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Abstract
The growing evolution of social networks with intensified role in the
business world and consequently in the advertising in one hand, and the ease
of deception in such emerging media on the other hand, have increased the
prevalence of deceptive advertising and false claims in the communication
and commercial media. In this way, it is difficult for the audiences of social
media ads to distinguish between the truthful and deceptive advertising and
this may lead to distrust to social media advertising and reduced sales. In this
regard, the present research aimed at providing a model for the perceived
deception of social media advertising using grounded theory. For the
purpose, in-depth and semi-structured interviews were performed among 15
people who had past deception related experiences in their purchase from
social networks. Data analysis was undertaken using open coding method
and MAXQDA 2020 software. Finally, the research conceptual model was
designed based on 8 main categories, 15 sub-categories, and 71 concepts,
and it was revealed that social media perceived usefulness and social media
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ads characteristics as “causes”, and media characteristics as “covariance”
were effective on perceived deception. In this regard, customer knowledge
and perceived trust were considered as “contingencies”. Consumer attitude
was recognized as “condition”, and consumer characteristics was presented
as contextual factor for such a process resulting in the occurrence of
consumer psychological damage known as individual consequence of social
media ads perceived deception.

Keywords: Perceived Deception; Advertising; Social Media; Grounded
Theory Approach.
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گروه مدیریت بازرگانی ،واحد قم ،دانشگاه آزاد اسالمی ،قم ،ایران


گروه مدیریت بازرگانی ،واحد اراک ،دانشگاه آزاد اسالمی ،اراک ،ایران

رسول ثانوی فرد

گروه مدیریت بازرگانی ،واحد قم ،دانشگاه آزاد اسالمی ،قم ،ایران

چکیده
رشد روزافزون شبکههای اجتماعی و پررنگ شدن نقش آنها در دنیای تجارت و پیرو آن ،در تبلیغات

مفهومی با  8مقوله اصلی 51 ،مقوله فرعی و  96مفهوم طراحی و مشخص شد که سودمندی ادراکشده
شبکه اجتماعی و ویژگیهای تبلیغات این شبکهها بهعنوان علل و ویژگی رسانه بهعنوان عامل همبسته با این
علل در شکلگیری فریب ادراکشده اثرگذارند .در این میان ،دانش مصرفکننده و اعتماد ادراکشده
نقش اقتضائات را ایفا میکنند .نگرش مصرفکننده نیز بهعنوان شرایط احراز شناخته میشود .ویژگی
مقاله حاضر برگرفته از رساله دکتری رشته مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسالمی واحد قم است.
 نویسنده مسئولp-ghafari@iau-arak.ac.ir ::
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ازیکطرف و سهولت انجام فریب در چنین رسانههای نوظهوری از طرف دیگر ،باعث افزایش تبلیغات
فریبنده و ادعاهای دروغین در این فضای ارتباطی و تجاری شده است؛ بهگونهای که برای مخاطبان این
شبکهها ،تشخیص تبلیغات صادقانه از فریبکارانه دشوار بوده و همین مسئله باعث ایجاد بیاعتمادی به
تبلیغات در شبکههای اجتماعی و کاهش فروش میشود .به همین علت و در همین راستا ،پژوهش حاضر
باهدف ارائه الگویی در زمینه فریب ادراکشده تبلیغات شبکههای اجتماعی و با بهرهگیری از رویکرد
دادهبنیاد انجام شده است .بدین منظور از مصاحبههای عمیق و نیمهساختاریافته استفاده شد که در میان 51
نفر از افرادی که تجربه فریب در خرید از شبکههای اجتماعی را داشتهاند ،انجام پذیرفت .دادهها نیز با
استفاده از کدگذاری باز ،انتخابی و نظری و نرمافزار  MAXQDA 0202تحلیل شد و درنهایت ،الگوی

تاریخ پذیرش2012/2/01 :

علی حمیدی زاده

گروه مدیریت دولتی ،پردیس فارابی ،دانشگاه تهران ،قم ،ایران

تاریخ بازنگری2011/22/9 :

ثریا بختیاری بستاکی
پیمان غفاری آشتیانی

تاریخ ارسال2011/8/21 :

شبکههای

ادراکشده تبلیغات

طراحی مدل مفهومی فریب
دادهبنیاد

اجتماعی با رویکرد
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مصرفکننده نیز زمینهساز رویداد چنین فرآیندی است که درنهایت ،به شکلگیری پدیدهای به نام آسیب
به روحیات مصرفکننده منجر میشوند که پیامد فردی فریب ادراکشده تبلیغات شبکههای اجتماعی
بهحساب میآید.

کلیدواژهها :فریب ادراکشده ،تبلیغات ،شبکههای اجتماعی ،رویکرد دادهبنیاد.
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مقدمه
فریب را میتوان کوشش ارادی موفق یا ناموفق برای پنهانسازی ،دستکاری و یا جعل
اطالعات واقعی و یا عاطفی دانست که از طریق ابزار کالمی یا غیرکالمی برای ایجاد یا
حفظ باورهای غلط در دیگران انجام میگیرد ( .)Ramalho, 2016پژوهشهای انجامشده
در این زمینه نیز گویای آن است که فریب بیشتر در محیطهای مجازی شایع است؛ زیرا
گمنامی نسبی ارائهشده توسط ارتباطات مبتنی بر کامپیوتر ،فرصتهای بیشتری برای
دستکاری ارائه میدهد .معموالً در ارتباطات مبتنی بر کامپیوتر ،نشانههای بینفردی و
صوتی -تصویری که ممکن است یکطرف را لو بدهد (برای مثال ،یک اختالل یا
نگرانی) حذف میشود و این امر کار را برای فریب برخط ،آسانتر میکند ( & Hooi

