مدلسازي اثرات جذابيت تبليغ افراد مشهور در اثرگذاري تبليغات برند:
مطالعه صفحات اینستاگرامی تجارت اجتماعی
بهناز كوشا ،1احتشام رشیدی ،2ابوالفضل
تاریخ دریافت1399/09/10 :

دانایي3

تاریخ پذیرش1400/01/30 :

چكيده:
شبكههای اجتماعي همزمان با رشد و پویایي فضای مجازی ،فرصتها و چالشهای جدیدی را برای ارتباط
مخاطب فراهم آورده و بستری فراهم كردهاند كه روابطي تعاملي و متقابل شكل گیرد .در این میان حمایت چهرهها
(سلبریتي) و افراد مشهور به یک روش محبوب در رسانههای سنتي و شبكههای اجتماعي تبدیل شده است .بنابراین
تحقیق پیشرو به بررسي اثرات جذابیت افراد مشهور در تبلیغات در تجارت اجتماعي را با استفاده از مدل نظری
برگرفته از احتمال موشكافي (ارزیابي) و اعتبار منبع بررسي كند .این پژوهش از نوع كاربردی است ،با روش
توصیفي همبستگي انجامشده و جامعه آماری شامل كاربران ایراني صفحات تجارت اجتماعي اینستاگرامي هستند
كه در معر

تبلیغات افراد مشهور قرارگرفته و تجربه خرید از این صفحات داشتهاند؛ در این راستا اطالعات از

طریق پرسشنامه آنالین ،در میان  400نفر از مخاطبان صفحات اینستاگرامي تجارت اجتماعي بهدستآمده و برای
پردازش و مدلسازی از نرمافزارهای  SPSSو  Smart PLSاستفاده شده است .نتایج نشان داد كه متغیرهای
جذابیت و قابلاعتمادبودن فرد تبلییكننده با متغیر نگرش به نشان تجاری (برند)؛ همهنین متغیرهای تخصص و
قابلاعتمادبودن فرد تبلییكننده با متغیر جذابیت محصول رابطه معناداری دارند؛ ازسویي میان متغیر جذابیت فرد
تبلییكننده و جذابیت محصول؛ همهنین تخصص فرد تبلییكننده با نگرش به نشان تجاری رابطه معناداری یافت
نشد.

واژگان کليدي:

تجارت اجتماعي ،اینستاگرام ،افراد مشهور ،نگرش به نشان تجاری ،جذابیت محصول.
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فناوری اطالعات و ارتباطات ،1الگوهای عصر صنعتي را در همه ساختارهای فرهنگي ،اجتماعي،
اقتصادی بههمریخته و شیوهها و روشهای متفاوت و رویكردهای جدیدی را برای بشر فراهم
كرده است .توسعه متقابل فناوری و اطالعات روزبهروز بر حجم دانش و فناوری در اختیار انسان
ميافزاید و بهتدریج تمام زندگي را در برميگیرد (قنبری و كریمي .)10 :1395 ،در این رابطه به
اعتقاد صاحبنظران ،همانگونه كه اختراع ماشین بخار و وقوع انقالب صنعتي ،تحول عظیمي
در زندگي شخصي و كاری افراد پدید آورد ،انقالب ارتباطات نیز دگرگونيهایي را با خود
بههمراه داشته است .به مدد رسانههای نوین ارتباطي و اطالعاتي ،جهان به دهكدهای مبدل شده
است كه اطالعات و رسانهها ،دستگاهها و اجزای آن را به هم متصل ساخته است .فناوریهای
نوین رسانهای اطالعاتي و ارتباطاتي ،مجموعه وسیعي از فناوریها از قبیل اینترنت ،ماهواره،
تلفن همراه ،تلویزیونهای كابلي ،رایانههای خانگي و ویدئو است كه از طریق ارسال و دریافت
انواع پیامهای كالمي ،صوتي و تصویری و نیز تولید ،انتشار ،ذخیرهسازی و بازیابي اطالعات
برای برقراری ارتباط بین انسانها به كار ميرود.
در عصر حاضر پیشرفتهای فنّاورانه و همگرایي فنّاوری در تغییر ساختاری رسانهای از
مؤلفههای مهمي به شمار ميآیند .این تغییر ساختار تحت تأثیر دیجیتاليشدن بهوقوع پیوست.
فرایندی كه مرز میان سرویسهای رسانهای الكترونیكي را در هم شكست و سبب ظهور شكل
نویني از رسانهها گردید .در چنین شرایطي وقتي فنّاوری وارد ميشود ،پیشفر

