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چکیده :این مقاله به مطالعه استراتژی انتخاب رسانه تبلیغاتی در یک شرکت فرضی میپردازد .در تحقیق حاضر،
برای مطالعه استراتژی انتخاب رسانه تبلیغاتی ،از مفهوم تخصیص رسانه استفاده شده است .در این مطالعه ،رسانه-
های تبلیغاتی در چهار بخش تلویزیون ،رادیو ،روزنامه و اینترنت مورد ارزیابی قرار گرفتهاند .در همین رابطه ،ابتدا
با نظرسنجی از جامعه مصرفکنندگان ،میزان میانگین زمان مشاهده هر رسانه و درصد مشاهدهکنندگان هر رسانه
مشخص شد و سپس با معیار قرار دادن رفتار مخاطبان هدف و لحاظ نمودن نظرات مدیریت سازمان ،مدل برنامه-
ریزی خطی چندهدفه انتخاب رسانه تبلیغاتی ترسیم شد .در نهایت با حل این مدل ،بودجه اختصاصیافته به هر
یک از رسانههای تبلیغاتی ،تعیین شد .خروجی این تحقیق ،با توجه به توابع هدف و محدودیتهای تحقیق
بیشترین تخصیص بودجه را به رسانه تلویزیون داشت .نتایج تحقیق همچنین نشان داد که رسانه تلویزیون باالترین
رتبه را از لحاظ میزان مشاهده توسط مخاطبان هدف در صنعت قطعهسازی خودرو به خود اختصاص داده است و
رسانههای رادیو ،روزنامه و اینترنت در رتبههای بعدی قرار دارند .به بیان دیگر در صنعت قطعهسازی خودرو ،از
لحاظ میزان دیده شدن توسط مخاطبان هدف ،رسانه تلویزیون در بین چهار رسانه مورد مطالعه بیشترین اثر را بر
مشتریان هدف دارد و رسانههای رادیو ،روزنامه و اینترنت در رتبههای بعدی قرار دارند.
واژگان کلیدی :تبلیغات ،استراتژی تبلیغات ،تخصیص رسانه ،انتخاب رسانه تبلیغاتی.
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مقدمه
در این مقاله ،به مطالعه استراتژی انتخاب رسانه تبلیغاتی مبتنی بر رفتار مصرفکنندگان پرداخته شده است.
برای مطالعه این استراتژی از نظریه تخصیص رسانه استفاده شد .ابتدا مساله به لحاظ نظری حالجی شد و سپس
در بخش تجربی ،رسانههای تبلیغاتی در چهار بخش تلویزیون ،رادیو ،روزنامه و اینترنت مورد ارزیابی قرار گرفتند.
این مطالعه در دو مرحله صورت گرفت .در مرحله اول میانگین زمان صرفشده توسط مخاطبین هدف به هر یک
از رسانههای ذکرشده و درصد مشاهدهکنندگان هر رسانه از بین مخاطبین هدف ،از طریق پرسشنامه تلفنی
مشخص شد .سپس در مرحله دوم با استفاده از خروجی مرحله اول و با در نظر گرفتن دیدگاه مدیریت ارشد
سازمان ،مدل برنامهریزی خطی چندهدفه برای تخصیص رسانه پیادهسازی شد .در این مقاله سعی میشود
نتایج مطالعه از طریق حل مدل پیشنهادی ارائه شود .این مدل به دنبال این است که نشان دهد مدل برنامه-
ریزی خطی دوهدفه برای تخصیص رسانه تبلیغاتی و انتخاب رسانههای هدف در صنعت قطعات خودرو مناسب
است یا خیر .برای این منظور ساختار مقاله به شرحی که میآید تنظیم شده است .این ساختار شامل طرح
مساله ،چهارچوب نظری تحقیق که ضمن مروری بر مفهوم تبلیغات به ذکر نظریههای تخصیص رسانه و
رهیافتهای موجود در این زمینه میپردازد ،روششناسی تحقیق ،تحلیل یافتهها ،نتیجهگیری و پیشنهادات می-
باشد.
طرح مساله