 .)Cho, 2013در حال حاضر ،رسانههای اجتماعی مانند :تلگرام ،اینستاگرام ،واتساپ،
فیسبوک و سایر اپلیکیشنها ،بخش نوظهوری از فضای مجازی و برخط را تشکیل می
دهند و به ابزار مهمی برای تبلیغات در کسبوکارهای امروز تبدیل شدهاند .رسانههای
اجتماعی به این دلیل که محیطی را برای افراد فراهم میکنند که در آن نشانههای اجتماعی
نرمال وجود ندارد ،فریب را آسانتر میسازند؛ زیرا بسیاری از سیگنالها و نشانههای
ارزیابی که به تشخیص فریب کمک میکنند ،در فضای مجازی وجود نداشته و برای
تشخیص هویت اینترنتی نیز موردنیاز نیستند (.)Grossman, 2017
عالقه روزافزون مصرفکنندگان به استفاده از رسانههای اجتماعی برای جستجوی
کاالهایی که مایل به خرید آنها هستند ،به افزایش عالقه و تمایل شرکتهای تولیدکننده
به تبلیغ محصوالت خود در این شبکهها منجر شده است .بااینحال ،این شرکتها با
بسیاری از اقدامات غیراخالقی ،از رسانههای اجتماعی استفاده نادرست میکنند که
بهواسطه رسانههای اجتماعی باعث تأثیرات منفی بر روابط بین شرکتها و مصرفکنندگان
در کوتاهمدت و همچنین ،در درازمدت شده است ()Abdulbaqi, 2020؛ بنابراین ،حوزه
بازاریابی هم از گزند این مسئله جدا نمانده و درگیر مسئله فریب است و این مبحث؛ بهویژه
در حوزههای تبلیغات و فروش موردتوجه ویژه قرار گرفته است ( Agag. & El-masry,
 .)2016بااینکه تبلیغات در شبکههای اجتماعی ،نوعی تبلیغ برخط به شمار میرود ،در
مقایسه با بنرهای تبلیغاتی برخط ،ذاتاً تجربهای متفاوت در اختیار مصرفکننده قرار
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میدهد .سایتهای شبکههای اجتماعی به مصرفکننده این فرصت را میدهند که به
شکلی فعال با تبلیغ و تبلیغکننده در ارتباط باشد (.)Barnes & Mattson, 2009
بنابراین ،با توجه به اهمیتی که رسانههای اجتماعی در تجارت الکترونیک دارند و
تبلیغات گستردهای که در این شبکهها در حال جریان است ،میتوان فهمید که وجود
فریب در رسانههای اجتماعی؛ بهویژه در بخش تبلیغات کاال چه ضرر و زیانی را میتواند
متوجه بازار محصوالت یک شرکت کند و حتی نگرش نسبت به تبلیغات تمامی شرکتها
در فضای مجازی را خدشهدار نماید .لذا شناخت این مسئله که فریب ادراکشده تبلیغات
از دیدگاه مصرفکنندگان در این شبکهها دارای چه ابعادی است و چه عواملی بر آن مؤثر
است ،از اهمیت فراوانی در این روزهای پررقابت تبلیغات برخوردار است و رعایت موازین
اخالقی و پرهیز از تبلیغات فریبنده برای شرکتهایی که خواهان بهدست آوردن سهم بازار
در فضای مجازی هستند ،از ضرورتهای انجام چنین پژوهشی است.
باوجود اهمیت بسیار این مسئله و نتایجی که تبلیغات فریبکارانه میتواند بر رفتارهای
مصرفکنندگان و پیامدهای تجاری در چنین فضای نابی داشته باشد ،پژوهشهای بسیار
اندکی درباره چنین تبلیغات فریبکارانهای در رسانههای اجتماعی وجود دارد .مبحث
فریب؛ بهویژه در بخش تبلیغات شبکههای اجتماعی ،بهصورت کامل مغفول مانده است و
پژوهش مشابهی در این زمینه در کشور مشاهده نشد .در خارج از کشور نیز پژوهشها
بیشتر به پیامدهای تبلیغات فریبنده توجه نشان داده و اکثریت پژوهشها نیز بر محیطهای
آفالین متمرکز است .پژوهشهایی که در محیطهای برخط انجام شده است نیز بیشتر به
بازبینیهای برخط و فریب در وبسایتها تمرکز دارد .همچنین ،پژوهشهای اندکی به
بررسی فریب از دیدگاه افرادی پرداخته است که خود بهطور مستقیم فریب را تجربه کرده-
اند و این در حالی است که بررسیهایی از جنس خود مردم ،میتواند بر غنای ادبیات
پژوهش در حوزه فریب بیفزاید و شناخت بهتری به محققان و استراتژیستها ارائه کند.
نوآوری پژوهش حاضر ،به بررسی پیشایندها و عوامل شکلدهنده فریب ادراکشده در
تبلیغات رسانههای اجتماعی برخط از دید افرادی برمیگردد که خود تجربه واقعی فریب را
در این بستر داشتهاند و میتواند دیدگاه متفاوتی به استراتژیستها و طراحان تبلیغات
فضاهای مجازی و همچنین ،بازاریابان داده و به کاهش فریب ادراکشده مصرفکنندگان
از تبلیغات شبکههای اجتماعی بینجامد؛ بنابراین ،هدف از این پژوهش ،ارائه مدلی در مورد
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فریب ادراکشده تبلیغات شبکههای اجتماعی با استفاده از رویکرد دادهبنیاد است .بر این
مبنا سؤالهای زیر مطرح میشود:
 چه عواملی بر شکلگیری فریب ادراکشده تبلیغات شبکههای اجتماعی تأثیردارد؟
 فریب ادراکشده تبلیغات رسانههای اجتماعی ،چه پیامدهایی برایمصرفکنندگان دارد؟
 -الگوی فریب ادراکشده تبلیغات شبکههای اجتماعی به چه شکل است؟

مبنای نظری
در دنیای امروز که شبکههای اجتماعی بهعنوان شکل جدیدی از ارتباطات برخط بهسرعت
رشد میکنند ،این شبکهها برای تحتتاثیر قراردادن کاربران از مکانیسمهای تعاملی
گوناگونی استفاده میکنند .تمام این شبکهها به کاربران خود برای بقا نیاز دارند؛ لذا از
سازوکارهای ابراز هویت خشک و بدون انعطاف استفاده نمیکنند و همین امر میتواند به
تقلب در سایتهای شبکههای اجتماعی منجر شود ( .)Alka, 2016فریب برخط یکی از
عوارض جدی این شبکههای ارتباطجمعی است .این شبکهها میتوانند بر اساس-5 :
حضور اجتماعی؛  -0غنای رسانه؛  -3نحوه معرفی خود و  -4خودآشکارسازی طبقهبندی
شوند ( .)Kuruvilla & Varghese, 2015طبق نظر بولر و بورگون )5669( 5محیطی که
فریب در آن رخ میدهد ،بخش جداییناپذیری از ارتباطات فریبنده است .بهعبارتدیگر،
چگونگی عمل فریبدهندگان نمیتواند جدا از محیط ارتباطی باشد که آنها در آن واقع

شدهاند ()Zhou et al, 2013؛ بنابراین ،فریب برخط بهوسیله نفوذ زیاد شبکههای اجتماعی
و اینترنت تغذیه میشود .نهتنها دامنه و میزان تخریب فریب برخط رو به رشد است که این
امر در حال تغییر حالت به ابعاد و شکلهای گوناگون نیز هست؛ برای مثال ،مبحث فریب
برخط دیگر محدود به فریب شخصی نیست؛ بلکه سخن از فریب دستهجمعی نیز هست
(.)Wu & Zhou, 2015
از طرف دیگر ،با رشد سریع معامالت اینترنتی در شرایط خردهفروشی ،فریب نیز به
موضوع پژوهشهای جدیدی در حوزه بازاریابی و تبلیغات در فضای مجازی تبدیل شده
1. Buller, D. B. & Burgoon, J. K.
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است .مطالعات تجربی در این باب نشان میدهند که مصرفکنندگان نسبت به اخالقیات
فعالیتهای فروش در سالهای اخیر در محیط فروش اینترنتی نگران هستند .فریب ادراک
شده در فضای مجازی ،نهتنها باعث کاهش رضایت مصرفکنندگان ،اعتماد و وفاداری
آنها میشود؛ بلکه بهعنوان یکی از مهمترین موانع فعلی برای پذیرش گستردهتر اینترنت
بهعنوان یک کانال خرید به شمار میرود ( .)Cladea, 2015غالباً چنین فرض میشود که
اولین مواجهه با فریب در بازار بهطور همزمان با رشد بازاریابی مدرن در اواسط قرن بیستم
رخداده است .یکی از بزرگترین نقدهای مدرن از فریب در بازار ،اثر پل بلومبرگ با
عنوان «جامعه شکارچی» است .بلومبرگ مشاهده کرد که چگونه یک سیستم اقتصادی با
فریب و تقلب گسترده و متداول در آن ،میتواند انسجام اجتماعی را تضعیف نموده و حس
اعتماد و دوستی را که زیربنای جامعه متمدن هستند ،تهدید کند .وی اعالم کرد که اگرچه
فریب نیرویی منفی در جهان است؛ اما هیچگاه نمیتوان آن را بهطور کامل حذف کرد؛
زیرا بخشی از سیستم بازار خصوصی را تشکیل میدهد .پاداش فریب ،کاهش هزینهها و
افزایش سود است ( .)Chadderton, C. & Croft, 2006طبق تعریفهای موجود ،فریب
اقدامی عمدی است که با دستکاری اطالعات و با روشهای گوناگون انجام میشود
( .)Masip et al, 2004بررسی شیوههای فریبنده در بازاریابی در پژوهشهای پیشین نشان
میدهد که عمدتاً این شیوهها و اقدامات در زمینه فروش و تبلیغات شخصی متمرکز بوده
است .همچنین ،پژوهشها نشان میدهد هم فروششخصی فریبنده و هم تبلیغات فریبنده
غیرقانونی هستند یا حداقل از نظر اخالقی برای جامعه قابلقبول نیستند و باعث کاهش
رضایت مصرفکنندگان و وفاداری به نام تجاری در آنها میشوند (.)Peng et al, 2016
در مطالعهای برای بررسی ادراکات درباره فریب در صفحات بازدیدی اینترنتی در
چین مشخص شد که اکثر افراد دیدگاه بسیار منفی درباره این عمل دارند؛ اما باورهای آن
ها درباره غیراخالقی بودن آن متفاوت است .محققان دریافتند که پنهانکردن یا حذف
بازدیدهای نامطلوب بهعنوان فریبندهترین و غیراخالقیترین کار شناخته میشود که البته
پنهانکارانهترین تاکتیک نیز بوده و تشخیص آن از سوی مصرفکنندگان بسیار دشوار
است ()Grossman, 2017؛ زیرا فریب به نحو متفاوتی از سوی افراد مختلف ادراک می
شود؛ چون افراد مختلف توانمندیهای پردازشی ،دسترسی اطالعاتی و شرایط تفسیری
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متفاوتی دارند .باربور و گاردنر )5680( 5در پژوهش خود شواهدی را درباره تفسیرهای
مختلف و تواناییهای پردازشی متفاوت مصرفکنندگان در پاسخ به تبلیغات ارائه کرده
اند .فریب ادراکشده نشاندهنده میزان تشخیص فریب و آسیبهای ادراکشده آن از
سوی مصرفکنندگان در تبلیغات فریبنده است ()Shahzad et al, 2016؛ زیرا یک تبلیغ
فریبنده اغلب به باورهای نادرست و رفتارهای خرید منجر میشود که ممکن است بدون
تأثیر آن آگهی رخ ندهد .عواقب فریب تبلیغات دامنه گستردهای دارد و ممکن است شامل
هزینه مالی ،پریشانی روانشناختی و بیاعتمادی اجتماعی باشد؛ بنابراین ،این نوع تبلیغات
برای مصرفکنندگان ناامن است؛ زیرا مصرفکنندگان بهعمد با ادعای نادرست درباره
کیفیت ،ویژگیها یا ماهیت محصول یا خدمات ارائهشده توسط شرکتهای مختلف،
گمراه میشوند (.)Abdulbaqi, 2020