عقالني،

استفاده از فنّاوری جدید و پذیرش آن است؛ اما در این مسیر محرنها و موانعي برای پذیرش
فنّاوریهای نوین وجود دارد كه در برنامهریزی استراتژیک رسانه تأثیرگذار خواهد بود و
درنهایت به تصمیمگیری برای استفاده یا عدم استفاده از یک فنّاوری جدید خواهد شد (راهنورد
و همكاران.)88 :1395 ،
ازسویي سالهای اخیر شاهد افزایش قابلمالحظهای در استفاده از شبكههای اجتماعي بوده
است و مردم بیشتر مایل هستند با تكیهبر فناوریهای اجتماعي ،اطالعات مربوط به محصول /
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خدمات به دست آوردند .با توسعه شبكههای اجتماعي ،تجارت الكترونیک سنتي بهتدریج به
فرم جدیدتر تجارت الكترونیكي یعني همان تجارت اجتماعي بدل شده كه قدرت شبكههای
اجتماعي را به كار ميگیرد تا مشتریهای بالقوه را در فعالیتهای تجاری مختلف مانند
اشترانگذاری ،انتشار و بررسي محصوالت درگیر كند .بهاینترتیب ،تجارت اجتماعي یک
فرصت عالي برای كسبوكارهای مختلف را به نمایش ميگذارد؛ در طول سال  ،2019سهم
خردهفروشي آنالین از كل خردهفروشي در جهان به بیش از  14درصد رسیده و حجم تجارت
الكترونیكي در جهان  2/12تریلیون دالر بوده است؛ همهنین پیشبیني ميشود این سهم تا سال
 2023به  22درصد برسد (رهبری .)4 :1398 ،در ایران نیز حجم تجارت الكترونیكي برای سال
 ،98بهطور میانگین  3912هزار میلیارد ریال برآورد شده است .باوجود چشمانداز روشن تجارت
اجتماعي ،آن نیز با چالشهای متعددی مواجه است .اوالً ،التزام مشتری به صفحات و اجتماعات
مجازی مبتنيبر تجارت اجتماعي یک مزیت رقابتي عمده برای شركتهاست تا رشد و سود
كسبوكار را افزایش دهد .بااینحال ،پژوهشهای جاری توجه بیشتر به مشاركت فعال ،مانند
همكاری و اظهارنظر دارند ،اما در مورد مشاركت منفعل كمتر توجه ميشود .دوماً ،جذب و حفظ
مشتریان برای مشاركان بهدلیل رقابت شدید و سهولت یافتن فروشنده بسیار پرهزینه شده است
(روزنامه دنیای اقتصاد .)1398 ،در این راستا درن رویكردهایي برای تقویت درگیری با تجارت
اجتماعي نیز برای پژوهشگران و متخصصان مسئله مهمي است.
در این میان حمایت سلبریتيها و اینفلوئنسرها( 1افراد مشهور در فضای مجازی) به یک
روش محبوب در رسانههای سنتي و شبكههای اجتماعي تبدیلشده ،اگرچه ،دلیل اثربخشي كامل
آن در شبكههای اجتماعي هنوز بهدرستي درن نشده است .این ازآنروست كه وقتي شخصي
كاری انجام ميدهد كه نتایج مشخصي داشته و موردتوجه گروهي از مردم قرار ميگیرد ،احساسي
به ما ميگوید كه او عالي است سپس ما از شهرت وی استفاده خواهیم كرد تا به موفقیت برسیم.
اگر موفقیت شخص بسیار زیاد باشد او به یک شخص مشهور تبدیل ميشود كه حوزه فعالیت
او درزمینۀ هنری ،ورزشي ،زندگي اجتماعي ،علمي و یا سیاسي است (فیض و همكاران:1395 ،
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همانندسازی .یكدلي به معنای اینكه ما در سطح عمیق درن كنیم كه یک شخصیت ،در حال
تجربه كردن و احساس كردن چه چیزی است ولي ما لزوماً با آن شخصیت همانندسازی نميكنیم.
همانندسازی گام بعدی و نهایي است .بینندهای كه با یک شخصیت همانندسازی ميكند ،میل به
آن دارد كه نظیر آن شخصیت باشد و یا احساس ميكند ،شبیه اوست (ساترلند.)1387 ،
تحقیقات نشان داده كه استفاده از حمایت مشاهیر فضای مجازی در تبلیغات تأثیرات مثبتي
بر مصرفكننده ،آگهي ،نشان تجاری (برند) و قصد خرید دارد
2005

( ;Silvera & Austad, 2004

 )Amos et al. 2008; Chang et al. 2012;Ferle & Choi,متأسفانه ،بیشتر مطالعات

قبلي در مورد رسانههای مرسوم و سنتي مانند كمپینهای اجتماعي ،مجله یا تلویزیون انجامشده
است و فقط با چند مورد استثنا در موارد شبكههای اجتماعي مواجه هستیم (بهعنوانمثال Zhu
 .)& Tan, 2007در رسانههای سنتي ،ارتباطات یکطرفه ،ارلب هزینهبر ،دائمي و ملموس است،
اما اندازهگیری نتایج دشوار است .درحاليكه در شبكههای اجتماعي ،ارتباطات دوطرفه است و
مشتریان ميتوانند مستقیماً با یكدیگر صحبت كنند و بخشي از مطالبي كه توسط كاربران تولید
ميشود ،ارلب نسبتاً ارزان ،قابلاندازهگیری و بهسرعت منتشر ميشود