1
زیتنیک,
سازمان محسوب میشود (
8
تبلیغاتی
تبلیغاتی است .طرحهای
4

ایجاد یک استراتژی تبلیغات مناسب یکی از عوامل کلیدی موفقیت
 .)2161یکی از بخشهای اصلی در استراتژی تبلیغات ،استراتژی رسانه
بایستی از طریق رسانههای مناسب به مخاطبان انتقال یابند .انتخاب رسانه تبلیغاتی مناسب از اهمیت باالیی
برخوردار است و تنوع باالی رسانههای تبلیغاتی ،اهمیت انتخاب رسانه تبلیغاتی مناسب را دوچندان مینماید.
سازمانها پس از تصمیمگیری در خصوص انجام تبلیغات ،بایستی مشخص نمایند که پیام تبلیغاتی خود را از
طریق چه رسانههایی به مخاطبان هدف انتقال دهند .هدف از انجام این تحقیق ارائه روشی علمی برای انتخاب
رسانه تبلیغاتی در شرکتها و مطالعه این انتخاب در یک شرکت فرضی در صنعت قطعات خودرو میباشد.
اهداف فرعی نیز شامل مطالعه تاثیر مخاطبان هدف در انتخاب رسانه تبلیغاتی و مشخصنمودن جایگاه هر یک
از این رسانهها ،با مبنا قراردادن رفتار مخاطبان در صنعت قطعهسازی خودرو میباشد .این مطالعه همچنین به
دنبال تخصیص بودجه یک شرکت فرضی در صنعت قطعات خودرو بین رسانههای مختلف است .در این تحقیق
رسانههای تبلیغاتی در چهار قسمت تلویزیون ،رادیو ،روزنامه و اینترنت مورد مطالعه قرار گرفتهاند.
اکنون پرسش این است که رسانه مناسب برای تبلیغات سازمان کدام است؟ همچنین این سوال مطرح
است که چگونه میتوان رفتار مصرفکنندگان هدف را در تخصیص رسانه به روش برنامهریزی خطی چندهدفه
به کار برد؟ سوال دیگر این است که نحوه تخصیص رسانه در یک شرکت فرضی در صنعت قطعهسازی خودرو
چگونه است؟
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نظریه تخصیص رسانه ،نقش مخاطبان هدف و کاربرد مدل برنامهریزی خطی
تعاریف متعددی از تبلیغات ارائه شده است .از دیدگاه پالمر تبلیغات فرآیندی ارتباطی است که شامل
انتقال اطالعات ،ایجاد گرایشها و آغاز پارهای از واکنشها میشود (پالمر .)6991 ,طبق تعریف بوید و همکاران
( )6992تبلیغ به هرگونه ارائه و ترفیع غیرشخصی عقاید ،کاالها و خدمات به وسیله یک رسانه مشخص گفته
میشود .در تعریف دپلسمیکر و همکاران هر نوع ارتباطی که از طریق افراد یا یک شرکت با استفاده از رسانه-
های مختلف صورت گیرد و همراه با پرداخت هزینه باشد و برای معرفی پیام ،جهت دادن به اطالعات و
قانعکردن مخاطبین خاص صورت گیرد ،تبلیغات نامیده میشود (دپلسمیکر و همکاران .)2116 ،از دیدگاه کاتلر
تبلیغات بازرگانی به طور خاص عبارت است از ارتباط و معرفی غیرشخصی محصوالت یا خدمات از طریق رسانه-
های مختلف در مقابل دریافت وجه برای موسسات انتفاعی یا غیرانتفاعی ،یا افرادی که به نحوی در پیام مشخص
شدهاند (کاتلر و آرمسترانگ .)2111 ،نقطه مشترکی که در اکثریت این تعاریف به آن اشاره شده است ،رسانه
تبلیغاتی است.
مدیریت بازاریابی باید برای ایجاد برنامه تبلیغات ،تصمیمات پنجگانه ای را اتخاد کند که شامل تعیین
اهداف تبلیغ  ،تعیین بودجه تبلیغ ،تعیین پیام تبلیغ ،انتخاب رسانه و ارزیابی تبلیغ میباشد .بنابراین یکی از
اجزای جداییناپذیر تبلیغات رسانه تبلیغاتی است .رسانه تبلیغاتی نوعی وسیله ارتباطی است که وظیفه انتقال
پیام را به گروهی از مخاطبان بر عهده دارد .چتین و اسن در مطالعه خود رسانههای تبلیغاتی را در قالب
1
تلویزیون ،رادیو ،اینترنت ،روزنامه ،بیلبورد ،رسانه های پرینتی ،و ایمیل مطالعه نمودهاند (چتین و اسن.)2111،
8
جمله
طبق دیدگاه جا و همکاران رسانه ابزاری برای انتقال پیام تبلیغاتی به عموم است که شامل مواردی از 5
روزنامه ،مجله ،ایمیل مستقیم ،رادیو ،تلویزیون و بیلبورد میباشد (جا و همکاران .)2166 ،فار و همکاران
) (2004رسانههای تبلیغاتی را در سه دسته رادیو ،تلویزیون و رسانههای پرینتی مطالعه نموده است .واک و
همکاران ( )2112نیز رسانههای تبلیغاتی را در چهار طبقه تلویزیون ،مجله ،روزنامه و اینترنت مطالعه کردهاند.
