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چکیده
تبلیغات یکی از مهمترین اجزای ناپایدار یک نهاد تجاری اسرت و توسرعه و پیشرفت فنّاورانه بهویژه
رسرانههای اجتماعی آنلاین ،فشار و تأثیر تبلیغات را بانفوذتر و قدرتمندتر کرده است .این در حالی
اسرت که فریب یکی از معضرلات اخلاقی مهم در تبلیغات بهحسراب میآید و که با رشد شبکههای
اجتماعی ،گسرترش یافته اسرت و باعث ایجاد آسیبهایی به مصرفکننده میگردد .با توجه به این
مهم ،هردف از پژوهش حاضرررر ،ارائه مدلی در مورد عوامل مؤثر بر فریب درک شرررده تبلیغات در
شبکههای اجتماعی آنلاین است .برای تحقق این هدف ،از رویکرد مدلسازی ساختاری -تفسیری و
نرمافزارهای متلب و میک مک اسرتفاده شرده اسرت .جامعه آماری پژوهش را اسرراتید دانشگاهی و
خبرگان حوزه بازاریابی و تبلیغات در حوزه رسررانههای اجتماعی تشررکیل دادهاند .نتایج نشرران داد
عرامرل ویژگی تبلیغرات شررربکرههرای اجتماعی در ارتباط با موضررروع پژوهش و ارائه مدل فریب
ادراکشرده تبلیغات شبکههای اجتماعی از اثرگذاری بیشتری برخوردار است و در مقابل عاملهای
سرودمندی ادراکشرده ،دانش مشرتری ،اعتماد ادراکشرده ،نگرش مشتری ،ویژگیهای مشتری و
ویژگیهای رسرانه دارای بیشترین تأثیرپذیری و کمترین تأثیرگذاری در مدل ارائه شرده ،هستند.
همچنین ،نتایج نشان میدهد عامل اول؛ یعنی ویژگیهای تبلیغات شبکههای اجتماعی چون دارای
قدرت هدایتکنندگی زیاد؛ ولی وابسرتگی کم است ،جزو متغیرهای نفوذی یا بهعبارتدیگر محرک
به شرمار میآید و سرایر عاملها نیز دارای قدرت هدایت زیاد و وابستگی زیاد هستند .این متغیرها
غیر ایستا بوده و در دسته متغیرهای پیوندی قرارگرفتهاند.
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مقدمه
رســـانـههای اجتماعی موقعیت مناســـبی را برای جذب مشـــتری و ایجاد یک رابطه بازاریابی
سودآور با مشتریان فراهم میکنند (کامبوج و همکاران .)971 :1191 ،9شیوههای مختلفی برای
بازاریابی از طریق رسانههای اجتماعی وجود دارد (مانند تبلیغات ،تبلیغات شفاهی الکترونیک،1
مدیریت ارتباط با مشـتری و برند سازی) که زمینهساز علاقه قابلتوجه به بازاریابی و تبلیغات در
رسـانههای اجتماعی شـده اسـت و بنگاهها میتوانند برای جذب مشـتری از آنها استفاده کنند
(آل الوان و همکاران .)9971 :1197 ،1تبلیغات رسانههای اجتماعی ویژگیای دارد که میتواند
ســـودمنــدی ادراکشــــده را افزایش دهــد (دیویس و همکــاران371 :1193 ،3؛ دوریس و
کارلسون)313 :1193 ،5؛ بدین ترتیب که مشتریان میتوانند کالا و محصولات موردنیاز خود را
بدون واســطه از فروشــندگان خریداری کرده و هزینه خرید را کاهش دهند (میرزائی:9111 ،
 .)1هانت و همکاران )1193( 3بیان میکنند که فعالیت شـــبکههای اجتماعی به دلیل ســـهولت
اسـتفاده ،میتواند سود بسیاری را برای کاربران به ارمغان بیاورد .همچنین ،به دلیل ویژگیهای
رســـانههای اجتماعی ،تبلیغات میتواند به فروشـــندگان برای دســـتیابی به بســـیاری از اهداف
بازاریابی؛ از جمله ایجاد آگاهی مشـتریان ،ایجاد دانش مشتری ،شکل دادن به درک مشتری و
ایجاد انگیزه در مشـتریان برای خرید محصولات کمک کند (کاپور و همکاران519 :1191 ،7؛
شـــریف و همکاران .)151 :1191 ،1البته ،در این میان ،ویژگیهای مشـــتریان نیز میتواند در
خرید اینترنتی تأثیرگذار باشـد .پژوهشها نشان داده است مشتریانی که درآمد بالاتری داشته یا
سـن کمتری دارند ،بیشتر تحت تأثیر تبلیغات رسانههای اجتماعی قرارگرفته و تمایل بیشتری به
خرید پیدا میکنند (محمدی و همکاران .)35 :9115 ،علیرغم اینکه شبکههای اجتماعی مانند
تلگرام ،فیسبوک ،اینســـتـاگرام ،واتســـاپ و نظایر آن بهعنوان بخش نوین از فضـــای آنلاین
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بهحســاب میآیند و به یک ابزار مهم برای تبلیغات در کســبوکارهای امروز تبدیل شــدهاند،
ولیکن محیطی را برای افراد فراهم میکنند که در آن نشــانههای اجتماعی نرمال وجود نداشــته
و این امر فریب را آسـانتر میسـازد .بهاینترتیب ،بسیاری از سیگنالها و نشانههای ارزیابی که
به تشــخیص فریب کمک میکنند ،در فضــای مجازی وجود نداشــته و برای تشــخیص هویت
اینترنتی نیز مورد نیاز نیسـتند .همین مسئله باعث شده است که رسانههای اجتماعی بستر مناسبی
برای تبلیغات فریبکارانه باشند و ضمن متضرر ساختن مشتریان و خدشهدار کردن اعتماد آنها،
بـه کســـبوکـارها و فروشـــندگانی که به تبلیغات صـــادقانه میپردازند نیز آســـیب رســـاند
(گروسـمن .)93 :1197 ،9این در حالی اسـت که طی سالهای اخیر با افزایش کاربران اینترنت
در ایران ،فرصت مناسبی برای شرکتهــا به وجود آمده است تا بــا بهـرهگیـری از ایـن روش
نــــوین در کنــــار روشهــــای ســــنتی بازاریابی ،علاوه بر افزایش سهم خود از بازار ،شناخت
مشتریان از محصولات خــود را افزایش داده و نام تجاری شرکت را بهبــود بخشـند (ماهری و
حســینی .)931 :9111 ،به همین دلیل ،مســئله تبلیغات فریبنده در شــبکههای اجتماعی در مورد
بنگاههای ایرانی نیز صادق است.
بـا وجود اهمیت بســـیار این مســـئله و اثراتی که تبلیغات فریبنده میتواند در پیامدهای
رفتاری مصـــرفکنندگان داشـــته باشـــد ،تحقیقات بســـیار اندکی در مورد تبلیغات فریبنده در
رســانههای اجتماعی وجود دارد .در داخل کشــور ،این حوزه بســیار مغفول مانده و بررســیها
نشـان داد که تحقیقی در حوزه تبلیغات فریبنده بهویژه در رسانههای اجتماعی در کشور به ثبت
نرسـیده اسـت .در خارج از کشور نیز بیشتر تحقیقات به پیامدهای تبلیغات فریبنده پرداختهاند و
عواقب فریب ادراکشـــده تبلیغات بهصـــورت اندک مورد بررســـی قرار گرفته اســـت .لذا،
نوآوری تحقیق حاضـــر نســـبت به ســـایر تحقیقات انجامشـــده ،انجام تحقیق در حوزه تبلیغات
فریبنده شـــبکههای اجتماعی و همچنین ،شـــناســـایی عواملی اســـت که به شـــکلگیری فریب
ادراکشـــده تبلیغات در بین کاربران شـــبکههای اجتماعی ختم میشـــود؛ بنابراین ،شـــناخت
چگونگی درک افراد از تبلیغات این رســانهها ،برای برقراری ارتباط با اشــکال جدید تعاملات
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اجتماعی و پی بردن به رفتار و تشـخیص مصرفکنندگان در بستر خرید و تبلیغات آنلاین برای
فروشندگان ،امری بسیار مفید و ضروری است که تحقیق حاضر بدان میپردازد.
مبانی نظری و پیشینه پژوهش
بـا گســـترش روزافزون اینترنـت در امور گونـاگون زندگی ،بحث تجارت الکترونیک و انجام
معاملات بهصــورت برخط از اهمیت بالایی برخوردار شــده اســت .امروزه اینترنت به بســتری
گسـترده برای انجام معاملات تجاری و رسانهای قوی جهت انجام بازاریابی رسانههای اجتماعی
تبدیل شـــده اســـت .آمارها نشـــاندهنده افزایش روزافزون تعداد کاربران و افزایش تمایل به
خریـدوفروش از طریق رســـانــههــای اجتمـاعی اســـت (فــام و احمــد .)111 :1197 ،9یکی از
کارکردهای رســـانههای اجتماعی ،تبلیغات این رســـانههاســـت که در ســـالهای اخیر رشـــد
چشـمگیری داشـته است .امروزه تبلیغ بهعنوان عامل مهمی در افزایش حجم فروش هر صنعت،
نقش درخور توجهی ایفا میکند .ازاینرو ،همواره علاقه به بررسی تبلیغات رسانههای اجتماعی
در پیشبینی درک و واکنش مشتریان وجود داشته و محققان بازاریابی پژوهشهای مختلفی را
درباره موضــوعات مرتبط با بازاریابی رســانههای اجتماعی انجام دادهاند (برای مثال ،بواتنگ و
اوکوئه1195 ،1؛ حسـین و همکاران1111 ،1؛ لی و هونگ1193 ،3؛ شریف و همکاران1191 ،؛