روششناسی پژوهش
پژوهش حاضر به لحاظ روش از نوع کیفی ،ازنظر هدف اکتشافی و ازنظر میزان کاربرد

پژوهشی ،کاربردی است .برای طراحی الگو از رویکرد ظاهرشونده 0نظریه دادهبنیاد

استفادهشده که توسط گلیسر 3مطرح شده است .گردآوری دادهها در این پژوهش نیز از
طریق مصاحبههای عمیق ،رودررو و نیمهساختاریافته انجام پذیرفته است .جامعه آماری
شامل تمامی افرادی هستند که بعد از دیدن تبلیغات تصویری از طریق شبکههای اجتماعی
اقدام به خرید یک محصول کردهاند و پس از دریافت آن محصول ،احساس فریب-
خوردگی داشتهاند .با توجه به اینکه مطالعه حاضر از نوع اکتشافی و نیازمند حضور افراد
ویژهای است که در زمینه موضوع پژوهش اطالعات مفیدی داشته باشند ،نمونهگیری
هدفمند یا قضاوتی است .لذا بر اساس یک پروتکل جامع ،سؤالهای متعددی مطرح و
درمجموع  51مصاحبه انجامشده که شرط الزم برای اتمام مصاحبههای نیمهساختاریافته با
کاربران در این پژوهش ،رسیدن به اشباع نظری بوده است؛ بدین معنا که مصاحبهها تا
جایی ادامه یافت که زنجیره ارزش کامل شود و مطلب جدیدی از طرف مصاحبهشوندگان
ذکر نشود ( .)Heinze et al, 2017برای اطمینان از کامل بودن دادهها تالش شد ترکیب
1. Barbour & Gardner
2. The emergent design
3. Glaser
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مناسبی به لحاظ جمعیت شناختی و همچنین تخصصی در بین افراد نمونه رعایت شده و به
همین دلیل 9 ،مصاحبه در گروه متخصصان و تحصیلکردههای حوزه بازاریابی و تبلیغات
با تحصیالت باالی کارشناسی ارشد و سایر مصاحبهها در گروه مصرفکنندگانی با
تخصصهای مختلف انجام شد .تمامی افراد هدف ،حداقل یکبار تجربه فریب در رسانه
های اجتماعی را داشتهاند .ترکیب جمعیت شناختی مصاحبهشوندگان در جدول ()5
قابلمشاهده است:
جدول  .1ویژگی جمعیت شناختی مصاحبهشوندگان
ویژگی جمعیتشناختی
مرد
جنسیت
زن

تحصیالت

رده سنی

درصد فراوانی
99/7

فراوانی
52

33/3

1

دیپلم و فوقدیپلم

9 /7

5

کارشناسی

49/7

9

کارشناسی ارشد

33/3

1

دکتری

53/3

0

تا  02سال

9 /7

5

 05تا  32سال

92

6

 35تا  42سال

02

3

بیش از  45سال

53/3

0

در راستای تعیین روایی و پایایی کدگذاری مصاحبهها نیز روشهای زیر صورت گرفت:
 -1شیوه بررسی بهوسیله اعضای پژوهش 2 :نفر از اعضای هیئتعلمی دانشگاه با
تخصص رفتار مصرفکننده و بازاریابی و یک نفر دانشجوی دکترای بازاریابی بهعنوان
اعضای پژوهش ،کل فرآیند کدگذاری را بازبینی کرده ،نظرات ایشان در فرآیند
کدگذاری اعمال شد.
 -2مشارکتی بودن پژوهش :به این منظور ،از رویکرد رفت و برگشتی استفاده و نظرات
مشارکتکنندگان در مراحل مختلف تجزیهوتحلیل ،اعمال شد.
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 -9پایایی دو کدگذار :برای محاسبه پایایی با روش توافق درون موضوعی ،دو کدگذار
انتخاب شدند .از یک نفر دکترای مدیریت بازرگانی و یک عضو هیئتعلمی دانشگاه آزاد
اراک درخواست شد تا به عنوان همکار پژوهش (کدگذار) در پژوهش مشارکت و سپس
محقق به همراه همکاران پژوهش ،تعداد چهار مصاحبه را کدگذاری نمایند .مقدار ضریب
کاپای کوهن که بهعنوان شاخص پایایی تحلیل در این قسمت به کار رفت ،برابر  98درصد
است .با توجه به اینکه این میزان از پایایی بیشتر از  92درصد است ،قابلیت اعتماد
کدگذاریها مورد تأیید است.
 -0پایایی بازآزمون :بدینمنظور ،از بین مصاحبههای انجامگرفته ،تعداد  4مصاحبه
انتخاب شد و هر یک از آنها در فاصله زمانی  52روزه توسط پژوهشگر کدگذاری مجدد
شد .پایایی بازآزمون این پژوهش با استفاده از فرمول ذکرشده برابر با  81درصد است .با
توجه به اینکه میزان پایایی از  92درصد باالتر است ،قابلیت اعتماد کدگذاریها مورد تأیید
است.