با توجه به انواع رسانهها که در تحقیقات مختلف ،در دستهبندیهای متفاوتی مورد مطالعه قرار گرفتهاند،
مساله مهم استراتژی انتخاب رسانه مناسب تبلیغاتی برای انتقال پیام تبلیغاتی یا تخصیص رسانه است.
تخصیص رسانه عبارت از انتخاب رسانههای مناسب و تعیین هزینه یا تعداد تبلیغات در هر رسانه است (چتین و
اسن :2111 ،جا و همکاران .)2166 ،با توجه به اینکه نوع مخاطبان هدف در هر سازمان متفاوت از سایر
سازمانها میباشد ،لذا تخصیص رسانه هر سازمانی ممکن است متفاوت از سازمانهای دیگر باشد (داناهر و
راست :6991 ،جا و همکاران :2166 ،روسیتر و پرسی :6982 ،فار و همکاران )2116 ،و انتخاب رسانه تبلیغاتی
بایستی بهگونهای باشد که پیام تبلیغاتی را به مخاطبین هدف یا همان مخاطبان مدنظر سازمان برساند
(باتاچاریا :2119 ،جا و همکاران و  .)2166بر این اساس انتخاب رسانه یا رسانههای تبلیغاتی با توجه به این
موارد صورت میگیرد که شرکت تبلیغکننده در چه صنعتی فعالیت میکند ،مخاطبین هدف و جامعه مصرف-
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کنندگان آن شرکت چه اولویتهای رسانهای دارند و هر یک از رسانهها تا چه حدی جامعه مصرفکنندگان را
تحت پوشش قرار میدهد.
مطالعات در زمینه تخصیص رسانه به سال  6911برمیگردد .تحقیقات بهینهسازی در برنامهریزی و
1
انتخاب رسانه ابتدا توسط ریوردنلی و بارکارت )6911( 6شروع شد .سپس دی )6912( 2و انگل و وارشو
( )6912مدلهای برنامهریزی خطی را جهت برنامهریزی و انتخاب رسانه ارائه نمودند (چتین و اسن.)2111 ،
بیشترین مدلهای مورد استفاده در ادبیات برای تخصیص رسانه ،مدلهای کمی است .انواع مدلهای
کمی که در ادبیات برای حل مساله تخصیص رسانه مورد استفاده قرار گرفتهاند در قالبهای شبیهسازی،1
ابتکاری 2یا تصمیمگیری چندمعیاره 1تقسیمبندی شدهاند .برخی مطالعات نیز روشهای ترکیبی را به کار برده-
اند (باتاچاریا.)2119 ،
در بین روشهای کمی مورد استفاده در تخصیص رسانه تبلیغاتی ،مدلهای تصمیمگیری چندمعیاره
بیش از بقیه انواع رویکردهای برنامهریزی آماری مورد استفاده قرار گرفتهاند (جا و همکاران .)2166 ،باس و
لنسدال ( )1996کاربرد برنامهریزی خطی را در انتخاب رسانه تشریح کردهاند .متداولترین کاربرد برنامهریزی
خطی ،حل مساله تخصیص منابع محدود بین مجموعهای از فعالیتهای ممکن است .برنامهریزی خطی به دنبال
تخصیص منابعی محدود بین فعالیتهای مشخصی است که بایستی سطح و میزان آن مشخص شود .برنامه-
ریزی خطی از یک مدل ریاضی برای تشریح مفهوم مساله استفاده میکند .شکل عمومی برنامهریزی خطی در-
1
برگیرنده سه بخش است :بخش اول متغیرهای تصمیم یا مجهوالت مساله میباشد ،بخش دوم تابع هدف است 8و
تصمیم-
بخش سوم دربرگیرنده یک یا چند محدودیت است .متغیرهای تصمیم متغیرهایی هستند که هدف،
6
گیری در خصوص مقدار آن متغیرها در حالت بهینه است .تابع هدف ،تابعی ریاضی از متغیرهایی است که مدل
به دنبال حداکثر یا حداقل نمودن نتیجه این تابع است و محدودیتهای تحقیق نیز دربرگیرنده محدودیتهایی
است که مساله تحقیق با آنها مواجه است .به عنوان مثال حداکثر بودجه قابلتخصیص ،نوعی محدودیت است و
به حداکثر رساندن تعداد مخاطبان تحت پوشش تابع هدف میباشد .متغیر تصمیم نیز میزان بودجه هر رسانه
است.
با توجه به مبانی نظری ،این تحقیق به دنبال ارائه مدل برنامهریزی خطی چندهدفه برای تخصیص رسانه
تبلیغاتی میباشد .فرض ما بر این است که مدل برنامهریزی خطی چندهدفه  ،مدل مناسبی برای تخصیص
رسانه میباشد.
روششناسی مطالعه استراتژی رسانه تبلیغاتی در صنعت قطعات خودرو
روش شناسی این تحقیق شامل دو مرحله متفاوت میباشد .در مرحله اول با مطالعه جامعه مصرفکنندگان در
صنعت قطعهسازی خودرو ،میانگین زمان صرفشده توسط مخاطبین هدف به چهار رسانه مد نظر یعنی
تلویزیون ،رادیو ،روزنامه و اینترنت مشخص شده است .در این بخش مخاطبین هدف ،افرادی در نظر گرفته