شیائو و همکاران1197 ،5؛ ژو و چانگ .)1193 ،3بااینحال ،به دلیل تازگی این رسانه و آشنایی
نسبتاً کم ،توده مردم در انجام معاملات از طریق رسانههای اجتماعی ،نگرانیهای مختلفی دارند
که مانع از خرید آنها میشــود .در همین راســتا ،مهمترین دلیل ممانعت از خرید از رســانههای
اجتماعی را میتوان فریب تبلیغات دانســت .بهطورکلی فروشــندگان در رســانههای الکترونیک
بـایـد از تبلیغـات دروغ و فریبنـده پرهیز کننـد .آنـان باید از تولید و پخش تبلیغاتی که ظرفیت
فریـب دادن مخاطبان را دارند ،دوری کنند؛ هرچند ممکن اســـت کســـی عملاً فریب آنها را
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نخورد؛ ولی رعایت اخلاق و جلب اعتماد ،شرط اصلی موفقیت در تجارت الکترونیک است و
اســـتفـاده از شـــیوههای ترویج فروش فریبنده و وعدههای دروغ و دام گســـتردن برای جذب
خریداران ،کاری ناپسند است (رحمانی و فقیه.)35 :9113 ،
بـههرحـال ،امروزه تبلیغات رســـانههای اجتماعی ،یکی از مؤثرترین روشها در رســـاندن پیام
فروشـندگان به مخاطبان اسـت (افراسـیابی و همکاران )17 :9117 ،و شرکتها نیز میتوانند از
اسـتراتژیهای بازاریابی رسـانه اجتماعی برای نفوذ و افزایش فروش خود استفاده کنند (هانگ
و همکاران .)9115 :1191 ،9برای مثال ،باقرجیران و همکاران 1در ســال  1195به مطالعه فرایند
خریـد بر اســـاس تبلیغـات اینترنتی پرداختنـــــــد و بیـان کردنـد کـه تبلیغـات اینترنتی در حال
تأثیرگذاری بر تصمیم خرید مشـتری است.
ایجاد جذابیت در پیامهای تبلیغاتی یکی از کارآمدترین راههای اعمــــال اثرگــــذاری
تبلیغات اینترنتی بر مشتریان است .عکس و نوع محتوا در جــــذب و افزایش تمایل مشتریان به
تبلیغ اینترنتی مؤثرند (دوتا و همکاران .)535 :1193 ،1تبلیغـــــات اینترنتـــــی که بر نوع محتوا
متمرکز هسـتند ،بهطور عمومی متنی سـاده و شیوا را به کار میگیرند؛ زیرا سریعتر از عکس و
فایلهای چندرسانهای بارگــذاری میشـوند (کیرکوا و سینار .)111 :1195 ،3وو و لو)1191( 5
تــأثیر دو ویژگــی عکــس و محتــوا در تبلیــغ اینترنتـی بـر مشتریان را بررسی کردنـد .نتیجـه
تحقیقــات آنها نشــان داد کــه عامـل عکـس ،بیشترین امکان تمایل به خرید را در مشتریان
ایجاد میکند؛ بنابراین ،از جملــه دلایــل جـذب مردم به سـمت تبلیغـات اینترنتـی و اثربخشـی
آنها در جــذب بیشتر مشـتریان ،اسـتفاده از عکسهای زیبا و نیز ،متن مناسب در تبلیـغ است
(اســتیونز و همکاران .)9 :1191 ،3بایــــد دانســت که اســتفاده از رنگ مناســب برای پسزمینه
صــفحه وب و همچنــین ،مـتن جـذاب و بهکار گرفتن عبارتهای تحریکآمیز و درعینحال
بــا مفهــوم ،بــرای انجــام یــک تبلیـغ اینترنتی ضروری است (وو و لو .)913 :1191 ،در یک
تبلیغ اینترنتی ترکیب مناسـب رنــــگ ،متن و گرافیک بسـیار قابلتوجه اســـــت (ساباسیک و
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همکـاران1 :1191 ،9؛ دوتـا و همکـاران535 :1193 ،؛ کومار و ســـوراتکوماری.)1 :1195 ،1
همچنین ،برخی محققان ارتباط بین تبلیغات رســانههای اجتماعی و ســودمندی ادراکشــده را
بررسـی کردهاند؛ برای مثال ،مطالعهای که توسط لوگان و همکاران )1191( 1انجام شده است،
نشـان داد که سرگرمی و اطلاعرسانی تبلیغات رسانههای اجتماعی ،تأثیر معناداری بر سودمندی
ادراکشـــده تبلیغـات رســـانههای اجتماعی دارند .از ســـوی دیگر ،لین و کیم )1193( 3تأثیر
سودمندی تبلیغات رسانههای اجتماعی را بر نگرش مشتریان برای خرید تأیید کردند.
بـه همین ترتیب ،تحقیقات ارتباط بین دانش و تبلیغات رســـانههای اجتماعی را گزارش
دهند (لی و هونگ1193 ،؛ ساکسانا و خانا )1191 ،5و تأثیر آن را بر بیان همدلی مشتریان تأیید
کنند .کارگران ( )9115نیز نشــان داد که قابلیتها و ویژگیهای رســانههای اجتماعی بر دانش
مشـــتری تأثیر مثبت و معناداری دارد .جونگ )1197( 3نیز در مطالعه اخیر خود نشـــان داد اگر
مشــتریان میزان ارتباط در تبلیغ هدفمند را درک کنند ،بهاحتمالزیاد اعتماد کرده ،علاقه زیادی
بـه چنین تبلیغی نشـــان میدهنــد .همچنین ،اگر مشـــتریـان درجـاتی از نگرانی در مورد حریم
خصـوصـی را درک کنند ،احتمالاً به این تبلیغات اعتماد نکرده ،تبلیغات رسانههای اجتماعی را
نادیده میگیرند .لین و کیم ( )1193شواهد قانعکنندهای را ارائه میدهند که گویای تأثیر منفی
و مزاحمت حفظ حریم خصـوصـی در سـودمندی ادراکشـده ،سـهولت در اســتفاده و نگرش
نســبت به تبلیغات رســانههای اجتماعی اســت .صــمدی ( )9117نیز نشــان داد که بین تبلیغات
رسانههای اجتماعی و اعتماد مشتریان رابطه معناداری وجود دارد.
بوآتنـگ و اوکوئـه ( )1195ارتباط بین تبلیغات رســـانههای اجتماعی و نگرش و رفتار
مشــتری را بررســی و این ارتباط را تائید کردند .علاوه بر این ،آنها دریافتند که این ارتباط بین
نگرش و پاسـخها بهطور قابلتوجهی با نقش شـهرت سازمان تعدیل میشود .تقوی و همکاران
( )9113نیز نشـــان دادند که ســـرگرمی حاصـــل از تبلیغات موبایلی ،تأثیر مثبت و معناداری بر
نگرش افراد دارد .تعـدادی از مطـالعات نیز ارتباط تبلیغات رســـانههای اجتماعی و ویژگیهای
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مشتریان را بررسی کردهاند (برای مثال ،بانیستر و همکاران1191 ،9؛ تیلور و همکاران.)1199 ،1
ویژگیهای کاربران و استفادهکنندگان از اینترنـــت ،نیـــز در اثربخشـــی تبلیغات اینترنتی مهم
هستند .هـدف قرار دادن برخـی پارامترهـا مانند سن و جنسیت کاربران و همچنین ،محل کار و
میزان درآمـــد آنها میتواند بهطورمعمول در تبلیغات اینترنتی رایـــج باشـــد (وو و لو:1191 ،
 .)913ســـوباســـیک و همکاران ( )1191نیز ویژگیهایی مانند ســـن ،جنس ،درآمد خانواده و
وضعیت تأهــــل کــــاربر را در انتخــــاب تبلیــــغ اینترنتی مؤثر میدانند .نتیجه تحقیقات دوتا و
همکاران ( )1193نشان میدهد کـه میـزان درآمد افراد ،مهارتهای استفاده از اینترنـت ،میـزان
اســتفاده روزانـه و همیشـگی افـراد از اینترنت و محتوای تبلیغات ،عوامل مهمی هستند کـه بـر
اثربخشــــی تبلیغــــات اینترنتــــی تأثیر میگذارند .محقر و همکاران ( )9113نیز نشان دادند که
عواملی همچون اســـتفـاده روزانـه افراد از اینترنـت ،ســـرعت اینترنت و به کار بردن جملات و
عبــارتهــای تحریــکآمیز و ترغیــبکننــده در محتوای تبلیغ ،بــالــاترین اولویــتهــا را از نظر
تأثیرگذاری تبلیغات بر مخاطبان دارد.
از طرفی ،باید گفت که تبلیغات رسـانههای اجتماعی با ویژگیهای رسانههای اجتماعی
ارتبـاط مســـتقیمی دارنـد .برخی رســـانـههـا امکانات و قابلیتهایی دارند که میتواند تبلیغات
اینترنتی را برای مشــتریان جذابتر کند؛ برای مثال بعضــی از شــبکههای اجتماعی با ابزارهایی
مانند پسندیدن ،دنبال کردن و اشتراکگذاری ،میتوانند به مشتریان اطلاعاتی درباره رتبهبندی
محصـــولـات ارائه دهند (گرتلیتز و هلموند .)9131 :1191 ،1این امکانات و قابلیتها میتوانند
دانش مشـــتریان را تحت تأثیر قرار داده و اطلاعات آنها را برای خرید یک محصـــول افزایش
دهند و بدین ترتیب ،مشـتریان بیشتری را به خرید ترغیب کنند .سـعیدنیا و قربان زاده ()9113
نشــان دادند که ویژگیهای فنی تلگرام (ســهولت درک شــده و راحتی) با ویژگیهای تبلیغات
اینترنتی ارتبـاط معنـاداری دارد .بـا مرور ادبیـات مختلف در زمینـه فریب ،مجموعه عوامل زیر
حاصل گردیده است (جدول شماره .)9
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جدول  :1پژوهشهای مرتبط با فرموله کردن معیارها
تمها