( ;Adweek, 2016

 .)Colliander & Dahlen, 2011; Mangold & Faulds, 2009با توجه به تفاوت بین شبكههای
اجتماعي و رسانههای سنتي ،وقتي نتایج حاصل از تحقیقات قبلي را اعمال كنیم ،ممكن است
نتایج متفاوتي با یكدیگر داشته باشد .بنابراین ،برای مدیران و صاحبان یک نشان تجاری كه
بهدنبال یک فرد مشهور تأییدكننده 1مناسب در شبكههای اجتماعي هستند ،سؤاالت بيپاسخ
زیادی باقي ميماند .بهعنوانمثال ،برای تقویت نگرش نشان تجاری ،چه نوع تأییدكنندگان را در
شبكههای اجتماعي مانند اینستاگرام انتخاب كنند؟ یا چه نوع تأییدیههایي برای افزایش جذابیت
در شبكههای اجتماعي انتخاب كنند؟ برای پركردن این شكاف ،مطالعه حاضر به بررسي اثربخشي
حمایت از تجارت اجتماعي نسبت به نتیجه دو معیار نگرش نشان تجاری و جذابیت محصول
ميپردازد .در اینجا به بررسي سه ویژگي از مشاهیر تأییدكننده (سلبریتيها یا اینفلوئنسرها) و
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حامي یعني قابلاعتمادبودن ،تخصص و جذابیت و تأثیرات آن بر نگرش نشان تجاری و جذابیت
محصول در یک شبكه اجتماعي محبوب مانند اینستاگرام پرداخته ميشود .درنهایت باید گفت
كه مقاله حاضر به بررسي اثرات جذابیت افراد مشهور در تبلیغات در تجارت اجتماعي را با
استفاده از مدل نظری برگرفته از احتمال موشكافي (ارزیابي) و اعتبار منبع بررسي كند .از سویي
سؤال اصلي این است كه تبلیی افراد مشهور در صفحات اینستاگرامي چقدر بر جذابیت محصول
و نگرش به برند اثرگذار است؟
پيشينه پژوهش
صدرزاده و همكاران ( )1400در مقالهای در پي پاسخ به این سؤاالت بوده كه بیشترین ارزشهایي
كه اینفلوئنسرها با استفاده از سرمایه اجتماعي باالی خود در جوامع هدفشان انتشار دادهاند
چیست؟ كدام ارزشها در جوامع مخاطب آنها بیشترین مطلوبیت را دارد؟ و آیا اینفلوئنسرها در
توسعه ارزش مشترن با مخاطبان خود موفق عمل كردهاند؟ نقش زمینه در اولویتبندی نظام
ارزشي بررسي شد .این پژوهش در بستر شبكه اجتماعي اینستاگرام از طریق بررسي  240پست
اینستاگرامي  8اینفلوئنسر انجام شد .این پژوهش بهلحاظ تمركز بر ارزشها كه از ابعاد سرمایه
اجتماعي است و بررسي توسعه ارزش مشترن كه نقش اساسي در افزایش سرمایه اجتماعي
دارد ،در مطالعات سرمایه اجتماعي منحصربهفرد است و نتایج ارزشمند و كاربردی درزمینۀ
بیشترین ارزشهایي كه اینفلوئنسرهای داخلي و خارجي انتشار داده و نیز اولویت ارزشهای
مطلوب در جوامع داخلي و خارجي به دست آورده است .همهنین ،مشخص كرد اینفلوئنسرها
در توسعه ارزش مشترن با جوامع هدف خود تا حد زیادی ناكام بودهاند؛ و درنهایت نشان داد
نظام ارزشي در جوامع مختلف با یكدیگر متفاوت است.
دانایي و همكاران ( )1397نقش جذابیت افراد مشهور بر اثربخشي تبلیغات با توجه به عوامل
اثرگذار بر جذابیت فرد مشهور در پیشگیری از اعتیاد را با استفاده از پرسشنامه و معادالت
ساختاری بررسي كردند .یافتههای پژوهش بیانگر آن بود كه هر یک از متغیرهای صداقت،
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بین جذابیت فرد مشهور و اثربخشي تبلیغات پیشگیری از اعتیاد نیز مثبت و معنادار بود.
محمودی میمند و خسروآبادی ( )1396معتقدند كه سلبریتيهای حامي برند ميتوانند از
طریق ایجاد پیوندهای ثانوی برند با مشتریان ،ارزش ویژه برند را بسازند .سلبریتيها اعتماد به
برند را نیز ارتقاء ميدهند .همهنین سلبریتيهای حامي برند بهواسطه اعتمادبخشي و اعتباربخشي
به برند بر ارزش ویژه برند اثر ميگذارند.