ارزیابی استراتژی انتخاب رسانه تبلیغاتی

481

شدهاند که مالک خودرو میباشند .با انجام نمونهگیری تصادفی از جامعه هدف ،و پس از تکمیل پرسشنامهها،
متوسط مشاهدهشدن هر یک از رسانههای مورد مطالعه توسط مخاطبان هدف به همراه درصد مشاهدهکنندگان
هر رسانه تعیین شد .در مرحله دوم با استفاده از خروجی مرحله اول و نیز با درنظرگرفتن دیدگاههای فرضی
مدیریت شرکت ،مدل برنامهریزی خطی چندهدفه برای تخصیص رسانه پیادهسازی شد .در ادامه به تشریح
روششناسی این دو مرحله میپردازیم.
برای تعیین حجم نمونه ابتدا نمونه تصادفی  11نفره از مالکین خودرو انتخاب شدند .با تکمیل
پرسشنامه در نمونه آماری انحرافمعیار و واریانس محاسبه شد که انحراف معیار نمونه  99دقیقه و واریانس آن
 1216دقیقه میباشد .برای محاسبه حداقل نمونه الزم از فرمول زیر استفاده شده است (آذر و مومنی.)6182 ،
+1= 182
همانگونه که در فرمول مشاهده میشود ،واریانس نمونه در صورت کسر قرار میگیرد .مخرج کسر نیز
حاصل ضرب خطای قابل قبول و انحراف استاندارد در سطح اطمینان قابل قبول به توان دو میباشد .در این
تحقیق خطای قابل قبول  1دقیقه فرض شده است و سطح اطمینان قابل قبول نیز  %92فرض شده است که با
توجه به این موضوع انحراف استاندارد یا  %92 tکه برابر با  6/91میباشد در فرمول قرار داده شده است 1 .با
8
افزایش
پیادهسازی فرمول ،حداقل حجم نمونه قابل قبول برای این تحقیق برابر با  682تعیین شد .اما برای
7
سطحاطمینان و دقت ،تصمیم گرفته شد که حجم نمونه به شرح زیر افزایش داده شود .بدین شکل که از بین
شمارههای تلفن همراه موجود در سطح کشور با  1619نفر در کل کشور که تصادفی انتخاب شدند ،تماس گرفته
شد که از بین آنها  6111نفر مالک خودرو بودند که حاضر به پاسخگویی به سواالت شدند و سواالت مدنظر از
آنها پرسیده شد .بنابراین حجم نهایی نمونه مورد مطالعه تا  6111نفر افزایش یافت .پس از تکمیل
پرسشنامهها ،متوسط زمان مشاهده هر یک از رسانههای موردمطالعه توسط مخاطبان هدف و درصد مشاهده-
کنندگان هر یک از رسانهها در بین مخاطبان هدف محاسبه شد.
در مرحله بعدی با استفاده از خروجی مرحله اول و نیز دیدگاههای مدیریت سازمان ،مدل برنامهریزی
خطی چندهدفه برای تخصیص رسانه تبلیغاتی پیادهسازی شد و با حل مدل ،تخصیص بودجه بین رسانههای
موردمطالعه محاسبه شد.

تجزیه و تحلیل یافتهها
در ابتدا الزم است برخی از مختصات عمومی جمعیت نمونه مورد ارزیابی قرار گیرند .به لحاظ ترکیب
جنسیتی 6162 ،نفر ( )%88از پاسخگویان مرد و  696نفر ( )%62از آنان زن بودند .بر اساس متغیرهای جمعیت
شناختی نمونه آماری ،گروه سنی  11تا  11سال بیشترین تعداد را در بین پاسخگویان داشته است و گروه سنی

ارزیابی استراتژی انتخاب رسانه تبلیغاتی

488

باالی  11سال نیز کمترین پاسخگو را به خود اختصاص داده است (جدول  .)6با مروری بر این آمار میتوان این
موضوع را مطرح نمود که احتماال گروههای سنی  11تا  21سال بیشترین افراد جامعه هدف یعنی مالکان خودرو
را به خود اختصاص میدهند (همان).
جدول  -4گروههای سنی نمونه آماری
گروه سنی

تعداد

درصد

زیر  11سال

191

%21

 11تا  11سال

212

%12

 11تا  21سال

111

%22

 21تا  11سال

691

%62

 11سال به باال

96

%2

بر اساس یافتههای تحقیق بیشترین تعداد بر اساس متغیر سطح تحصیالت به مدرک تحصیلی دیپلم
اختصاص دارد و بعد از آن افراد با مدرک تحصیلی زیر دیپلم بیشترین آمار را به خود اختصاص دادهاند.
همچنین ،بیشترین مخاطبان هدف یعنی بیشتر مالکان خودرو دارای مدرک تحصیلی دیپلم و زیردیپلم هستند
(جدول  .)2همچنین افراد با مدرک تحصیلی فوقلیسانس و باالتر کمترین درصد را بین مخاطبین هدف در
1
صنعت قطعهسازی خودرو به خود اختصاص دادهاند (همان).
8
8

جدول -2سطح تحصیالت نمونه آماری
مدرک تحصیلی

زیر دیپلم

دیپلم

فوق دیپلم

لیسانس

فوق لیسانس و باالتر

تعداد

191

212

611

111

12

درصد

%11

%11

%9

%21

%1

حال که مختصات عمومی جمعیت نمونه مورد بحث قرار گرفت ،در ادامه بحث مساله اصلی این مقاله که
به تخصیص رسانه تبلیغاتی مربوط میشود طرح میگردد .در این مطالعه برای پیادهسازی مدل تخصیص رسانه
در صنعت قطعهسازی خودرو ،چهار رسانه تلویزیون ،رادیو ،روزنامه ،و اینترنت مورد مطالعه قرار گرفتهاند (جدول
.)1
جدول -3نمادهای مورداستفاده در مدل برنامهریزی خطی چندهدفه
رسانه

تلویزیون

رادیو

روزنامه

اینترنت

نماد

X1

X2

X3

X4

در این مرحله با توجه به نمونهگیری انجام گرفته از جامعه مصرفکنندگان هدف یعنی مالکان خودرو،
میانگین زمان صرفشده توسط مخاطبین هدف به چهار رسانه مد نظر یعنی تلویزیون ،رادیو ،روزنامه و اینترنت
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مشخص شد .از میان چهار رسانه تلویزیون ،رادیو ،روزنامه و اینترنت ،رسانه تلویزیون با میانگین زمانی 12/91
دقیقه بیشترین زمان را به خود اختصاص داده است .متوسط زمان دیدهشدن رسانه رادیو توسط مخاطبان هدف
 19/19دقیقه میباشد .بر اساس نتایج این مطالعه رسانه روزنامه به طور میانگین  69/22دقیقه را به خود
اختصاص داده است و رسانه اینترنت با میانگین زمانی  9/12دقیقه در بین چهار رسانه مورد مطالعه کمترین
میانگین زمانی را به خود اختصاص داده است .بنابراین بعد از رسانه تلویزیون ،رسانه های رادیو ،روزنامه و
اینترنت به ترتیب در رتبههای بعدی اختصاص زمان توسط مخاطبین هدف قرار دارند (جدول .)1
جدول -4متوسط زمان صرفشده برای هر رسانه
متغیر