یافتههای پژوهش
رویکرد ظاهرشونده طی دو مرحله اصـلی کدگذاری و سهگام صورت میگیرد که شامل
مرحله کدگذاری اصلی و کدگذاری نظری است .کدگذاری اصلی نیز خود به دو گام
کدگذاری باز و کدگذاری انتخابی تقسیم میشود ( .)Heugens, 2002در ادامه ،مراحل
انجام فرآیند کدگذاری توضیح داده میشود:
کدگذاری باز
کدگذاری باز ،مفهومسازی در اولین سطح انتزاع است و توجه پژوهشگر به سمت درک
مفهوم موردبحث است؛ نه به واژههایی که برای تشریح رویدادها به کار میرود (داناییفرد
و همکاران .)5361 ،در این مرحله از کدگذاری در رویکرد گلیسری ،دادهها شکسته
میشوند ،به لحاظ مفهومی گروهبندی میشوند و مقولهها و ویژگیهای آنها تولید
میگردند ( )Jones & Alony, 2011و تا زمانی ادامه پیدا میکند که عالئم ظهور مقوله
محوری بروز نماید .برای کدگذاری باز باید آگاهانه به جستجوی متغیر محوری پرداخت
و از حساسیت نظری در این مرحله استفاده کرد؛ به توصیه گلیسر همانطور که پژوهشگر
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بهصورت پیوسته پیشامدها و مفاهیم را با هم مقایسه میکند ،کدهای متعددی را ایجاد
میکند؛ درحالیکه حواس خود را نسبت به یک یا دو کد محوری ،جمع مینماید و
پژوهشگر در جستجوی تمهای اصلی است ( .)Glaser, 2008با توجه به مطالب ذکرشده،
اثرات مقوله محوری پس از کدگذاری مصاحبه هشتم بروز کرد.
جدول  :2نمونه نتایج حاصل از کدگذاری باز
نکات کلیدی مصاحبه
ردیف
بالگرها یا اینفلوئنسرها که تبلیغ میکنن جذابن؛ چون اون جنس رو
خودشون دارن و با صداشون و حرفاشون و رفتارشون ،اون تبلیغ رو انجام
5

کدهای اولیه
منبع پیام

میدن .برای همین خیلی بهتره
خب مثالً یه سری از پیجها پول دریافت میکنن و تبلیغی رو در استوری
0

میذارن؛ درحالیکه تبلیغ اون استوری واقعی به نظر نمیرسه و ظاهرش

محتوای استوری

فیکه
مشخص هست که عکسها و مدلها رو از گوگل یا وب سایتهای دیگه
3

میذارن و درواقع

کپیبرداری عکس محصول از

مدلهاشون فیکه؛ مثالً مدلهاشون بیشتر خارجیه.
4
1

9
7

خالقیت ادراکشده و عدم
شبکه جهانی

به نظر من کانالهایی که از محصوالتشون عکسهای حرفهای و خاص
میذارن ،کمتر فریب میدن.

حرفهای بودن و مهارت
ادراکشده در ساخت تبلیغ

برای من که عاشق مد و چیزهای جدید هستم ،شبکههای اجتماعی خوبیش
آینه که میتونم لباس و هر چیزی رو که میخوام ،بر اساس مد روز ببینم
برای من مهمه که بخش رضایتمندی داشته باشه .اینکه از رضایت
مصرفکننده عکس میگیرن و استوری میکنن ،به نظر من خیلی مهمه

عالقه به مد و به روز بودن
محتوای استوری و پروفایل
کانال ،بخش رضایتمندی در
کانال
تعداد الیکها و کامنتها

من به کامنتهای زیر تبلیغات و تعداد الیکها توجه میکنم

جدول  .9مفاهیم و مقولههای اصلی پژوهش
مقوله

ویژگی تبلیغات
شبکههای اجتماعی

مفهوم

کد
استفاده از چهرهها و افراد مشهور در تبلیغات

عناصر و محتوای

نمایش محصوالت در قالب تصویرهای غیرژورنالی

تبلیغ

حرفهای بودن و مهارت در ساخت تبلیغ
کپیبرداری عکس محصول از شبکه جهانی و عدمخالقیت

اثر ادراکشده

افزایش قدرت تجزیهوتحلیل مصرفکننده طی فرآیند ارزیابی و

تبلیغات شبکههای

خرید

اجتماعی

ایجاد امکان مقایسه قیمت کاال با قیمت بازار و محصوالت با هم
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مقوله

مفهوم

کد
ایجاد شناخت بیشتر و آگاهی باالتر در مورد کیفیت و جنس
محصول و وضعیت بازار
افزایش خریدهای ناگهانی
باالرفتن سطح کیفیت زندگی از طریق تعامل با فرهنگها و
سالیق مختلف
ایجاد دسترسی راحتتر به بازار

کارایی ادراکشده

امکان جستجوی انواع مختلف مدلهای محصول
دسترسی به رنگها ،مدلها و محصوالت تنوع
کاهش هزینه

سودمندی ادراکشده

صرفهجویی در زمان
سهولت در دستهبندی اطالعات
سهولت ادراکشده

ایجاد سهولت در ارتباط
سهولت دسترسی به محصول موردعالقه
سهولت در خرید
واقعی بودن (نبودن) ادعای محصول تبلیغشده

فریب در تبلیغ

اغراق در تبلیغات
صداقت در مورد کشور مبدأ برند
میزان دستکاری ادراکشده عنصر تبلیغ

فریب

غیرواقعی بودن تعداد فالوورها

ادراکشده

تبلیغ بیشازحد از سوی فروشنده
فریب منبع

تعیین بازه زمانی برای خرید در کانال
قابلیت رهگیری کانال
استفاده از رباتها برای ارتباط با مصرفکننده بهجای ارتباط
انسانی
دانش تکنولوژیک و فنی مصرفکننده در حوزه اینترنت و
شبکههای اجتماعی

سواد و آگاهی

سطح دانش ،تخصص و اطالعات مصرفکننده در حوزه برند و
کاالی تبلیغشده
میزان آموزشهای دیدهشده در زمینه شبکههای اجتماعی

دانش مصرفکننده

بررسی میزان رضایت مصرفکنندگان پیشین از طریق بازخورد-
تجربه

های پس از خریدشان
تجربه مصرفکننده در حوزه کاالی تبلیغشده
تجربه قبلی مصرفکننده در خرید از شبکههای اجتماعی
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مقوله

مفهوم

کد
قوانین و مقررات حاکم بر فضای مجازی

اعتماد به فناوری

قابلیت اعتماد شبکههای اجتماعی و اطالعات موجود در آن
وجود بسترهای امنیتی در شبکههای اجتماعی
احتمال فیشینگ و کالهبرداری هنگام خرید از کانال یا صفحه

اعتماد ادراکشده

شهرت و اعتبار فروشنده (صاحب پیج)
اعتماد به منبع

باز بودن بخش کامنتها و مشاهده اظهارنظر سایر
مصرفکنندگان
داشتن سایت رسمی در کنار کانال موجود در شبکه اجتماعی
وجود نمادهای امنیت الکترونیک در کانال
قابلیت دسترسی به شبکههای اجتماعی در هر زمان و مکان
ماهیت غیرقابل رصد بودن شبکه اجتماعی و احتمال رخداد فریب

نگرش نسبت به

در آن

شبکههای اجتماعی

سرگرمکننده بودن شبکههای اجتماعی
ابزاری برای افزایش آگاهی و دانش مصرفکننده

نگرش مصرفکننده

لزوم استفاده از شبکههای اجتماعی به دلیل تغییر سبک زندگی
نگرش نسبت به
خرید از شبکههای
اجتماعی

لذتبخش بودن خرید اینترنتی
آزادی و قدرت انتخاب بیشتر در شبکههای اجتماعی
خوشبینی /بدبینی نسبت به خرید اینترنتی
مناسب بودن شبکه اجتماعی بهعنوان یک کانال برای خرید
عالقه به مد و بهروز بودن
عالقه و عشق به محصول
عالقه و عشق به برند

ویژگی مصرفکننده

عالقه و نیاز

عالقه به ویترین گردی
عالقه به کانال گردی
میزان عالقه به خرید حضوری
نیاز و تمایل مصرفکننده به داشتن اطالعات در مورد محصول یا
فعالیت خاص