ابعاد

پژوهشگران
الزیــادت)1197( 9؛ جورج و همکــاران)1193( 1؛ فیــاض و لودهی)1195( 1؛
کمال خان و همکاران)1195( 3؛ انجومو)1193( 5؛ فاثی و همکاران 1191( 3و
)1191؛ کاولی و همکاران)1199( 7؛ شـــبیر و ثوایتس)1117( 1؛ اولســـون و
دوور ،)9171( 1از دل مصاحبه

ویژگیهای
تبلیغات

-

عناصر و محتوای تبلیغ
ماهیت تبلیغ

اعتماد

-

اعتماد به فناوری
اعتماد به منبع

هــان و همکــاران)1191( 91؛ جورج و همکــاران ( 1193و )1193؛ اورمنــد و
همکاران ،)1193( 99از دل مصاحبه

سودمندی
ادراکشده

-

کارایی ادراکشده
سهولت ادراکشده

لی)1195( 91؛ ریکلمه و رومن)1193( 91؛ مارتینز ،)1191( 93فاثی و همکاران
( 1191و  ،)1191از دل مصاحبه

نگرش مشتری

 نگرش نسبت به رسانه (شبکه اجتماعی) نگرش نسبت به خرید از فروشگاههایآنلاین (در شبکههای اجتماعی)

رومن و همکاران)1191( 95؛ چااوچی و بن راشد)1191( 93؛ اکسیه)1193( 97؛
استوکس)1111( 91؛ لتور و لتور ،)1111( 91از دل مصاحبه

ویژگی
مشتری

-

علاقه و نیاز
شخصیت

ریکلمه و رومن ()1193؛ مارتینز ()1191؛ هوی و چو)1191( 11؛ تریاندیس و
همکاران ،)1119( 19از دل مصاحبه