تلویزیون

رادیو

روزنامه

اینترنت

میانگین زمان صرفشده مخاطبان هدف به رسانهها (دقیقه)

12/91

19/19

69/22

9/12

بر اساس پرسشنامه تکمیلشده ،درصد افرادی که هر یک از رسانهها مشاهده میکنند و نحوه رفتار
مخاطبان هر رسانه در قبال سایر رسانهها محاسبه شدند .بر این اساس  19/19درصد از جامعه هدف رسانه
تلویزیون را مشاهده میکنند 11/18 .درصد رسانه رادیو را مشاهده مینمایند 11/12 .درصد از جامعه هدف
رسانه روزنامه و  8/11درصد نیز رسانه اینترنت را مشاهده میکنند (جدول  .)2همچنین بر اساس نتایج
1
افرادی
پرسشنامه ،درصد افرادی که تنها یک رسانه را مشاهده میکنند ،محاسبه شد .این درصد بیانگر درصد
8
جامعه
است که به جز رسانه مدنظر با هیچ یک از چهار رسانه مورد مطالعه تحت پوشش قرار نمیگیرند .در
9
مصرفکنندگان هدف 68/22 ،درصد از افراد به جز رسانه تلویزیون ،هیچ یک از سه رسانه دیگر را مشاهده نمی-
کنند .همچنین  2/91درصد از افراد تنها رسانه رادیو را مشاهده میکنند 2/92 .درصد غیر از روزنامه رسانه
دیگری را مشاهده نمیکنند و تنها یکدرصد از افراد از بین چهار رسانه تنها از رسانه اینترنت استفاده میکنند
(همان) .در ادامه درصد افرادی که ترکیب دو رسانه مشخص را در کنار هم مشاهده میکنند محاسبه شد .این
درصدها بیانگر درصد مخاطبان مشترک در دو رسانه ذکر شده است .به عنوان مثال درصد افرادی که هم رسانه
تلویزیون را مشاهده میکنند و هم رسانه رادیو را گوش میدهند  16/11درصد میباشد .همچنین درصد افرادی
که هم رسانه رادیو و هم رسانه اینترنت را مشاهده میکنند  1/9درصد میباشد (همان) .همچنین درصد افرادی
که حداقل یکی از دو رسانه مشخص را مشاهده میکنند مورد محاسبه قرار گرفت .این درصدها بیانگر این است
که با انتخاب دو رسانه مشخص ،چنددرصد از مخاطبان تحت پوشش قرار میگیرند .به عنوان مثال درصد افرادی
که حداقل یکی از دو رسانه رادیو و یا تلویزیون را مشاهده میکنند  99/86درصد میباشد (همان) .بنابراین با
انتخاب دو رسانه رادیو و تلویزیون  99/86درصد از مخاطبان هدف تبلیغات شرکت را مشاهده مینمایند.
همچنین درصد افرادی که حداقل یکی از دو رسانه رادیو یا روزنامه را مشاهده میکنند  19/22درصد است
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(همان) .به عبارت دیگر چنانچه شرکت دو رسانه رادیو و روزنامه را انتخاب نماید  19/22درصد از مخاطبان
هدف را تحت پوشش قرار میدهد.
جدول  -1درصد افراد مشاهدهکننده ترکیب رسانهها
متغیر
درصد افرادی که رسانه ستون مربوطه را مشاهده میکنند