ویژگیهای کانال یا
پیج
ویژگی رسانه

منشأ کانال
جو و فضای موجود در کانال (مفهومی مانند جو فروشگاه)
ماهیت کانال (نوع فعالیت انجامشده و موضوع کانال)
تعداد فالوورها در کانال فروشنده

محتوای کانال

تعداد الیکها و کامنتها در زیر پستهای تبلیغاتی
تعداد پستهای روزانه درجشده در کانال
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مقوله

مفهوم

کد
بخش رضایتمندی در کانال
محتوای استوری و پروفایل کانال
احساس سوءاستفاده از اعتماد مصرفکننده

آسیب به روحیات
مصرفکننده

کاهش اعتمادبهنفس به دلیل شکست درنتیجه مورد انتظار
آسیب احساسی

ایجاد حس عصبانیت به دلیل توهین ادراکشده به شعور
مصرفکننده
ایجاد حس سرزنش به دلیل عدمتشخیص صحت تبلیغ

کدگذاری انتخابی
در رویکرد گلیسر ،زمانی کدگذاری انتخابی آغاز میشود که مقوله محوری ظاهرشده و
مصاحبهها در جهت متغیر محوری کدگذاری میشوند .مقوله محوری توضیح میدهد که
دغدغه اصلی مصاحبهشوندگان در ارتباط با مسئله پژوهش چیست؛ درواقع ،مفهوم یا
فرآیندی است که با مفاهیم دیگر پیوند داده میشود؛ بنابراین ،کدگذاری انتخابی با
کدگذاری برای متغیر محوری ادامه یافته و دیگر دادههای نامرتبط در نظر گرفته نمیشود
( .)Glaser, 2008تا زمانی که مقوله اصلی و مقولههای مرتبط به اشباع برسند ،این
کدگذاری ادامه مییابد .اشباع زمانی رخ میدهد که از دادههای موجود ،ویژگیهای بیشتر
و جدیدتری حاصل نگردد و برای ویژگیهای موجود ،وقایع بهندرت نشانگرهای جدیدی
ارائه نمایند (ططری و همکاران .)5368 ،پس از انجام مصاحبههای عمیق و نیمهساختاریافته
و کدگذاری آنها 61 ،کد پژوهشی حاصل شد که این  61کد منحصر بهفرد اولیه،
درمجموع  5202فراوانی و یا تکرار را در واحدهای معنادار داشتهاند .نتایج فراوانی شماری
کدها نشان میدهد که کد فریب ادراکشده ،با  96مرتبه تکرار ازنظر فراوانی بیشترین
اهمیت را دارد .کدهای فریب در تبلیغ و ویژگی تبلیغات شبکههای اجتماعی ،هرکدام با
 10و  47مرتبه تکرار در رتبههای بعدی ازنظر اهمیت قرار دارند .پس از مقولهبندی
درنهایت  51مقوله اصلی 6 ،مقوله فرعی و  96کد اولیه ایجاد شد که بهوضوح در جدول
( )3مشاهده میشود.
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کدگذاری نظری
در مرحله کدگذاری نظری پژوهشگر به تفکر در مورد مقولهها میپردازد که ممکن است
به حوزه گستردهای از احتماالت ذهنی بینجامد و بهصورت تحلیلی به دنبال پیوند ممکن
بین مقولههاست (عابدین و کردناییج .)5367 ،کدهای نظری ،مدلهای انتزاعی هستند که
مقولههای حاصله را در راستای یک تئوری ترکیب مینمایند (.)Glaser & Hon, 2005
گلیسر معتقد است که در صورت نیاز ،محقق میتواند یکی از  58خانواده کدگذاری
درجشده در کتاب «کشف تئوری داده بنیاد :استراتژی برای پژوهشهای کیفی» را برای
شناسایی روابط بین مقولههای شناساییشده استفاده نماید .این گروههای کدگذاری برای
تحلیل کدهای اصلی معرفی شده است که در پژوهش حاضر از خانواده  6Csاستفادهشده

است که دربرگیرنده واژههای مربوط به علل ،5تغییرات همگام (عوامل همبسته با علل)،0
اقتضائات (عوامل تعدیلگر) ،3زمینه ،4شرایط (میانجی) 1و نتایج (پیامدها) 9است و به

خانواده پیوندها 7معروف است .ازآنجاکه مقولههای حاصله با خانواده مذکور تطابق
بیشتری داشته و ارتباط منطقی بین آنان قابلتصور بود ،از این خانواده بهمنظور نظام

بخشیدن به مقوالت و درنهایت ،کمک به ترسیم ماتریس وضعیتی 8استفاده شد.