ویژگی رسانه

-

ویژگیهای کانال یا پیج
محتوای کانال

پــارک و هـمکــاران)1197( 11؛ جورج و همکــاران ()1193؛ لی ()1195؛
لمبینس)1193( 11؛ هوی و چو ()1191؛ روکمن)1111( 13؛ تیلی)1115( 15؛
11
گرازیولی)1113( 13؛ گرازیولی و وانــگ)1119( 17؛ گرازیولی و جــارونپــا
( ،)1119از دل مصاحبه

دانش مشتری

-

سواد و آگاهی
تجربه

چااوچی و بن راشد ()1191؛ فیاض و لودهی ()1195؛ مارتینز ( ،)1191از دل
مصاحبه

1. Al-Zyadat
2. George et al.
3. Fayyaz & Lodhi
4. Kamal Khan et al.
5. Njomo
6. Fathy et al.
7. Cawley et al.
8. Shabbir & Thwaites
9. Olson & Dover
10. Han et al.
11. Ormond et al.
12. Lee
13. Riquelme & Roman
14. Martínez
15. Román et al.
16. Chaouachi et al.
17. Xie
18. Stokes
19. LaTour & LaTour
20. Hooi & Cho
21. Triandis et al.
22. Park et al.
23. Lambeens
24. Rockmann
25. Tilley
26. Grazioli
27. Grazioli & Wang
28. Grazioli & Jarvenpaa
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روششناسی پژوهش
پژوهش حاضـــر از حیث هدف یک پژوهش کاربردی اســـت و از جنبه ماهیت و روش انجام
کار در دسته تحقیقات توصیفی -پیمایشی قرار میگیرد .روش کار بدینصورت بوده است که
ابتدا با اسـتفاده از مرور سـیسـتماتیک و روش فراترکیب اقدام به بررسی عمیق ادبیات در مورد
واژه فریب بین سالهای  9111تا  1191و در حوزههای بازاریابی ،تبلیغات ،رسانههای اجتماعی
و روابط مبتنی بر کـامپیوتر گردیـد .پـایگـاههای علمی معتبر خارجی مانند ســـاینس دایرکت،
امرالد ،اسـپرینگر ،تیلور ،اسـکوپوس و سـایر پایگاههای علمی معتبر خارج از کشور و همچنین
پایگاههای داخلی مانند مگ ایران ،علم نت ensani.ir ،sid.ir ،و پایگاه دانشگاههای شاخص
کشـــور در این راســـتـا مورد پـایش قرار گرفتنـد .در ادامه ،مقالات علمی پژوهشـــی معتبر که
ویژگیهـای پروتکـل تحقیق را دارا بودند ،بهعنوان نمونه انتخاب شـــد و با اســـتفاده از روش
فراترکیب به اســتخراج متغیرهای مؤثر پرداخته شــد .بعد از اســتخراج متغیرهای اولیه ،پروتکل
مصـــاحبـهای تـدوین گردیـد و بـا  95نفر از افرادی کـه تجربه فریب در خرید از شـــبکههای
اجتماعی را داشــتند مصــاحبه باز نیمه ســاختاریافته صــورت گرفت که در این بخش از رویکرد
گراندد تئوری و روش تحلیل تم بهره برده شــده اســت .بر اســاس کدگذاریهای انجامشــده،
عوامل مرتبط با فریب ادراکشــده تبلیغات شــبکههای اجتماعی از دیدگاه مصــرفکنندگان
صـاحبتجربه شناسایی شدند؛ سپس با استفاده از روش ساختاری تفسیری به تبیین تعاملات بین
اجزا ،سـطحبندی و شـناسـایی عاملهای کلیدی در مرحله قبل و در نهایت طراحی مدل تحقیق
پرداخته شـد .با توجه به هدف پژوهش ،پرسشنامهای متناسب با سؤال تحقیق در اختیار خبرگان
و متخصـصـان حوزه مورد مطالعه قرار گرفت تا هفت عامل نهایی اسـتخراجشده از دل گراندد
تئوری ،مورد بررسـی قرار گیرد .بدینصـورت که از خبرگان خواسـته شد در مورد روابط بین
متغیرهـا اظهـارنظر نمایند .لذا ،جامعه آماری پژوهش را اســـاتید دانشـــگاهی و خبرگان حوزه
بازاریابی و رسانههای اجتماعی تشکیل دادهاند که به روش نمونهگیری هدفمند انتخاب شدهاند
که مشخصات آنها در جدول ( )9قابل مشاهده است .برای بررسی روایی ابزار اندازهگیری ،از
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روایی محتوا اسـتفاده شد و پرسشنامه در اختیار اساتید و خبرگان قرار گرفت تا درستی سؤالها
تائید شود.
در نمونهگیری هدفمند پژوهش حاضــر ،از نمونهگیری هدفمند قضــاوتی اســتفاده شــده
اســـت؛ بـدین معنـا که تعداد محدودی از افراد دارای اطلاعات مناســـب برای پاســـخگویی به
سـؤالهای تحقیق بودند و در نهایت ،هشـت نفر از اساتید دانشگاهی و خبرگان حوزه بازاریابی
و رسـانههای اجتماعی به پرسشها پاسخ دادند .افراد خبره نیز در این پژوهش افرادی بودند که
حداقل ســـابقه  91ســـال مطالعه ،تدریس و یا کار در زمینه رســـانههای اجتماعی را داشـــتند.
نمونهگیری تا مرحله اشـــباع نظری ادامه یافت .همچنین ،برای تعیین پایایی ابزار اندازهگیری از
ضـریب  ICC9اسـتفاده شده است .این ضریب یک ضریب درونگروهی یا بین گروهی است
که برای بررسی پایایی یا قابلیت اعتماد عاملهای شناساییشده ،استفاده میگردد .بدینصورت
که از گروه خبرگان خواســته شــد که به هر عاملی بهصــورت جداگانه امتیازی بین بازه  9تا 91
اختصـاص دهند .سـپس دادههای حاصله وارد نرمافزار "اس پی اس اس" شده و مقدار ضریب
مـذکور تعیین گردیـد .نتایج نشـــان داد که در بازه اطمینان  15درصـــد این ضـــریب از لحاظ
سازگاری 1و توافق مطلق 1مورد تائید قرارگرفت.
 31درصــد خبرگان پاســخگو را آقایان تشــکیل دادهاند ( 5نفر) 75 ،درصــد خبرگان
پاسـخگو ( 3نفر) بین  15تا  51سـال سن داشتهاند و  35درصد خبرگان پاسخگو ( 1نفر) دارای
مدرک کارشـناسی ارشد و  55درصد دیگر دارای مدرک دکتری تخصصی بودهاند و با توجه
به اینکه حداقل  91ســـال ســـابقه در بخش بازاریابی و تبلیغات در رســـانههای اجتماعی برخط
داشـتهاند ،از صلاحیت و دانش لازم برای پاسخگویی به سؤالها برخوردار بودهاند .شرح کامل
مشخصات خبرگان پاسخگو در جدول ( )1ذکر شده است.