X1
19/19

X2
11/18

X3
11/12

X4
8/11

درصد افرادی که هیچ رسانه ای به جز رسانه ذکر شده را مشاهده نمیکنند

68/22

2/91

2/92

6

درصد افرادی که در کنار رسانه هر ستون رسانه  x2را نیز میبینند

16/11

11/18

21/28

1/9

درصد افرادی که در کنار رسانه هر ستون رسانه  x3را نیز میبینند

16/19

21/28

11/12

1/12

درصد افرادی که در کنار رسانه هر ستون رسانه  x4را نیز میبینند

2/28

1/9

1/12

8/11

درصد افرادی که حداقل یکی از دو رسانه ستون مربوطه یا  x2را میبینند

99/86

11/18

19/22

18/62

درصد افرادی که حداقل یکی از دو رسانه ستون مربوطه یا  x3را میبینند

81/69

19/22

11/12

18/11

درصد افرادی که حداقل یکی از دو رسانه ستون مربوطه یا  x4را میبینند

91/11

18/62

18/11

8/11

بر اساس نتایج این مطالعه ،تعداد افرادی که حداقل یکی از سه رسانه یا حداقل یکی از چهار رسانه را
مشاهده میکنند ،مشخص شدند (جدول  .)1درصد افرادی که حداقل یکی از سه رسانه تلویزیون ،رادیو و
روزنامه را مشاهده میکنند  81/91درصد است .به عبارت دیگر چنانچه یک شرکت در صنعت قطعه 1
سازی
9
نهایت
خودرو هر سه رسانه تلویزیون ،رادیو و روزنامه را به عنوان رسانه مدنظر جهت تبلیغات انتخاب نماید ،در
0
میتواند  81/91درصد از مالکان خودرو را هدف قرار دهد (همان) .این شرکت اگر ترکیب رسانههای رادیو،
روزنامه و اینترنت را انتخاب نماید حداکثر به  19/18درصد از مخاطبان هدف دسترسی خواهد داشت .به بیان
دیگر با انتخاب سه رسانه ذکرشده حداقل به  12/12درصد از مخاطبان هدف ،تبلیغات شرکت را مشاهده
نخواهند کرد (همان) .همچنین تعداد مخاطبان هدف ،که در صورت انتخاب هر چهار رسانه توسط یک شرکت
قطعهسازی خودرو تبلیغات شرکت را مشاهده خواهند نمود ،محاسبه شد .بر این اساس در صورتی که شرکت
فرضی در صنعت قطعهسازی خودرو هر چهار رسانه تلویزیون ،رادیو ،روزنامه و اینترنت را به عنوان رسانه
تبلیغاتی خود انتخاب نماید در نهایت  82/91درصد از مخاطبان هدف خود یا همان مالکان خودرو ،تبلیغات
شرکت را مشاهده میکنند (همان) .به بیان دیگر 61/19 ،درصد از مخاطبان هدف تبلیغات شرکت مدنظر را
مشاهده نخواهند کرد.
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جدول  -1درصد افراد مشاهدهکننده یکی از سه یا چهار رسانه
درصد افراد

ترکیب رسانه
x1,x2,x3

81/91

x1,x2,x4

81/16

x1,x3,x4

81/26

x2,x3,x4

19/18

x1,x2,x3,x4

82/91

عالوه بر دادههای کمی حاصل از مطالعات مربوط به میزان مشاهده هر رسانه توسط مخاطبان هدف که
در موضوع تخصیص رسانه در شرکتهای قطعهسازی خودرو مورد استفاده قرار میگیرد ،دیدگاه مدیریت
شرکتها نیز در انتخاب نهایی رسانه تبلیغاتی تاثیرگذار خواهد بود .در ادامه جهت اعمال دیدگاههای مدیریت
سازمان ،پنج مورد به عنوان محدودیتهای مدنظر مدیریت مطرح خواهد شد .به عنوان فرض مدیریت سازمان
محدودیتهای زیر را برای تبلیغات تعیین نموده است:
.6

بودجه مدنظر برای تبلیغات پانزده میلیارد ریال است.

.2

هیچ رسانهای نباید بیش از  %60بودجه را به خود اختصاص دهد.

.1

بودجه روزنامه حداقل  21درصد بودجه تلویزیون باشد.

1
9
1

تبلیغات در رادیو حداقل یکچهارم تبلیغات در تلویزیون باشد.
.1
حداقل  %81جامعه هدف تبلیغات شرکت را مشاهده نمایند.
.2
در ادامه با استفاده از خروجی حاصل از مرحله مطالعه رسانهها و دیدگاه مدیریت شرکت فرضی ،مدل
برنامهریزی خطی چندهدفه برای تخصیص رسانه تبلیغاتی شرکت فرضی در صنعت قطعهسازی خودرو طراحی
شد .در این مدل ،دو تابع هدف بر اساس حداکثر زمان دیدهشدن تبلیغات و نیز حداکثرنمودن درصد افراد
مشاهدهکننده تبلیغات پیادهسازی شده است .بنابراین ضرایب تابع هدف اول برابر با میانگین زمان دیدهشدن هر
رسانه میباشد و ضرایب تابع هدف دوم برابر با درصد افراد مشاهدهکننده هر رسانه است .هر دو تابع هدف از
اهمیت یکسانی برخوردارند .برای تعریف محدودیتها از دیدگاههای مدیریت استفاده شده است .یکی از
دیدگاههای مدیریت این بود که حداقل  %81مخاطبان هدف تبلیغات شرکت را مشاهده نمایند .برای پیادهسازی
این محدودیت از درصد مشاهدهکنندگان ترکیب رسانه استفاده شده است .زمانی حداقل  %81مخاطبان هدف
تبلیغات مورد نظر را خواهند دید که اوال رسانه تلویزیون مورد استفاده قرار گیرد و ثانیا حداقل از رسانه روزنامه
و یا ترکیب رسانههای رادیو و اینترنت استفاده شود (جدول  2و  .)1این موضوع در قالب محدودیت در مدل
اعمال شده است .مدل نهایی به صورت زیر میباشد .در این مدل نمادهای  X3 ،X2 ،X1و  X4به ترتیب بیانگر
بودجه اختصاص یافته به رسانههای تلویزیون ،رادیو ،روزنامه و اینترنت میباشند.
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MaxF1= 12/91X1+19/19X2+69/22X3+9/12X4
MaxF2= 67/47X1+43/38X2+44/42X3+8./44X4
St:
X3>=1/2X1
X1=<4X2
)X1=<1/1(X1+X2+X3+X4
)X2=<1/1(X1+X2+X3+X4
)X3=<1/1(X1+X2+X3+X4
)X4=<1/1(X1+X2+X3+X4
X1+X2+X3+X4=15000000000
X1>0
)X3>0 or (X2>0 , X4>0
X2,X3,X4>=0