مقوله محوری :انتخاب مقوله محوری در رویکرد گلیسری ،بهگونهای انجام میشود که
مقوله موردنظر هدایتکننده سایر مقولهها بوده و بسترهای الزم برای الگوی پژوهش را
فراهم آورد؛ همچنین دارای ارتباط معنایی با سایر مقولهها نیز باشد .در این پژوهش فریب
ادراکشده بهعنوان مقوله محوری انتخاب میشود.
علل و عوامل مؤثر :اولین  Cدالیل و توضیحاتی برای وقوع مقوله محوری است .در
الگوی فریب ادراکشده تبلیغات شبکههای اجتماعی ،ویژگیهای تبلیغات شبکههای
1. Causes
2. Covariance
3. Contingencies
4. Context
5. Conditions
6. Consequences
7. Links
8. Conditional Matrix
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اجتماعی با مفاهیمی از قبیل عناصر و محتوای تبلیغ و ماهیت تبلیغ و همچنین سودمندی
ادراکشده شبکههای اجتماعی با مفاهیمی ازجمله کارایی ادراکشده و سهولت
ادراکشده ،بهعنوان علل اصلی را شکل میدهند.
تغییرات همگام (عوامل همبسته با علل) C :دوم نشاندهنده کوواریانسها و یا عوامل
همبستهای است که با علل مقوله محوری پژوهش همبستگی دارند .ویژگیهای رسانه (در
پژوهش حاضر ،منظور ویژگی رسانهای شبکههای اجتماعی است) با مفاهیمی مانند
ویژگیهای کانال یا پیج و محتوای کانال بهعنوان عوامل همبسته با علل معرفی شدند.
اقتضائات (عوامل تعدیلگر) C :سوم به متغیرهایی اشاره دارد که رابطه بین علل و مقوله
محوری و همچنین ،مقوله محوری و نتایج را تعدیل میکنند .هنگام شکلگیری فریب در
ذهن مصرفکنندگان ،همواره اقتضائاتی وجود دارند که بر نحوه این شکلگیری
تاثیرگذارند .ازجمله مهمترین اقتضائات میتوان به اعتماد ادراکشده نسبت به شبکههای
اجتماعی و دانش مصرفکننده در این زمینه اشاره کرد.
عوامل زمینهای C :چهارم به زمینههای درونی یا بیرونی اشاره دارد که بستر شکلگیری یا
پیادهسازی یک الگو را فراهم مینماید .ویژگیهای مصرفکننده نقش بسزایی برای فراهم
کردن بسترها و زمینههای الزم جهت شکلگیری فرآیند ادراک فریب یا عدم فریب یک
تبلیغ در رسانه اجتماعی دارد .ازجمله این زمینهها میتوان به عالقه و نیاز مصرفکننده
اشاره کرد.
شرایط (میانجی) C :پنجم به معنای شرایط است که به متغیرهای میانجی یا مداخلهگری
اشاره دارد که پیش از ظهور نتایج مقوله محوری پدیدار شده و نتایج اصلی را شکل
میدهد .نگرش نسبت به شبکههای اجتماعی با مفاهیمی مانند نگرش کلی نسبت به
شبکههای اجتماعی و نگرش نسبت به خرید از این شبکهها ،نقش مهمی در شکلگیری این
فرآیند دارد.
نتایج (پیامدها) :ششمین  Cبه خروجیهایی اشاره دارد که بهعنوان بروندادهای حاصل از
مقوله محوری تجربهشده است .آسیب به روحیات مصرفکننده یکی از مهمترین
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پیامدهای فردی ناشی از تبلیغات فریبنده در شبکههای اجتماعی است که مفهومی به نام
آسیب احساسی را در دل خود دارد.
نگارش نظریه
زمانی که مقولههای مختلف به همدیگر و به متغیر مرکزی (محوری) مرتبط میشوند،
محصول نظریهسازی داده بنیاد نگاشته میشود و به نظریه مشابهت پیدا میکند .ازآنجاکه به
نوشته باید غلظت نظری داده شود ،مفاهیم با تبیینها در اصطالحات ،جداول یا شکلها
ترکیبشده تا قابلیت فهم در این زمینه به بهترین شکل خود برسد .در شکل ( )5ترسیمی بر
اساس یافتههای پژوهش به تصویر کشیده شده است تا برای استفادهکنندگان از پژوهش
حاضر ،قابلیت درک داشته باشد .درواقع ،میتوان چنین نگاشت که رسانههای اجتماعی به
بستری نوین برای ارائه انواع تبلیغات تبدیل شدهاند .تبلیغات عرضهشده در شبکههای
اجتماعی به دلیل ویژگیهای متفاوت و خاص این نوع از رسانه ،دارای ماهیتی متفاوت و
تأثیری متمایز بر ادراک مصرفکنندگان از واقعی یا فریبنده بودن یک تبلیغ هستند .این
درحالی است که ادراک افراد از سودمندی شبکههای اجتماعی در زندگی روزمره ،نوع
کارایی آنها و سهولتی که بهواسطه ویژگیهای یک بستر الکترونیک فراهم میآورند ،در
ارزیابی افراد از یک تبلیغ نقش ایفا میکند .دراینبین ،میزان سواد فناورانه افراد و تجربهای
که در تعامل با این رسانه داشتهاند و همچنین ،جنس اعتمادی که به این فناوری داشته و
اعتمادی که به ارائهکنندگان محتوای تبلیغاتی دارند ،میتواند بر برداشت افراد از میزان
فریبندگی یک تبلیغ تأثیر بگذارد و حتی رابطه این برداشت با پیامدهای ناشی از احساس
فریبخوردگی را تعدیل کند .چنانچه مصرفکننده به این نتیجه نائل شود که تبلیغات
دیدهشده در شبکه اجتماعی ،فریبنده است ،در نگرش خود نسبت به شبکههای اجتماعی و
همچنین نگرش به خرید از این بستر تجدیدنظر کرده و درنهایت ،دچار آسیبهای روحی
متفاوت خواهد شد که ناشی از تبلیغات فریبنده در شبکههای اجتماعی است و به دلیل
عالیق و نیازهایی است که زمینهساز بررسی یک تبلیغ و ارزیابی آن شده است.
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بررسی اعتبار تئوری
در رویکرد گلیسر ،اعتبار تئوری را دادههای جمعآوریشده تعیین میکنند .با توجه به این
رویکرد و با روشهای زیر میتوان اعتبار تئوری را بررسی نمود:
 تناسب تئوری با دادهها :در این مرحله تناسب بین مقولهها و تئوری بهطور مداوم
بررسی میشود.

 مرتبط بودن تئوری :در این مرحله ،آنچه بروز مینماید ،باید در تئوری منعکس

شود.

 اثربخشی و قابلیتکاربرد تئوری :در اینجا باید نهتنها آنچه تئوری نمایان میکند
بررسی شود؛ بلکه آنچه در این موضوع روی خواهد داد و تفسیری که در واقعیت خواهد

شد نیز باید بررسی شود.
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ویژگی مصرفکننده
ویژگیهای رسانه
 ویژگیهای کانال یا
پیج
محتوای کانال
ویژگی تبلیغات



عالقه و نیاز

نگرش مصرفکننده
 نگرش نسبت به شبکههای اجتماعی
 نگرش نسبت به خرید از شبکههای
اجتماعی

شبکههای اجتماعی
 عناصر و محتوای تبلیغ

فریب ادراکشده تبلیغات

 اثر ادراکشده تبلیغات

شبکههای اجتماعی
 فریب ادراکشده در ماهیت

سودمندی ادراکشده
 کارایی ادراکشده


تبلیغ

آسیب به روحیات
مصرف کننده
 آسیب احساسی

 فریب ادراکشده در منبع تبلیغ

سهولت ادراکشده

دانش مصرفکننده
 سواد و آگاهی
 تجربه
اعتماد ادراکشده
 اعتماد به فناوری
 اعتماد به منبع

شکل  .1مدل نهایی

 تعدیلپذیری تئوری :تئوری باید بر اساس دادهها و نشانههای جدید قابل تعدیل باشد
(عابدین و همکاران.)5366 ،
بر این اساس ،در پژوهش حاضر ،بهمنظور سنجش تناسب تئوری ،تئوری ارائهشده در
پژوهش به سمع و نظر چند تن از افراد مصاحبهشونده که دارای تحصیالت بازاریابی بودند
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و همچنین ،خبرگان دانشگاهی که دارای تحصیالت بازاریابی یا تجارت الکترونیک و کار
در زمینه رسانههای اجتماعی بهصورت مقاله و کتاب بودند ،رسید .همچنین ،برای اطمینان
از اعتبار تئوری ،مدل مفهومی پژوهش بهصورت حضوری و آنالین برای  1نفر از اساتید
متخصص حوزه مدیریت بازرگانی ارسال شد و در ارتباط با  4موضوع طرحشده در باال ،از
آنها نظرسنجی شد .معدل نظرات ایشان در جدول  4نشان داده شده است:
جدول  .0معدل نظرات خبرگان
شاخصها
تناسب تئوری با دادهها

خیلی کم

میانگین پاسخها
متوسط
کم

زیاد
×

مرتبط بودن تئوری
اثربخشی و قابلیت کاربرد تئوری
تعدیلپذیری تئوری

خیلی زیاد
×

×
×

بحث و نتیجهگیری
رسانههای اجتماعی پتانسیل بسیار زیادی برای شرکتها جهت ایجاد ارتباط نزدیکتر با
مصرفکنندگان دارند و این باعث افزایش درآمد ،کاهش هزینه و کارایی میشود
()Zacek, 2020؛ ولیکن این مسئله یکطرف تاریک نیز دارد و پتانسیل این فناوریهای
جدید مبتنی بر اینترنت را برای گمراه کردن یا فریب دادن مصرفکنندگان به میزان قابل
توجهی افزایش داده است ( .)Peng et al, 2016این یک حقیقت تأسفآور است که
برندها ،خردهفروشان و تبلیغکنندگان ،اطالعات فریبندهای را از این طریق در اختیار
مصرفکنندگان قرار میدهند (.)Aghakhania, H. & Main, 2020
بااینحال ،ادبیات بازاریابی عمدتاً از دو دیدگاه به مبحث فریب نگاه میکند :یک
دیدگاه شامل طرف بازاریابمحور و دیدگاه دیگر شامل طرف مصرفکننده محور است.
اکثریت پژوهشهای قبلی بر جنبه بازاریابمحور و فریب عینی تمرکز داشتهاند و پژوهش
های کمی در حوزه فریب ادراکشده از دیدگاه مصرفکنندگان و فریب ذهنی انجام
پذیرفته است ( .)Held,J. & Germelmann, 2018لذا هدف پژوهش حاضر ،ارائه الگوی
فریب ادراکشده تبلیغات شبکههای اجتماعی از دیدگاه مصرفکننده محور و با بهره-
گیری از رویکرد دادهبنیاد است .برای شناسایی عوامل مؤثر بر فریب ادراکشده تبلیغات،
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 51مصاحبه عمیق انجام شد که درمجموع با کدگذاریهای انجامشده درنهایت  51مقوله
اصلی 6 ،کدمحوری و  96کد اولیه ایجاد شد .بر این اساس ،مدل فریب ادراکشده
تبلیغات شبکههای اجتماعی ترسیم شد.
مشخص شد که ویژگی تبلیغات شبکههای اجتماعی در شکلگیری فریب ادراک