1. Intraclass Correlation Coefficient
2. Consistency
3. Absolute Agreement
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جدول  :8مشخصات خبرگان پاسخگو
سمت

رشته تحصیلی

مقطع

سابقه

جنسیت

مدیرعامل خردهفروشی آنلاین

مدیریت بازرگانی

دکترا

95

مرد

مدیرعامل خردهفروشی آنلاین

مدیریت بازرگانی

دکترا

95

زن

کارشناس تحلیل فضای مجازی

انفورماتیک

ارشد

95

مرد

کارشناس امنیت فضای مجازی

اقتصاد آنلاین

ارشد

91

مرد

دانشیار و عضو هیئتعلمی دانشگاه

مدیریت بازرگانی

دکترا

15

مرد

دانشیار و عضو هیئتعلمی دانشگاه

مدیریت بازرگانی

دکترا

11

زن

دانشیار و عضو هیئتعلمی دانشگاه

مدیریت بازرگانی

دکترا

91

مرد

استادیار و عضو هیئتعلمی دانشگاه

مدیریت بازرگانی

دکترا

91

زن

مدلسازی ساختاری تفسیری

1

مدلسـازی سـاختاری -تفسیری ،ابزاری برای نشان دادن تعامل بین متغیرهای گوناگون است و
بهصــورت روابط ســلســله مراتبی ،روابط بین متغیرها را نمایش میدهد (وارفیلد.)51 :9173 ،1
این روش برای شـناسـایی و نشان دادن روابط بین عوامل مختلفی استفاده میشود که میتوانند
روابط پیچیـدهای داشـــتـه باشـــند (اتری و همکاران .)3 :1191 ،1گامهای روش مدلســـازی
ساختاری -تفسیری (سینگ و کانت )91 :1199 ،3دارای مراحلی به ترتیب زیر است:
در ابتدا متغیرهایی که میتوانند بر روی سـیسـتم اثرگذار باشند ،شناسایی میشوند .این
متغیرها میتوانند دربردارنده کارها ،افراد و اهداف باشند .در این مرحله ،ماتریس خود تعاملی

5

ایجاد میشود که در آن ،از نمادهایی استفاده میشود که دسترسپذیری را نشان میدهند.
 :Vاگر عنصر  iبر عنصر  jتأثیرگذار باشد.
 :Aاگر عنصر  jبر عنصر  iتأثیرگذار باشد.
 :Xتأثیر متقابل عناصر  iو j
)1. Interpretative structural modeling (ISM
2. Warfield
3. Attri et al.
4. Singh & Kant
)5. Structural self-interaction matrix (SSIM
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 :Oدر صورت عدم ارتباط بین عناصر  iو j

برای تشــکیل ماتریس دســترسپذیری اولیه 9باید نمادهای عنوانشــده در گام
قبل ،به نمادهای صفر و یک تبدیل شوند .بدین ترتیب ،ماتریس دسترسپذیری اولیه به
دســـت میآید .پس از دســـتیابی به ماتریس دســـترسپذیری اولیه ،با در نظر گرفتن
انتقالپذیری در روابط بهدســتآمده ،ماتریس دســترسپذیری نهایی 1به دســت میآید.
این ماتریس میزان قدرت نفوذ و وابســتگی هر یک از عاملها را به نمایش میگذارد.
میزان وابســتگی از جمع اعداد در هر ســتون و قدرت نفوذ از جمع اعداد در هر ردیف
حاصــل میشــود .در این مرحله نیز با اســتفاده از ماتریس در دســترسپذیری نهایی،
مجموعه خروجی و ورودی برای هر عامل به دست میآید .مجموعه خروجی برای هر
عامل دربردارنده خود عامل و عوامل مؤثر بر آن است .مجموعه ورودی برای هر عامل
نیز دربردارنده خود عامل و عوامل تأثیرپذیر از آنها میشود .در ادامه نیز پس از تعیین
مجموعه خروجی و ورودی و اشــتراک بین دو مجموعه ،خروجی و ورودی برای هر
مانع تعیین میشــود و از این طریق ،مجموعه مشــترک برای هر مانع به دســت میآید.
عواملی که مجموعه خروجی و مجموعه مشــترک آنها هماهنگی کامل با هم دارند و
دارای کمترین قدرت نفوذ هســتند ،در پایینترین ســطح از ســلســلهمراتب ســاختاری-
تفسـیری قرار میگیرند .وقتی در نخسـتین تکرار ،عوامل بالاترین سطح مشخص شدند،
باید این عوامل از ســـایر عاملها حذف شـــوند و تا زمانی که ســـطح تمامی عاملها
مشخص شود ،این عمل ادامه مییابد (ابراهیمی و همکاران.)111 :1111 ،1
تجزیهوتحلیل دادهها
در این مرحلــه از طریق توزیع پرســـشـــنــامــه و نظرخواهی از خبرگــان ،ارتبــاط هفــت عــامــل
استخراجشده و کدبندی عوامل به شرح زیر حاصل شد (جدول .)1
1. Initial reachability matrix
2. Final reachability matrix
3. Ebrahimi et al.
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جدول  :3عوامل معرفیشده مؤثر بر ارائه مدل فریب ادراکشده تبلیغات شبکههای اجتماعی
ردیف

نماد

شناسایی مؤلفهها

شماره پرسشنامه

9

V1

ویژگی تبلیغات شبکههای اجتماعی

9،1،5

1

V2

سودمندی ادراکشده

3،7،1

1

V3

دانش مشتری

9،1،5،3،7،1

3

V4

اعتماد ادراکشده

9،1،1،3،5،3،7،1

5

V5

نگرش مشتری

9،3،5،3،7،1

3

V6

ویژگیهای مشتری

9،3،7،1

7

V7

ویژگیهای رسانه

9،1،1،3،5،3،7،1

برای انجام این پژوهش و در گام نخسـت ،ابتدا ماتریس خود تعاملی ایجاد میشود .در
این ماتریس از نمادهایی  VOXAکه در قسـمت قبل شرح داده شد ،استفاده میشود که برای
اسـتخراج ماتریس خود تعاملی از نظر متخصـصان استفاده شده که در جدول ( )1قابل مشاهده
اســت .در جدول ( ،)3بهمنظور دســتیابی به ماتریس دســترســی اولیه ،باید نمادهای یادشــده به
نمادهای صفر و یک بدل شوند.
جدول  :4ماتریس خود تعاملی ()SSIM
V1