فیض و همكاران ( )1395به بررسي نقش میانجي جذابیت افراد مشهور بر اثربخشي تبلیغات
با توجه به عوامل اثرگذار بر جذابیت فرد مشهور از قبیل میزان آشنایي بیننده با فرد مشهور،
مشابهت فرد مشهور و بیننده و دوستداشتنيبودن فرد مشهور پرداختند .نتایج این پژوهش بیانگر
آن است كه متغیر آشنایي بر جذابیت شخصیت مشهور تأثیر منفي و معنادار دارد،
دوستداشتنيبودن بر جذابیت شخصیت مشهور و رابطه جذابیت شخصیت مشهور و اثربخشي
تبلیغات تأثیر مثبت و معنادار دارد؛ از سوی دیگر نتایج نشان از عدم تأثیرگذاری مشابهت بر
جذابیت شخصیت مشهور داشته است.
عبدالوند و حسینزاده امام ( )1393مطالعهای با عنوان «ارزیابي و اولویتبندی مؤلفههای
مؤثر در پذیرش شخصیتهای مشهور در برنامههای تبلیغاتي از دیدگاه مصرفكننده» انجام
دادند .در این تحقیق یازده مؤلفه از افراد مشهور برای شناخت باورها و سالیق مصرفكنندگان
ارزیابي شد تا عوامل مؤثر بر نگرش مشتریان در پذیرش افراد مشهور شناسایي و رتبهبندی
شوند .نتیجه پژوهش نشان داد اولویتبندی مشتریان به ترتیب چنین است :شهرت ،حضور
همزمان در تبلیغات چند كاال ،تناسب با محصول ،اعتبار ،جذابیت ،مأنوسبودن برای مخاطب،
كاربرپسندبودن فرد مشهور از محصول ،ریسک مجادلهای ،سابقه حضور در تبلیغات مختلف و
ملیت فرد مشهور .همهنین سه مؤلفه شهرت ،حضور همزمان در تبلیغات چند كاال و ملیت فرد
مشهور در حوزه تأثیرگذاری معنادار قرار گرفتند.
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تافس و وود )2021( 1در مقالهای به بررسي رابطه محتوای منتشره اینفلوئنسرها و میزان
اثرگذار بودن وی (برای مثال ،تعداد پیروان ،تعداد دنبالكنندگان ،حجم محتوا و حوزههای
موردعالقه) بر رفتار و تعامل طرفداران در اینستاگرام پرداختند .این مطالعه از یک مجموعه داده
منحصربهفرد از اینفلوئنسرهای اینستاگرامي و پایگاه داده آنالین استفادهشده است .یافتهها نشان
ميدهد كه تعداد پیروان و حجم محتوا با درگیری 2طرفداران با محتوای تبلیغاتي ارتباط منفي
دارند ،درحاليكه تعداد دنبالكنندگان با درگیری طرفداران ارتباط مثبت دارد .بااینحال ،این
اثرات اصلي توسط حوزههای موردعالقه اینفلوئنسر تعدیل ميشوند.
بالنش 3و همكاران ( )2020در مقالهای هدف بررسي شیوه دستیابي رفتارهای مثبت نسبت
به اینفلوئنسرها (تعامل مشتری) و محصوالت تبلیغاتي (جستجوی اطالعات مربوط به محصول)،
با درنظرگرفتن تناسب محصول و تبلییكننده در یک كارزار بازاریابي مد است .دادهها از طریق
پرسشنامه آنالین در مورد مخاطباني كه یک اینفلوئنسر محبوب را ميشناختند جمعآوری شد.
یافتهها نشان ميدهد كه تبلیی محصول در پستهای اینفلوئنسر ،كاربران را ترریب ميكند تا در
مورد محصوالت تبلییشده اطالعاتي را جستجو كنند اما بر قصد آنها برای تعامل با حسابهای
كاربری اینفلوئنسر تأثیری نميگذارد .بااینوجود ،واكنش مشتریان در مقابل پستهای اینفلوئنسر
بر اساس اینكه آیا آنها طرفدار اینفلوئنسر هستند یا اینكه درگیر محصول تبلیغاتي هستند واكنش
متفاوتي نشان ميدهند.
زیپورا و مبیریا )2014( 4در پژوهشي به این نتیجه دست یافتند كه استفاده از تأییدكنندگان
مشهور بر پذیرش تبلیی ،مؤثر است .مصرفكنندگان به علت عالقه شدید به تأییدكنندگان مشهور،
ادعاهای آنها را در پیامهای تبلیغاتي ميپذیرند و محصوالت تبلیغات شده آنان را ميخرند .قطبي
ویقان 5و همكاران ( )2013در پژوهشي نشان دادند مصرفكنندگان جوان در خرید پوشان
1. Tafesse &, Wood
2. Engagement
3. Belanche