شده تبلیغات نقش دارد .هان و همکاران )0258( 5تأیید نمودند که افزایش ویژگیهای
اعتمادبخش تبلیغات همچون شفافیت ،اطالعات جامع و ارائه جزئیات ،به کاهش فریب
ادراکشده از سوی مصرفکنندگان منجر میشود .چااوچی و همکاران )0256( 0اعالم
کردند که هرچه پیام تبلیغاتی برخط شفافتر و صحیحتر باشد ،ادراک فریب از سوی
مصرفکنندگان در سطح پایینتری خواهد بود.
سودمندی ادراکشده نیز عامل دیگری بود که در شکلدهی فریب ادراکشده
تبلیغات مؤثر شناخته شد .در خصوص متغیر سودمندی ادراکشده پژوهشهای گذشته
بحث سودمندی ادراکشده اینترنت را بررسی کردهاند؛ لیکن از دو بعد کارایی و سهولت
ادراکشده و آنهم در شبکههای اجتماعی بررسی نشده است و پژوهشهای انجامشده نیز
محدود هستند .ریکلمه و رومن )0254( 3و مارتینز )0253( 4نشان دادند که سودمندی
ادراکشده اینترنت تأثیر منفی بر فریب ادراکشده خریداران برخط دارد.
طبق یافتههای پژوهش حاضر ،دانش مصرفکننده میتواند در میزان فریب ادراک
شده تبلیغات نقش داشته باشد .مارتینز ( )0253در پژوهش خود نشان داد مصرفکنندگانی
که دانش بیشتری در مورد محصول دارند ،دارای طرحوارههای 1بهتر ،توسعهیافتهتر و
پیچیدهتر با معیارهای تصمیمگیری مناسب هستند که باعث میشود کمتر در معرض
تالشهای فریبنده بازاریاب قرار بگیرند .جوزف و نیماکو )0251( 9در پژوهشی اعالم
کردند که آگاهی و دریافت اطالعات توسط مصرفکنندگان و در اختیار داشتن اطالعات

باکیفیت از سوی آنها تأثیر منفی معناداری بر فریب ادراکی مصرفکنندگان بر جای می-
گذارد .محققان مذکور نشان دادند در صورتی فریب ادراکی مصرفکنندگان کاهش می-
1. Han et al.,
2. Chaouachi et al.,
3. Riquelme, I. P. & Roman, S.
4. Martínez, M.P.R.
5. Schemata
6. Joseph, M. & Nimako, S. G.
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یابد که اطالعات مؤثری از سوی سازمان در اختیار آنها نهاده شود .کترون )0259( 5در
پژوهش خود اثبات نمود که دانش قبلی مصرفکنندگان درباره رفتار فریبنده فروشنده
میتواند بدبینی مصرفکنندگان را افزایش داده و بر فریب ادراکی آنها تأثیر بگذارد.
اورموند و همکاران )0259( 0مشخص نمودند که آگاهی نسبت به ابزار ارتباطی میتواند بر

باور و ادراک کاربران از دروغپردازی در رسانه تأثیر گذاشته و فریب در آن را فاش سازد.
میزان اعتماد مصرفکننده نیز میتواند بر سطح فریب ادراکشده وی تأثیر بگذارد.
اکثریت پژوهشهای انجامشده در حوزه فریب و اعتماد ،به بررسی تأثیر فریب بر اعتماد
مصرفکنندگان پرداختهاند .پژوهش حاضر ،اعتماد را بهعنوان یک متغیر تعدیلگر یا
اقتضائات مطرح کرده و دو بعد را برای این متغیر در نظر گرفته است که شامل بعد اعتماد
به منبع و اعتماد به فناوری (که در اینجا منظور از فناوری ،رسانه شبکههای اجتماعی آنالین
است) میشود .درخصوص تأثیر اعتماد بر تشخیص فریب و بعضاً فریب ادراکشده ،جنبه
های مختلفی از اعتماد بررسی شده است که درباره بحث اعتماد در بعد اعتماد به منبع
شواهدی موجود است؛ لیکن بعد اعتماد به فناوری (یا همان بعد اعتماد به رسانه) از شواهد
اندکی در ادبیات برخوردار است .این مسئله بهویژه در مبحث تبلیغات فریبنده بسیار مشهود
است .در حوزههایی غیر از تبلیغات ،رایت و همکاران )0252( 3نشان دادند تمایل فرد به
اعتماد بر توانایی وی در تشخیص فریب در زمینه فیشینگ تأثیر منفی میگذارد .بوند و
دیپائولو ،)0228( 4لوین و همکاران )0255( 1نیز بر تأثیر منفی اعتبار ادراکشده فرستنده
پیام بر موفقیت تشخیص فریب صحه گذاشتند .اورموند و همکاران ( )0259نشان دادند
قابلیت اعتماد ادارکشده به منبع ،احتمال اینکه فرد پیام را بهعنوان پیام فریبنده ادراک
کند ،کاهش میدهد و لذا ،تأثیر منفی قابلیت اعتماد ادراکشده به منبع بر فریب ادراک
شده را به اثبات رساندند .آنها معتقدند که قابلیت اعتماد ادراکشده به منبع پیام ،عاملی
کلیدی در تضمین ایمنی معامالت و تعامالت در فضای مجازی است .از جنبه اعتماد به
رسانه و فناوری نیز روکمن و نورت کرافت )0228( 9نیز در پژوهش خودشان که بر روی
1. Ketron, S.
2. Ormond et al.,
3. Wright et al.,
4. Bond, C. F. & DePaulo, B. M.
5. Levine et al.,
6. Rockmann, W. K. & Northcraft, G.B.
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غنای رسانه و فریب ادراکشده انجام دادند ،مشخص نمودند که نوع رسانه بر فریب و
اعتماد شناختی و عاطفی تأثیرگذار است .وقتی افراد از طریق رسانهای که غنای متوسطی
دارد ،با هم در تعامل هستند (در مقایسه با افرادی که از طریق یک رسانه غنیتر در تعامل
اند) ،احتمال بیشتری دارد که درگیر فریب و تخریب شوند و سطح اعتماد شناختی و
عاطفی پایینتری از سایر اعضای گروه خواهند داشت.
نگرش مصرفکننده ،دیگر عامل مهمی بود که در پژوهش حاضر شناسایی شد.
پژوهشهای گذشته به بررسی نقش و تأثیر فریب بر نگرش پرداختهاند و نگرش را از بعد
نگرش نسبت به برند و نگرش نسبت به تبلیغات بررسی کردهاند .آگاگ و الماسری
( )0259به این نتیجه رسیدند که فریب ادراکشده ،به میزان باور مصرفکنندگان درباره
عدماستفاده فروشنده اینترنتی از اقدامات فریبنده برای ترغیب آنان به خرید از وبسایت

فروشنده اشاره دارد .رومن )0252( 5نگرش مصرفکننده را با عنوان عامل میانجی در
رابطه با فریب ادراکی و رضایت و وفاداری بررسی و مشخص نمودند که تأثیر منفی فریب