V2

V3

V4

V5

V6

V7

عوامل

ردیف

V

O

V

V

X

A

V1

9

A

V

X

A

A

V2

1

V

V

X

A

V3

1

X

A

A

V4

3

X

A

V5

5

A

V6

3

V7

7

بهاینترتیب ،ماتریس دسترسی اولیه طبق جدول ( )5و قوانین زیر به دست میآید:
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 اگر ورودی ( )i, jدر مـاتریس خود تعـاملی ســـاختاری نماد  Vباشـــد ،در ماتریسدسترسی اولیه ( )i, jعدد یک و ورودی ( )j, iعدد صفر خواهد بود.
 اگر ورودی ( )i, jدر مـاتریس خود تعـاملی ســـاختاری نماد  Aباشـــد ،در ماتریسدسترسی اولیه ( )i, jعدد صفر و ورودی ( )j, iعدد یک خواهد بود.
 اگر ورودی ( )i, jدر مـاتریس خود تعـاملی ســـاختاری نماد  Xباشـــد ،در ماتریسدسترسی اولیه ( )i, jعدد یک و ورودی ( )j, iعدد یک خواهد بود.
 اگر ورودی ( )i, jدر مـاتریس خود تعـاملی ســـاختاری نماد  Oباشـــد ،در ماتریسدسـترسـی اولیه ( )i, jعدد صفر و ورودی ( )j, iنیز عدد صفر خواهد بود .پسازآنکه ماتریس
دســترســی اولیه به دســت آمد ،روابط ثانویه شــاخصها مورد کنترل قرارگرفت .رابطه ثانویه به
صـورتی است که اگر شاخص  iمنجر به شاخص  jشود و همچنین ،شاخص  jمنجر به شاخص
 kشـود ،آنگاه شاخص  iنیز منجر به شاخص  kخواهد شد که در این تحقیق مقدار  kبرابر با 3
محاسبه گردید.
اگر در ماتریس دســترســی اولیه این حالت برقرار نبود ،باید ماتریس اصــلاحشــده و
روابطی که از قلم افتاده جایگزین شـــود که به این عمل اصـــطلاحاً ســـازگارکردن ماتریس
دسـترسـی اولیه گفته میشـود .در این گام ،کلیه روابط ثانویه بین متغیرها ،بررسـی شده و طبق
جدول ( )3ماتریس دسترسی نهایی به دست آمد.
جدول  :5ماتریس دسترسی اولیه
V1

V2

V3

V4

V5

V6

V7

عوامل

ردیف

1

9

1

9

9

9

1

V1

9

1

1

1

9

9

1

1

V2

1

1

9

1

9

9

9

1

V3

1

1

1

1

1

9

1

1

V4

3

1

9

1

9

1

9

1

V5

5

9

9

9

9

9

1

1

V6

3

9

9

9

9

9

9

1

V7

7
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جدول  :6ماتریس دسترسی نهایی اصلاحشده
نفوذ

7

6

5

4

7

*

9

*

9

3

*

9

*

*

9

9

*

V1

9

9

9

*

9

3
9

8

1

V2

3

*9

9

*9

9

9

9

1

V3

1

3

*9

*9

*9

*9

9

*9

1

V4

3

3

*

9

*

9

*

9

1

3

9

9

9

9

9

*

3

9

9

9

9

9
1

9

9

1

عوامل

ردیف

9

V5

5

1

V6

3

9

9

9

9

9

9

1

V7

7

7

7

7

7

7

7

9

وابستگی

وجود علامت * 9در سـلولهای جداول ،نشـاندهنده این است که در ماتریس دسترسی
اولیه صــفر بوده و بعد از ســازگاری (به کمک برنامهنویسـی متلب) عدد یک گرفتهاند .در این
ماتریس میزان وابستگی و قدرت نفوذ هر متغیر نیز نشان داده شده است.
از جمع خود متغیر و تعداد متغیرهای تأثیرپذیر از آن ،قدرت نفوذ یک متغیر حاصــل
میشــود و میزان وابســتگی یک متغیر نیز حاصــل جمع خود متغیر و متغیرهایی اســت که از آن
تأثیر میپذیرند .برای محاسبه ماتریس دسترسی نهایی از نرمافزار متلب 9بهره گرفته شده است.
در گام بعدی ،با اســتفاده از ماتریس دســترســی ،پس از مشــخص شــدن مجموعههای
ورودی و خروجی ،اشـتراک این مجموعهها برای هر یک از عوامل حاصـل میشود .مجموعه
خروجی یک عامل شـــامل خود آن عامل و عواملی اســـت که بر آنها اثر میگذارد که با
«»9های موجود در سـطر مربوطه قابلشـناسـایی است .مجموعه ورودی یک عامل ،شامل خود
آن عامل و عواملی اســت که از آنها اثر میپذیرد که با «»9های موجود در ســتون مربوطه
قابلشناسایی است .پس از تعیین مجموعههای ورودی و خروجی ،اشتراک آنها برای هر یک
از عوامل تعیین میشود.

1. Matlab
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که مجموعه خروجی و مجموعه مشـــترک آنها کاملاً به یکدیگر شـــبیه هســـتند ،در
بالاترین سـطح از سلسلهمراتب مدل ساختاری -تفسیری قرار میگیرند .برای پیدا کردن اجزای
تشــکیلدهنده ســطح بعدی ســیســتم ،اجزایی که در بالاترین ســطح آن در محاســبات ریاضــی
عاملهایی جدول مربوطه قرار دارند ،حذف میشوند .عملیات مربوط به مشخص کردن اجزای
سـطح بعدی مانند روش تعیین اجزای بالاترین سطح انجام میپذیرد .این عملیات تا جایی ادامه
مییابد که اجزای تشکیلدهنده کلیه سطوح سیستم مشخص شوند (جدول .)7
جدول  :7سطحبندی عاملها
سطح

مجموعه ورودی

مجموعه مشترک

مجموعه خروجی

عوامل

ردیف

1

9

9

7-3-5-3-1-1-9

V1

9

9

7-3-5-3-1-1-9

7-3-5-3-1-1

7-3-5-3-1-1

V2

1

9

7-3-5-3-1-1-9

7-3-5-3-1-1

7-3-5-3-1-1

V3

1

9

7-3-5-3-1-1-9

7-3-5-3-1-1

7-3-5-3-1-1

V4

3

9

7-3-5-3-1-1-9

7-3-5-3-1-1

7-3-5-3-1-1

V5

5

9

7-3-5-3-1-1-9

7-3-5-3-1-1

7-3-5-3-1-1

V6

3

9

7-3-5-3-1-1-9

7-3-5-3-1-1

7-3-5-3-1-1

V7

7

پسازآنکه ســطوح هر کدام از عوامل مشــخص شــد و همچنین ،با مدنظر قرار دادن
ماتریس دسـترسپذیری نهایی ،مدل سـاختاری تفسـیری ترسیم میشود .مدل نهایی حاصله ،از
دو سـطح تشکیل میشود .عواملی که در سطوح بالای سلسلهمراتب قرار دارند ،از تأثیرگذاری
کمتر و تأثیرپذیری بیشتری برخوردارند .عامل ویژگی تبلیغات شبکههای اجتماعی در ارتباط
با موضــوع پژوهش و ارائه مدل فریب ادراکشــده تبلیغات شــبکههای اجتماعی از اثرگذاری
بیشتری برخوردار بوده و در مقابل عاملهای ســودمندی ادراکشــده ،دانش مشــتری ،اعتماد
ادراکشـده ،نگرش مشتری ،ویژگیهای مشتری و ویژگیهای رسانه ،بیشترین تأثیرپذیری و
کمترین تأثیرگذاری را در مدل حاضر دارا هستند (شکل .)9
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پس از ترسـیم مدل سـاختاری ،اقدام به ایجاد نمودار ماتریسی نفوذپذیری -وابستگی و
دستهبندی متغیرها در چهار دسته زیر شده است:
متغیرهای خودمختار :این دسـته شـامل متغیرهایی اسـت که دارای قدرت هدایت و وابستگی
ضــعیف و متوســط هســتند .این متغیرها نســبتاً غیر متصــل به ســیســتم هســتند و دارای ارتباطات
ضعیف و کم با سیستم هستند.
متغیرهای وابستته :این نوع از متغیرها دارای قدرت هدایتکنندگی کم؛ ولی وابسـتگی نســبتاً
بالا بوده ،معمولاً متغیرهای نتیجه یا هدف هستند.
متغیرهای پیوندی :سـومین دسـته متغیرهایی هستند که دارای قدرت وابستگی زیاد و هدایت
زیاد هســتند .این متغیرها به این دلیل که هر نوع تغییر در آنها میتواند ســیســتم را تحت تأثیر
قرارداده و نهایتاً ،بازخور سـیسـتم نیز میتواند سـبب تغییر دوباره این متغیرها شود ،غیر ایستا به
شمار میآیند.