4. Zipporah & Mberia
5. Ghotbivayghan
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مد استفاده ميشود .همهنین نشان دادند كه مصرفكنندگان جوان نسبت به برندهایي كه در
تبلیغات از تأییدكنندگان مشهور استفاده ميكنند ،نگرش مثبت دارند .پژوهشي توسط

الصمدی1

( )2006تحت عنوان «قدرت حامیان مشهور در انتخاب برند» با هدف شناسایي نگرش مشتریان
نسبت به نقش حامیان مشهور در تبلیغات تلویزیوني در اردن انجام گرفت .مشخص شد
بهطوركلي افراد به تبلیغات با استفاده از اشخاص مشهور عالقه داشته و اكثر این تبلیی را جذاب
دانسته اما متقاعدكننده خوبي برای خرید برند تشخیص ندادهاند.
چوی و رفان )2005( 2در پژوهشي در زمینۀ «تناسب فرد مشهور و محصول تبلیغي» نتیجه
گرفتند كه استفاده از فرد مشهور جذاب ،اثربخشي اینگونه تبلیغات را افزایش ميدهد .پژوهش
دیگری توسط سیلورا و آستود )2004( 3تحت عنوان «عاملهای پیشبینيكننده اثربخش تبلیغات
با استفاده از اشخاص مشهور» با هدف شناسایي ویژگيهای شخصیتي و فیزیكي افراد مشهور
كه به اثربخشي بیشتر این گونه تبلیغات كمک خواهد كرد ،انجام گرفت .در این پژوهش افراد
مي بایست بعد از مشاهده تبلیی ،نگرش خود را نسبت به تبلیی ،محصول و حامي مشهور بیان
ميداشتند .نتایج نشان داد ،دانش درنشده شخصیت مشهور نسبت به محصول با نگرش به
محصول ارتباط ندارد و نگرش به حامي توسط تحسین ،نوع احساس ،شباهت درنشده و
جذابیت فیزیكي حامي ،قابلسنجش است .گلداسمیت و همكاران )2000( 4تأثیر تأییدكنندگان
مشهور و اعتبار شركت را بر روی نگرش نسبت به تبلیغات ،نگرش نسبت به نام تجاری و
انگیزه های خرید را ارزیابي كردند .نتایج نشان داد اعتبار تأییدكنندگان مشهور بیشترین تأثیر را
بر روی نگرش نسبت به تبلیی دارد .درحاليكه اعتبار شركت بیشترین میزان تأثیر را بر نگرش
نسبت به نام تجاری دارا است.

1. Alsmadi
2. Choi, & Rifon
3. Silvera & Austad
4. Goldsmith
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تحت تأثیر تبلیغاتي قرار ميگیرند كه در آن تبلیغات از تأییدكنندگان مشهور برای تبلیغات پوشان
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تعریف مفاهيم :اینفلوئنسر ،اینفلوئنسرمارکتينگ و سلبریتی
اینفلوئنسر یا شخص مشهور در لغت یعني شخصي كه در رشته یا فعالیت خود برتر است و
بهمنزله الگو برای بخشي از جامعه شناخته ميشود و ميتواند به عنوان سخنگو در تبلیغات شناخته
شود و برای ترویج محصول یا خدمت یا ارزش فعالیت كند ).)Banyte et al, 2011: 217
ما در زندگي روزمره خود ،در خانه یا محل كار ،فعالیتهای زیادی در زمینه ورزشي و زندگي
اجتماعي و ریره انجام ميدهیم؛ اما این فعالیتها نتیجه فوقالعادهای برای دیگران بهدنبال ندارند
و رسانهها یا افراد دیگر بدان توجه نميكنند .وقتي شخصي كاری انجام ميدهد كه نتایج مشخصي
دارد و موردتوجه گروهي از مردم قرار ميگیرد ،احساسي به ما تلقین ميكند كه او خاص است.
سپس ما از شهرت وی و با الگوپذیری از او در پي همان خاص بودن ميرویم .اگر موفقیت
شخص بسیار زیاد باشد ،او به یک شخص مشهور تبدیل ميشود كه حوزه فعالیت او در زمینه
هنری ،ورزشي ،اجتماعي ،علمي ،یا سیاسي است .بینندگان یا پیروان این افراد مشهور با این افراد
همانندسازی ميكنند ،میل به آن دارند كه نظیر آن او باشند ،یا حتي احساس ميكنند شبیه او
هستند ( .)Sutherland, 1378: 125مشاهیر افرادی هستند كه بهدلیل تبلیغات مرتبط با زندگيشان
بین مردم كامالً شناخته شدهاند ( .)Koo 2010: 14استفاده از افراد مشهور رویهای معمول در
تبلیغات است؛ زیرا آنها ميتوانند بر نگرش و باورهای مخاطب بهتر تأثیر