ادراکی بر رضایت ،زمانی قویتر است که مصرفکنندگان نگرش مثبتی درباره محصول و
اینترنت داشته باشند.
ویژگی مصرفکننده (با مقوله فرعی عالقه و نیاز) دیگر متغیر شناختهشده در حوزه
فریب ادراکشده تبلیغات در پژوهش حاضر است .اکثر اوقات رفتار خرید مصرفکننده
تحت تأثیر عالقه یا عدمعالقه مصرفکننده به تبلیغ محصول و محصول تبلیغشده قرار می
گیرد ( .)Ullah & Hussain, 2015همچنین ،شخصیت مصرفکنندگان ،نیازها و تجارب
زندگی آنها سبب شکلگیری باورها و نگرشهای آنها درباره تبلیغات میشوند؛ ازاینرو
باورهای مربوط به تبلیغات در بین مصرفکنندگان تحت تأثیر عامل روانشناختی فریب

قرار میگیرند ( .)Fathy et al, 2014ون اش و همکاران )0258( 0در مطالعه خود اعالم
نمودند که مصرفکنندگان دنبال کننده شبکههای مجازی اغلب دارای نیازها و عالیق
مشابهی هستند و این تشابه را با شبکهای که دنبال میکنند نیز احساس میکنند .ازاینرو،
هر چه میزان تشابه نیازها و عالیق آنها با صفحات مجازی بیشتر باشد ،تبلیغات و کاالی
معرفیشده در این صفحات را معتبرتر و قابلاطمینانتر دانسته و کمتر آنها را فریبنده
1. Roman, S.
2. Van Esch et al.,
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ادراک میکنند.
درنهایت ،مشخص شد که ویژگی رسانه بهعنوان عامل مهم در فریب ادراکشده
تبلیغات شبکههای اجتماعی نقش دارد .عوامل رسانهای نهتنها میتوانند تأثیر مستقیمی بر
تشخیص فریب داشته باشند؛ بلکه میتوانند از طریق تعامل آنها با عوامل انسانی تأثیرات
غیرمستقیمی نیز بر تشخیص فریب بگذارند .تجربههای فردی افراد با رسانههای ارتباطی
ممکن است ادراک افراد از رسانه را غنیتر از آن چیزی بسازد که آنها واقعاً هستند
( .)Zhou & Zhang, 2007این درحالی است که مصرفکنندگان میتوانند از دانش
محرمانه خود برای تشخیص نظرات فریبنده و ارزیابی آن محصوالت استفاده کنند ( Peng

 .)et al, 2016کاراباس و همکاران )0202( 5در بررسی محتوای کانال با تمرکز بر بازدیدها
و ارزش محتویات کانال فروش برخط مشاهده کردند که مصرفکنندگان اغلب محتوای
کانال را فریبنده نمیدانند؛ مگر آنکه از وقوع اقدامات فریبنده در بازار برخط آگاه باشند.
محققان مذکور اعالم نمودند که تأثیر محتوای کانال بر فریب ادراکشده
مصرفکنندگان ،به آگاهی آنان از اعمال بازدیدهای جعلی از سوی برخی فروشندگان
وابسته است .درصورتیکه رتبهبندیهای برخط غیرقابل اطمینان و جعلی باشند ،مصرف
کنندگان بهاحتمال بیشتری درک میکنند که فروشنده تالش دارد به نحو غیرمنصفانهای در
ارزیابی آنها از محصول ،تأثیر بگذارد.
در این پژوهش ،آسیب به روحیات مصرفکننده نیز بهعنوان متغیر تأثیرپذیر شناسایی
شد .فریب ادراکشده نشاندهنده میزان تشخیص فریب و آسیبهای ادراکشده آن از
سوی مصرفکنندگان در تبلیغات فریبنده است ( .)Shahzad et al,2016همانطور که
آتس )5666( 0و کارسون )0252( 3بیان میدارند ،تبلیغات فریبنده نهتنها اخالق تبلیغات را
نقض میکنند؛ بلکه پتانسیل آسیب به مصرفکننده را نیز دارند .دلیل مهمی که باعث می
شود تبلیغات فریبنده به لحاظ اخالقی نادرست باشند ،این است که پتانسیل آسیبرسانی به
مصرفکنندگان را دارا هستند ( )Carson, 1985و لذا میزان اخالقی و غیراخالقی بودن
یک تبلیغ به میزان آسیبی بستگی دارد که به مصرفکننده وارد میکند ( Xie et al,

.)2014
1. Karabas et al.,
2. Attas, D.
3. Carson, T. L.
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امروزه بسیاری از کسبوکارهای جهان از شبکههای اجتماعی بهعنوان یکی از
کانالهای ترفیع خود بهره میبرند و با توجه به گستردگی استفاده و تعامل مستمر با
مصرفکنندگان ،بهدنبال کسب حداکثر مزایا از این رسانهها برای بهتر و بیشتر دیدهشدن
در این بستر نوین هستند؛ بنابراین ،بسیار مهم است که طراحان تبلیغات ،بازاریابان و
صاحبان کسبوکارها به المانها و نمادهای صادقانهبودن یک تبلیغ توجه ویژه نشان داده و
با شناخت کافی از نشانههایی که ممکن است یک تبلیغ را در ذهن مصرفکننده فریبنده
نشان دهد ،بپرهیزند .نبود قوانین جدی و بینالمللی در زمینه حفظ حریم خصوصی و
مالکیت معنوی در فضای مجازی ،به دلیل نو بودن این بستر و امکان فریبندگی بیشتری که
بهواسطه ویژگیهای منحصر بهفرد این رسانهها رخ میدهد ،باعث خواهد شد که کسب
وکارهایی که از موازین اخالقی در تبلیغات فضای مجازی بهره میبرند ،تحت شعاع
پیامدهای تبلیغات فریبنده سایر فروشندگان و بازاریابان قرار گرفته و سهم بازار متالطمی را
تجربه کنند و گاه ناخواسته به برند و مصرفکنندگان خود آسیبهایی برسانند .این
خطرات فضای مجازی را میتوان با آگاهی کافی از عوامل شکلدهنده فریب ذهنی
مصرفکننده ،پیادهسازی تبلیغات معتمد و تبیین استراتژیها و راهکارهای اثربخش به
حداقل رساند.

محدودیتها و پیشنهادها
نتایج این پژوهش به صاحبان کسبوکارها ،بازاریابان و طراحان تبلیغات پیشنهاد میدهد
که برای توسعه بازار از طریق شبکههای اجتماعی و جلب اعتماد مصرفکنندگان به
ویژگیهای تبلیغات در این رسانهها توجه کافی نشان داده و ضمن آشنایی هرچه بیشتر با
تکنیکهای تبلیغ آنالین ،بین طراحی تبلیغات خود در محیطهای سنتی و آفالین با رسانه
های اجتماعی تفاوت قائل شده و از بهکارگیری تاکتیکهای فریبنده در تبلیغات بپرهیزند.
این پژوهش محدودیتهایی نیز داشته است .یکی از آنها این است که به دلیل نو
بودن پژوهش ،بسیاری از متغیرها در شکلگیری فریب ادراکشده تبلیغات شبکههای
اجتماعی نقش دارند که در پژوهش حاضر شناسایی نشدهاند و به محققان توصیه میشود
درجهت افزایش غنای ادبیات این حوزه به این مسئله بپردازند .محدودشدن پژوهش به
اپلیکیشن اینستاگرام و محدودیتهای قانونی که به دلیل تحریم و فیلترینگ برای استفاده از
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تمامی امکانات تجاری این رسانهها وجود داشت و تفاوت نحوه استفاده از این شبکههای
اجتماعی در ایران در مقایسه با خارج از کشور بهعنوان ابزاری برای فروش ،دیگر
محدودیت پژوهش است که با توجه به رشد تکنولوژی و ظهور اپلیکیشهای جدید در
زمینه شبکههای اجتماعی ،به محققان توصیه میشود انواع دیگر این رسانهها و انواع
مختلف تبلیغات فریبنده را در برهههای زمانی دیگر بررسی کنند تا دیدگاه روشنتری
پیشروی استراتژیستها و صاحبان کسبوکار در این حوزه قرار گیرد.
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