شکل  :1مدلسازی ساختاری -تفسیری پژوهش

متغیرهای نفوذی :متغیرهایی هســتند که دارای قدرت هدایتکنندگی زیاد؛ ولی وابســتگی
کم هستند و بهعبارتدیگر ،محرک قرار میگیرند (مالون.)111 :1193 ،9
1. Malone
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نتایج تحلیل میک مک نشــان داد هفت عامل مرتبط با ارائه مدل فریب ادراکشــده
تبلیغات شـبکههای اجتماعی از بعد قدرت نفوذپذیری و وابستگی ،به دو دسته عوامل نفوذی و
پیوندی تقســیم میشــوند؛ برای مثال ،عامل اول یعنی ویژگیهای تبلیغات شــبکههای اجتماعی
چون دارای قدرت هدایتکنندگی زیاد؛ ولی وابستگی کم هستند ،جزو متغیرهای نفوذی یا به
عبارت دیگر محرک هســتند و ســایر عاملها نیز دارای قدرت هدایت زیاد و وابســتگی زیاد
هستند .این متغیرها غیر ایستا بوده و در دسته متغیرهای پیوندی قرار گرفتهاند.

نمودار  :1نمودار تحلیل میک مک

یافتههای پژوهش
یافتههای پژوهش نشـان داد که تبلیغات شبکههای اجتماعی بهعنوان یک محرک بر سودمندی
ادراکشـــده تـأثیرگـذارند .این نتیجه با نتایج لوگان و همکاران ( )1191و لین و کیم ()1193
همســـو اســـت کـه در تحقیقـات خود ارتباط بین ویژگیهای تبلیغات شـــبکههای اجتماعی با
ســـودمندی ادراکشـــده را تأیید کردند .بهطورکلی ،میتوان گفت عوامل زیادی هســـتند که
میتوانند ســـودمندی ادراکشـــده توســـط مشـــتریان را افزایش دهند؛ مانند امکان مقایســـه
محصولات با یکدیگر ،صرفهجویی در زمان خرید و برطرف شدن محدودیتهای جغرافیایی.
محیط رسـانه اجتماعی ،تعامل و مشارکت کاربران را تشویق میکند .لذا هنگام مرور سایتها،
کاربران تحت تأثیر محیط و محتوای سـایتها قرار میگیرند .مطالعات گذشته نشان داده است
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که شــرکتها میتوانند از کارکنان و محیط خود برای ایجاد ارزش و احســاســات مثبت برای
مصـــرفکننـدگان اســـتفاده کنند (گریس و اوکاس35 :1113 ،9؛ کنگ و همکاران:1117 ،1
151؛ وو و لیانگ )517 :1111 ،1که این موضوع میتواند سودمندی ادراکشده را تحت تأثیر
قرار دهد.
همچنین ،ارتباط بین تبلیغات شـبکههای اجتماعی بهعنوان یک محرک و دانش مشتری
تأیید شـد .این نتیجه با نتایج لی و هونگ ( ،)1193سـاکسنا و خانا ( )1191و کارگران ()9115
مشـابه است که نشان دادند بین تبلیغات شبکههای اجتماعی و دانش مشتری ارتباط وجود دارد.
باید به این نکته اشــاره کرد که یکی از ویژگیهای تبلیغات شــبکههای اجتماعی ،آن اســت که
مشـــتریـان میتوانند درباره آنها با یکدیگر گفتگو کرده و نظرات و تجربیات خود را با هم به
اشـتراک بگذارند .این موضـوع میتواند دانش و آگاهی مشتریان را افزایش و نگرش آنها را
تحـت تـأثیر قرار دهـد؛ همچنـان کـه این یافته نیز در پژوهش حاضـــر تائید شـــده که تبلیغات
شبکههای اجتماعی بر نگرش مشتریان تأثیرگذار است و با یافتههای بوآتنگ و اوکوئه ()1195
و تقوی و همکاران ( )9113همســو اســت .رســانه اجتماعی ،افراد را با منافع مشــترک گرد هم
میآورد تا ایدههای خود را با یکدیگر به اشــتراک بگذارند و درباره آنها بحث کنند .رســانه
اجتمـاعی بـه کـاربران این اجـازه را میدهـد تـا جامعه مجازی را به وجود آورده و با یکدیگر
ارتباط برقرار ســـازند .تبادل طولانیمدت اطلاعات و افزایش تعداد اعضـــای گروه ،وفاداری به
محصول را حاصل میسازد (راک و بونز-راک.)971 :1111 ،3
همچنین ،ارتباط بین تبلیغات شـبکههای اجتماعی و اعتماد مشتریان تائید شد که با نتایج
جونگ ( ،)1197لین و کیم ( )1193و صـمدی ( )9117مشـابه است .میتوان نتایج این یافته را
اینطور تشـریح کرد که مشـتریان هنگامیکه درباره حریم خصـوصی و مزاحمتهای اینترنتی
نگران باشند ،کمتر به این رسانه و تبلیغات آن اعتماد میکنند؛ بنابراین ،میتوان با دریافت نماد