بگذارند ( & Zipporah

 )Mberia 2014: 189-180این فرایند تأثیرگذاری «اینفلوئنسرماركتینگ» نامیده شده و این از
طریق اثر هالهای اتفاق ميافتد؛ یعني اگر فردی از یک بعد خوب باشد ،فر

ميشود از جنبههای

دیگر نیز به همان خوبي است ( .)Solomon et al 2002: 295اكثر كمپینهای اینفلوئنسرماركتینگ،
تركیبي از رسانههای اجتماعي را برای رسیدن به هدف خود بكار ميبرند .در این كمپینها
اینفلوئنسرها از طریق پلتفرمهای رسانههای اجتماعي (اینستاگرام ،توییتر ،لینكدین ،وبالگ و ریره)
كه برای ارتباط با دنبالكنندگان خود استفاده ميكنند ،برند و محصوالت یک شركت را تبلیی
ميكنند .همهنین اكثر كمپینهای اینفلوئنسرماركتینگ عنصر محتوا را دارند ،این محتوا یا توسط
كارفرما تولید ميشود یا اینكه خود اینفلوئنسر محتوا را تولید ميكند
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اجتماعي به تعداد دنبالكنندگانشان برنميگردد .مهمترین چیزی كه باعث تمایز این دودسته
ميشود ،كاناليست كه آنها از طریق آن تأثیرگذارند .سلبریتيها تأثیرشان را از طریق كانالهای
سنتي مانند تلویزیون ،رادیو ،مجله و ریره ایجاد ميكنند .بر این اساس بازیگران و یا بازیكناني
مانند رونالدو كه در حال حاضر بیشترین تعداد دنبالكننده را در اینستاگرام دارد یک سلبریتي
سنتيست كه با فوتبال و از طریق تلویزیون و زمین بازی مخاطبان زیادی را به خود جذب كرده
است؛ اما اینفلوئنسرها اثرگذاریشان را از كانالهای ریرسنتي كسب ميكنند؛ عمدتاً شبكههای
اجتماعي ،وبالگها و . ...مردم معموالً سلبریتيها را بهدلیل استعدادشان تحسین ميكنند و از
موسیقي یا فیلمهایي كه بازی ميكنند لذت ميبرند .اینفلوئنسرها كه بیشتر بهدنبال یک بازار
اختصاصي مربوط به خود هستند ،محتوای مرتبط با آن بازار مخاطبان را تولید ميكنند.
بهاینترتیب است كه بالگرهای رذا بهوجود ميآیند تا محتوای مربوط به رذا ،دستورالعملهای
رذایي ،نكات آشپزی و مسائل مربوط به آن را بنویسند (كينژاد .)1398 ،برای مثال یک صفحهی
پرطرفدار گردشگری در اینستاگرام ،معطوفبه یک اینفلوئنسر حوزهی سفر است .مخاطبان این
صفحه ،كساني هستند كه به سبک زندگي او و سفر دائمي عالقهمندند و اینفلوئنسر با تبلیی
محصوالت دیگر مانند زیبایي و سالمتي ،به تجارت اجتماعي كمک ميكند چراكه دنبالكنندگان
بهواسطه جذابیت و اعتبار منبعي كه اینفلوئنسر به دست آورده ،مشتاقاند كه از محصوالت زیبایي
نیز باخبر شده و ميتوانند بهعنوان مشتری بالقوه تجارت اجتماعي باشند .در مقاله حاضر هر
فردی چه اینفلوئنسر و چه سلبریتي كه در فرایند اینفلوئنسرماركتینگ برای تبلیغات صفحات
تجارت اجتماعي حاضر شود مد نظر است؛ چراكه كاركرد تبلیغاتي آنها در فرایند تبلیغات تجارت
اجتماعي ميتواند به یک صورت باشد و مدل نظری تحقیق ميتواند اثرگذاری این فرایند را
بررسي كند.
مبانی نظري پژوهش
منطق نظری مقاله بهاینصورت است كه در ابتدا فرایند اقناع در نظریه احتمال موشكافي بهعنوان
درآمدی بر اقناع مخاطب در تبلیغات آورده شده و سپس با اتكا به مدل اعتبار منبع ،رابطه
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ویژگيهای منبع تبلییكننده در تجارت اجتماعي را در رابطه با اثربخشي محصول و نشان تجاری
بررسي شده است.
تبلیغات همان اقناع است .مدل احتمال موشكافي (ارزیابي) )ELM( 1استدالل ميكند كه دو
مدل (مسیر) برای اقناع مخاطب وجود دارد :مسیر اصلي و فرعي