برای حل مدل برنامهریزی خطی چندهدفه میتوان با استفاده از عملیات ریاضی مدل را به تابع هدف
یکمتغیره تبدیل نمود (مومنی .)6182 ،برای این کار ابتدا بایستی دو تابع هدف بههنجار شوند و سپس باهم
ترکیب شوند .به بیان دیگر ابتدا بایستی دو تابع هدف بهگونهای تعدیل شوند که مجموع ضرایب هر تابع برابر با
یک شود یعنی هر ضریب به مجموع ضرایب تقسیم شود .سپس دو تابع هدف باهم ترکیب شوند .پس از
1
بههنجار نمودن توابع هدف ،مدل تحقیق مطابق مدل بعدی خواهد بود.
9

MaxF1= 0/4121X1+0/2650X2+0/2713X3+0/0516X4
2
MaxF2= 0/5046X1+0/2891X2+0/1345X3+0/0718X4
St:
X3>=0/2X1
X1=<4X2
)X1=<0/1(X1+X2+X3+X4
)X2=<0/1(X1+X2+X3+X4
)X3=<0/1(X1+X2+X3+X4
)X4=<0/1(X1+X2+X3+X4
X1+X2+X3+X4=15000000000
X1>0
)X3>0 or (X2>0 , X4>0
X2,X3,X4>=0

در مرحله بعد دو تابع هدف با یکدیگر ترکیب میشوند .ترکیب دو تابع هدف به این شکل خواهد بود که
دو تابع هدف با ضریب نیم با یکدیگر جمع میشوند .با ترکیب دو تابع هدف ،مدل برنامهریزی خطی مطابق
مدل بعدی خواهد بود:
MaxF= 0/4583X1+0/2771X2+0/2029X3+0/0617X4
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St:
X3>=0/2X1
X1=<4X2
)X1=<0/1(X1+X2+X3+X4
)X2=<0/1(X1+X2+X3+X4
)X3=<0/1(X1+X2+X3+X4
)X4=<0/1(X1+X2+X3+X4
X1+X2+X3+X4=15000000000
X1>0
)X3>0 or (X2>0 , X4>0
X2,X3,X4>=0

در ادامه مدل به دست آمده با استفاده از نرمافزار لینگو 911حل شد .با حلنمودن مدل برنامهریزی
خطی چندهدفه فوق ،میزان بودجه اختصاصیافته به هر رسانه یک از چهار رسانه مورد مطالعه محاسبه شد .بر
اساس نتیجه مدل برنامهریزی خطی چندهدفه  ،شرکت فرضی بایستی  9111میلیون ریال از بودجه تبلیغاتی
خود را به رسانه تلویزیون اختصاص دهد .در این شرکت  1211میلیون ریال بودجه مربوطه به رسانه رادیو
تخصیص مییابد .رسانه روزنامه  6811میلیون ریال از بودجه را به خود اختصاص میدهد .بر اساس خروجی
مدل بودجهای به رسانه اینترنت اختصاص نخواهد یافت (جدول .)9
جدول  -1بودجه تخصیصیافته به هر رسانه
رسانه

تلویزیون

رادیو

روزنامه

بودجه تخصیصیافته (میلیون ریال)