1. Grace and O'Cass
2. Keng et al.
3. Wu and Liang
4. Raacke & Bonds-Raacke
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اعتماد الکترونیکی از مراکز مربوطه ،به مشــتریان در این خصــوص اطمینان خاطر داد و اعتماد
آنهـا را جلب نمود .همچنین ،یکی از راههای جذب اعتماد مشـــتریان ،حفظ اخلاق در فروش
است .این موضوع سبب میشود که مشتریان راضی ،به ابراز نظر روی آورده ،به دیگر مشتریان
نیز اطمینان خاطر دهند و همین موضــوع میتواند یکی از راههای تبلیغ صــفحه فروشــندگان به
مشــتریان باشــد و ســبب جلب اعتماد آنها شــود .مک الکســاندر و همکاران )1111( 9اظهار
داشـتند که مشتریان بهراحتی از جوامع آنلاین استفاده میکنند و به طور منظم افکار و تجربیات
خود را دربـاره برند به اشـــتراک میگذارند .این تجربیات اجتماعی بخشـــی از تجربیات برند
مشـتریان را شـامل شـده و یک هویت گروهی را ایجاد میکند که میتواند احساسات مشابه و
اعتماد را به ارمغان آورد (به نقل از چن و لین .)11 :1191 ،1از طرفی ،یافتههای پژوهش نشـــان
داد که تبلیغات شـبکههای اجتماعی ،محرک ویژگیهای مشـتریان است .مطالعات دیگری نیز
این یافته را تأیید کردهاند (مانند بانیســتر و همکاران1191 ،؛ تیلور و همکاران1199 ،؛ وو و لو،
1191؛ ســـاباســـیک1191 ،؛ محقر و همکاران؛ )9113؛ بنابراین ،میتوان گفت که برخـــــــی
ویژگیهای کاربران مانند سن و جنسیت ،محل کار و میزان درآمــــد ،میتواند بهطورمعمول با
تبلیغات شــبکههای اجتماعی در ارتباط باشــد .همچنین ،نتایج نشــان داد که تبلیغات رســانههای
اجتمـاعی بهعنوان یک محرک با ویژگیهای رســـانههای اجتماعی ارتباط مســـتقیمی دارند و
میتوان گفت امکانات و قابلیتهای مختلف رســانهها میتواند تبلیغات شــبکههای اجتماعی را
برای مشـــتریان جذابتر کند .این نتیجه با نتایج گرلیتز و هلموند )1191( 1و ســـعیدنیا و قربان
زاده ( )9113همســـو اســـت کـه بیـان میکننـد قـابلیتهای گوناگون شـــبکههای اجتماعی با
ویژگیهای تبلیغات شـبکههای اجتماعی ارتباط معناداری دارد .شبکههای اجتماعی مختلف از
جمله اینستاگرام ،فیسبوک ،توییتر و نظایر آن زنجیرهای از تبادلات اجتماعی را در طول زمان
فراهم میکنند .در ســالهای اخیر شــرکتهای مختلف به این نکته پی بردهاند که رســانههای
اجتماعی ،ابزاری برای برقراری ارتباط و تغییر مدلهای کسـبوکاری که به ایجاد فرصتهای
1. McAlexander et al.
2. Chen & Lin
3. Gerlitz & Helmond
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جدید و تنوع تبلیغات منجر میشــوند ،فراهم میکنند (کیم و کو .)9319 :1191 ،9رســانههای
اجتماعی رفتار خرید افراد را تحت تأثیر قرار داده و روابط مشــتریان با فروشــندگان را تســهیل
کرده است (بیانچی و اندروز.)1551 :1195 ،1
نتیجهگیری و پیشنهادهای پژوهش
تبلیغات میتوانند تأثیر بســـزایی بر روی موفقیت فروش محصـــولات داشـــته باشـــند و دانش و
نگرش مشــتریان را تحت تأثیر قرار دهند (دعائی .)5 :9117،امروزه در دنیا هزینههای زیادی بر
روی تبلیغات اینترنتی از طریق شــبکههای اجتماعی صــورت میگیرد .گزارشهای شــبکههای
اجتماعی نشـان میدهد که  11درصد تبلیغات از طریق رسانههای اینترنتی بوده است (نیلسون و
تیر .)3 :1191 ،1علیرغم افزایش تبلیغـات اینترنتی از طریق رســـانههای اجتماعی؛ اما هنوز هم
هســتند کاربرانی که به این تبلیغات توجهی نشــان نداده و تمایل دارند خرید خود را به شــکل
حضــوری و ســنتی انجام دهند .آنها دلیل این اقدام را جلوگیری از فریب تبلیغات رســانههای
اجتماعی میدانند .در این میان ،تبلیغات رســانههای اجتماعی با توجه به ویژگیهایی که دارند،
میتواننـد اعتمـاد کـاربران را بـه خود جلـب کرده و امکـان افزایش فروش آنلـاین را به وجود
آورند .هدف پژوهش حاضـر ارائه مدل فریب ادراکشده تبلیغات در شبکههای اجتماعی بود.
یـافتـههـای پژوهش نشـــان داد کـه ویژگیهـای تبلیغـات شـــبکههای اجتماعی با ســـودمندی
ادراکشـــده ،دانش مشـــتری ،اعتماد ادراکشـــده ،نگرش مشـــتری ،ویژگیهای مشـــتری و
ویژگیهــای رســـانــه ارتبــاط معنــاداری دارد .بــهطورکلی ،بــایــد گفــت کــه تبلیغــات اینترنتی
ویژگیهایی از جمله برقراری ارتباط دوطرفه با مخاطب ،هزینه نسـبتاً پایین ،دسـترسی جهانی و
شــبانهروزی ،بهبود اطلاعرســانی ،بهروزرســانی آســان و هدفگیری دقیق مشــتریان را دارد که
میتواند فروش را بسـیار افزایش دهد .در کشـور ما نیز تعداد استفادهکنندگان از اینترنت بسیار
افزایش یافته و همزمان با گســترش کاربران اینترنتی؛ بهویژه قشــر جوان جامعه ،اشــباع بازارها،
1. Kim and Ko
2. Bianchi and Andrews
3. Nilsson & Thyr
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تشــدید رقابت ،تغییر در ســلیقه خرید مردم و نیازهای مشــتریان ،فروشــندگان ایرانی نیز باید به
تبلیغ در شـــبکـههای اجتماعی بهطور ویژه توجه کنند؛ اما ذکر این نکته ضـــروری اســـت که
مهمترین عامل در جلب مشـتری ،ایجاد اعتماد بین مشـتریان است که این موضوع تنها میتواند
با رعایت اخلاق کسـبوکار ممکن شـود .بهمنظور اسـتفاده از نتایج این پژوهش ،پیشنهادها در
دو بخش پیشنهادهای پژوهشی و کاربردی ارائه میگردد .بر همین اساس پیشنهاد میگردد این
مـدل بـهعنوان مبنایی برای تحقیقات آتی در مورد فریب ادراکشـــده در تبلیغات شـــبکههای
اجتماعی در نظر گرفته شــده و به توســـعه مدل در این زمینه پرداخته شـــود .همچنین پیشـــنهاد
میگردد با اسـتفاده از سایر روشهای تحقیق ،این مدل باز آزمون شده و بهصورت کمی و در
سـایر فضاهای مجازی نیز بررسی گردد .علاوه بر این ،میتوان نقش سایر متغیرها که در تحقیق
حاضر شناسایی نشدهاند را موضوع تحقیق قرار داد.
همچنین ،با توجه به قرار گرفتن متغیر ویژگیهای تبلیغات شبکههای اجتماعی در سطح
دوم و نقش زیربنایی آن در نوع و میزان فریب ادراکشــده در تبلیغات شــبکههای اجتماعی و
ارتباط مؤثری که با سـایر متغیرها دارد ،پیشـنهاد میگردد صاحبان کسبوکار و متولیان عرصه
تبلیغات بهویژه فعالین حوزه شـبکههای اجتماعی ،به این مسـئله توجه شایانی نشان داده و ضمن
شـــناخت ویژگیهای تبلیغات فریبنده از دیدگاه مشـــتریان در شـــبکههای اجتماعی ،در جهت
تدوین و بهکارگیری اسـتراتژیهای بازاریابی و تبلیغات ،متناســب با فضـای نوظهور شـبکههای
اجتماعی گام بردارند.
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مؤثر بر تبلیغات اینترنتی در بازار ایران با اسـتفاده از روشهای تصــمیمگیری چندشاخصه
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