(.)Petty et al., 1983

مسیر اصلي 2كه از حد باالی طیف موشكافي ميگذرد و متضمن ارزیابي دقیق دریافتكننده
پیام در مورد استدالت و اطالعات مربوط به موضوع است؛ و دیگری مسیر فرعي 3كه از حد
پایین طیف موشكافي ميگذرد و مبتنيبر عواطف و موضعگیریهای شهودی است .مؤلفان مدل،
بر اساس مرور مطالعات پیشین ،یادآور ميشوند رویكردهای قبلي ،یكي از این دو مسیر اصلي
یا فرعي را منعكس ميكنند .وقتي احتمال موشكافي باالست ،احتمال اینكه دریافتكنندگان پیام،
مسیر اصلي اقناع را دنبال كنند ،افزایش ميیابد؛ وقتي احتمال موشكافي ضعیف است ،پیشروی
دریافتكنندگان پیام ،در مسیر فرعي اقناع بیشتر محتمل است .درواقع احتمال موشكافي ،مسیر
اقناع را تعیین ميكند( .دهقان و طاهری)11 :1393 ،
از طرفي مسیر اصلي پیهیدگي زیادی دارد و مخاطب را به بررسي دقیق و موشكافانه محاسن
واقعي محتوا پیام سوق ميدهد ،درحاليكه مسیر فرعي پیهیدگي نسبتاً كمي دارد و مخاطب را
به سمت نگراني در مورد نشانههای مثبت یا منفي خود در محرن یا استنباط ساده در مورد
محتوای پیام سوق ميدهد

(Petty & Cacioppo, 1986؛ Jones et al. 2003؛ Pornpitakpan,

 .)2004چنین نشانههایي ممكن است شامل عواملي مانند جذابیت مجری یا تبلییكننده ،میزان
اعتمادبهنفس وی یا مواردی نظیر ادران و تخصص مجری باشند.
تبلیغات معموالً بهعنوان یک نوع از ارتباط با درگیری كم دریافت ميشود ( Sengupta et al,

 )1997برای مثال تبلیغات و تائید در اینستاگرام (بهویژه بهدلیل فضای محدودش برای پیامهای
متني) محتوای موجود برای پردازش را محدود ميكند .بر اساس این مشاهدات ،ما مدل اعتبار

1. Elaboration Likelihood Model
2. Central Route
3. Peripheral Route
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ميگیرد.
اعتبار منبع 1اصطالحي است كه برای ارائه خصوصیات مثبت موجود در منبع پیام و اقناع
مخاطب استفاده ميشود (Hovland et al, 1953؛ Ohanian, 1990؛ Petty & Cacioppo, 1986؛

 )Sterntshal et al, 1978با تركیب هر دو مدل ،اوهانیان )1990( 2اعتبار منبع و مدل جذابیت
منبع را برای سنجش تركیب كرد .وی اذعان ميدارد كه تخصص ،قابلاعتمادبودن و جذابیت سه
ویژگي مهمي هستند كه بهطور مستقیم بر قصد خرید و درن كیفیت برای محصوالت تأثیر
ميگذارند .منبع اعتبار بهطور گستردهای در روانشناسي ،بازاریابي ،تبلیغات ،علوم اجتماعي و
بسیاری از زمینهها مورداستفاده قرارگرفته است و با نتایجي كه نشانگر اعتبار سخنران است با
پاسخهای مخاطب ارتباط مثبت دارد

( & Fisher et al. 1979; Arora, 2000; McComas

)Trumbo, 2001; Tormala & Petty, 2004; Sparks & Rapp, 2011; Li et al. 2015

تعاریف سنتي از تأثیرات انگیزشي منابع معتبر تأییدكنندگان مشهور (بر پایه تئوری «تأثیرات
منبع») یافتههای زیر را در پي داشته است (به نقل از دانایي و همكاران:)161-162 :1397 ،
 .1استفاده از تأییدكنندگان مشهور میزان توجه به تبلیی را افزایش ميدهد؛
 .2ازآنجایيكه تأییدكنندگان مشهور عموماً دارای جذابیت ميباشند ،ميتوانند در ترریب
مصرفكنندگان هنگاميكه آنها نسبت به مقبولیت اجتماعي یا نظرات و عقاید دیگران در
استفاده از یک محصول حساس ميباشند ،تأثیرگذار باشند .همینطور هنگاميكه یک
محصول مرتبط با مقوله جذابیت ظاهری باشد این امر صادق است؛
 .3افراد مشهور ميتوانند بهمنزله یک مرجع معتبر محسوب شوند اگر در زمینه حرفه
تخصصي خودشان به تبلیی كاالی مرتبط بپردازند ،مانند تبلیی یک كفش ورزشي توسط
یک ورزشكار؛