9111

1211

6811

1
اینترنت 9
3 1

نتیجهگیری و پیشنهادها
به نظر میرسد رفتار مخاطبان هدف در صنعت قطعات یدکی خودرو ،یکی از معیارهای کلیدی است که
الزم است شرکتها در انتخاب رسانه تبلیغاتی خود آن را درنظرگیرند .در این خصوص ،دسترسی مخاطبان به
انواع رسانهها و میزان مشاهده هر رسانه توسط مخاطبان هدف شرکت از اهمیت باالیی برخوردار است .در این
تحقیق موضوع تخصیص رسانه یا انتخاب رسانههای بهینه برای یک شرکت فرضی در صنعت قطعهسازی خودرو
بر مبنای زمان مشاهده هر رسانه توسط مخاطبان هدف و دیدگاه مدیریت شرکت مورد مطالعه قرار گرفت.
همانگونه که نتایج تحقیق نشان داد ،رسانه تلویزیون باالترین رتبه را از لحاظ میزان مشاهده توسط مخاطبان
هدف در صنعت قطعهسازی خودرو به خود اختصاص داده است و رسانههای رادیو ،روزنامه و اینترنت در
رتبههای بعدی قرار دارند .به بیان دیگر در صنعت قطعهسازی خودرو ،از لحاظ میزان دیدهشدن توسط
مخاطبان هدف ،رسانه تلویزیون در بین چهار رسانه مورد مطالعه بیشترین اثر را بر مشتریان هدف دارد و رسانه-
های رادیو ،روزنامه و اینترنت در رتبههای بعدی قرار دارند.
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پس از مطالعه رفتار مصرفکنندگان هدف و تعیین وزن رسانهها از لحاظ میزان مشاهده توسط مخاطبان
هدف ،با لحاظکردن دیدگاههای فرضی مدیریت در یک شرکت قطعهسازی خودرو ،مدل برنامهریزی خطی چند-
هدفه در این شرکت پیادهسازی شد .همانگونه که نتایج حل مدل نشان داد ،رسانه تلویزیون در بین رسانههای
موردمطالعه ،بیشترین بودجه تبلیغاتی را به خود اختصاص داد.
همانگونه که در این تحقیق مطرح شد ،شرکتهای صنعت قطعهسازی خودرو باید قبل از انتخاب رسانه
تبلیغاتی  ،رفتار مصرفکنندگان هدف خود را از لحاظ میزان مشاهده رسانه تبلیغاتی مدنظر قرار دهند .آنها
باید در نظر داشته باشند که مخاطبان هدفشان تا چه میزانی به هر یک از رسانههای تبلیغاتی دسترسی دارند و
تا چه حدی هر یک از این رسانهها را مشاهده مینمایند.
عالوه بر دیدگاه مخاطبان هدف ،دیدگاه مدیریت سازمان از دیگر معیارهای اصلی تاثیرگذار بر انتخاب رسانه
تبلیغاتی در شرکتهاست .بنابراین شرکتهای صنعت قطعهسازی خودرو عالوه بر تعیین رفتار مصرفکنندگان
هدف ،بایستی دیدگاه مدیریت سازمان را نیز در انتخاب رسانه تبلیغاتی مبنا قرار دهند .بر اساس این تحقیق
مدل برنامهریزی خطی چندهدفه میتواند مدل مناسبی برای انتخاب رسانه تبلیغاتی بر اساس معیارهای رفتار
مصرفکنندگان هدف و دیدگاه مدیریت سازمان باشد و با حل این مدل میتوان بودجه اختصاصی به هر یک از
رسانههای تبلیغاتی را مشخص نمود .لذا به نظر میرسد مدل برنامهریزی خطی چندهدفه بتواند به عنوان مدلی
مناسب برای تخصیص رسانه در شرکتهای قطعهسازی خودرو مورد استفاده قرار گیرد.
1
از جمله محدودیتهای موجود در فرآیند این تحقیق ،دسترسی به مخاطبان هدف جهت تکمیل دادهها بود.
9
فرآیند
همچنین درصد باالیی از نمونهها به دالیل مختلف از پاسخگویی امتناع میکردند که این کار باعث شد
4
دریافت اطالعات از نمونهها زمان زیادی به طول انجامد .از دیگر محدودیتهای این تحقیق میتوان به عدم
نبودن مطالعات قبلی در داخل کشور اشاره کرد .در زمینه تخصیص رسانه و مطالعه رفتار مصرفکنندگان هدف
در موضوع تخصیص رسانه در داخل کشور مطالعات چندانی مشاهده نشد .بنابراین در خصوص استفاده از
تحقیقات قبلی داخلی که میتوانست در بومیسازی مدل مورد بهرهبرداری قرار گیرد ،به دلیل عدم وجود چنین
تحقیقاتی محدودیت وجود داشت.
در این تحقیق بر اساس مبانی نظری و با توجه به محدودیتهای تحقیق ،برای تخصیص رسانه در صنعت قطعه-
سازی خودرو ،چهار رسانه تبلیغاتی مبنای مطالعه قرار گرفتند .پیشنهاد میشود در تحقیقات آتی رسانههای
دیگری همچون بیلبورد نیز به رسانههای مورد مطالعه اضافه شود و در کنار رسانههای تلویزیون ،رادیو ،روزنامه و
اینترنت  ،رفتار مصرفکنندگان هدف در زمینه رسانههای دیگر نیز مورد مطالعه قرار گیرد .همچنین پیشنهاد
میشود در مطالعات بعدی رسانهها به صورت عمیقتر مورد مطالعه قرار گیرند .به عنوان مثال شبکههای مختلف
تلویزیونی از هم تفکیک شوند .این تحقیق به مطالعه میزان مشاهده رسانه توسط مخاطبان هدف پرداخته است.
پیشنهاد میشود در تحقیقات بعدی عالوه بر این ،میزان تاثیرگذاری رسانهها و میزان تاثیرگذاری آگهیهای
تبلیغاتی بر مخاطب نیز مورد مطالعه قرار گیرد .به بیان دیگر عالوه بر بحث تخصیص رسانه ،موضوع انتخاب
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آگهی و پیام تبلیغاتی مناسب برای هر رسانه در راستای افزایش اثربخشی نیز در تحقیقات بعدی مطالعه شود.
در این تحقیق برای انتخاب رسانههای تبلیغاتی جهت تخصیص رسانه ،رفتار مصرفکنندگان هدف از بعد میزان
مشاهده هر یک از رسانههای مد نظر مورد مطالعه قرار گرفت .پیشنهاد میشود در تحقیقات بعدی سایر ابعاد
رفتار مصرفکننده همچون عوامل روانشناختی و فرهنگی رفتار مصرفکننده در زمینه تاثیرگذاری بر موضوع
تخصیص رسانه مورد مطالعه قرار گیرد .این تحقیق تاثیر رفتار مصرفکنندگان و کاربرد مدل برنامهریزی خطی
چندهدفه را در صنعت قطعات خودرو موردمطالعه قرار داده است .پیشنهاد میشود تحقیقات بعدی مطالعه
حاضر را در صنایع دیگر نیز انجام دهند .در این تحقیق موضوع تخصیص رسانه در صنعت قطعهسازی خودرو،
در کل کشور پیادهسازی شد .پیشنهاد میشود در تحقیقات بعدی ضمن بخشبندی مناطق کشور ،مطالعه
منطقهای و تخصیص رسانه به صورت مجزا و به تفکیک منطقه و گروههای مخاطبان صورت گیرد و به مقایسه
نتایج تخصیص رسانه در مناطق مختلف پرداخته شود و اهمیت هر یک از رسانهها در مناطق مختلف بر مبنای
رفتار مصرفکنندگان با یکدیگر مقایسه شود.
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