤلفههای پرسشنامه اضافه شود تا از
این طریق نتایج دقیقتری حاصل شود؛ و نهایتاً پیشنهاد میگردد مطالعات طولی روی
شناخت عوامل مؤثر بر قصد خرید مشتریان و روشهای دیگر تبلیغات انجام شود.
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