1. Source Credibility
2. Ohanian
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 .4افراد مشهور زمانيكه مشتریان در انتخاب یک محصول در جستجوی «برقراری نوعي از
روابط تقلیدی و یكسانسازی با شخصیتهای برجسته خاص» هستند ،قابلیت پذیرش و
تأثیرگذاری بیشتری دارند؛
 .5هنگام تهیه یک تبلیی با استفاده از شخصیت مشهور ،باید به مخاطبان هدف توجه نمود و
تصمیم مناسب در مورد انتخاب شخصیت مشهور را اتخاذ نمود.
در رسانههای اجتماعي ،طرفداران یک محصول و نشان تجاری ،آن را در رسانههای اجتماعي
شخصي خود قرار ميدهند و نظرات مثبت خود را در مورد محصول مينویسند .درحاليكه
تبلیغات تلویزیوني یا بیلبوردها بهعنوان صحنهای تولید و نمایش شناسایي كرد ،در رسانههای
سنتي تأیید و تبلیی با استفاده از اینفلوئنسرها ،تأییدكنندگان واقعي و كانالهای اجتماعي ،جذابیت
شخصي منحصربهفردی را برای مخاطبان و دنبالكنندگان خود ایجاد ميكند؛ بنابراین به نظر
ميرسد ،نشانهای تجاری رسانههای اجتماعي را بهاینصورت مؤثرترین راه برای تعامل با مردم،
بهویژه نسل جوان هستند.
برای استفاده از مدل اعتبار منبع ،بهعنوان مباني نظری ،بایستي این گزاره بررسي شود :چگونه
تخصص ،قابلاعتمادبودن و جذابیت مربوط به اثربخشي تأییدكنندگان در رسانههای اجتماعي
اثرگذاری دارد .بررسي این پرسش ميتواند ما را به تدوین فرضیات و مدل نظری راهنمایي كند.
فرضيات
بهتبعیت از اوهانیان )1990( 1را برای اعتباربخشي به شخص تأییدكننده شاخص ارائه داد:
تخصص ،2قابلاعتمادبودن 3و جذابیت4؛ وی استدالل ميكنند كه در وضعیتي با درگیری كم
مخاطب نیز این سه عامل پیشبینيكنندة مؤثر در اقناع مخاطب هستند .جذابیت منبع با ظاهر

1. Ohanian
2. Expertise
3. Trustworthiness
4. Attractiveness
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دوستداشتنيبودن ،1شباهت یا مطلوبیت برای مخاطب هدف افزایش دهد .تحقیقات زیادی در
زمینه تبلیغات و ارتباطات نشان داده است كه جذابیت بدني نشانه مهمي در قضاوت اولیه فرد
در مورد شخص دیگر است ( .)Ohanian, 1990فلیكس و بورخس )2014( 2نشان دادند كه
توجه بصری مربوط به درن جذابیت به سمت ارزیابي آگهي و نشان تجاری استFelix ( .
 )& Borges, 2014جذابیت یا دوستداشتنيبودن نیز تأثیر زیادی بر متقاعدكنندگي پیامهای
انجمنهای مجازی دارند ( .)Smith & Houwer, 2014جوزف )1982( 3نشان دادد كه جذابیت
جسمي و ظاهری تبلییكنندگان ،بر تغییر نظر ،ارزیابي محصول و سایر اقدامات مانند قصد
خرید تأثیرات مثبتي دارد )Joseph, 1982( .همانطور كه ایگلي 4و همكاران ( )1991گزارش
دادند افرادی كه بهطوركلي ،ازنظر جسمي همهنین از منظر ویژگيهای شخصیتي مانند
شایستگي اجتماعي ،شایستگي فكری و ابراز نگراني برای دیگران جذاباند ،بیشتر موردتوجه
عموم قرار ميگیرند .مردم بیشتر تمایل دارند كه افراد جذاب با ویژگيهای مثبتي مانند هوش،
نگرانيها اجتماعي و مسئولیتهای مدني باال را مورد اعتماد قرار دهند و محصول مورد تبلیی
این افراد را در زمرهی محصولهای باكیفیت و ارزشمند قلمداد كنند)Eagly et.al, 1991( .
بنابراین ،ميتوان فرضیههای زیر را مطرح كرد:
 .1جذابیت تبلییكننده یا حمایتكننده با تمایل مصرفكننده به نشان تجاری رابطه مثبت دارد.
 .2جذابیت تبلییكننده یا حمایتكننده با جذابیت محصول مدنظر برای مصرفكننده ارتباط مثبت
دارد.
تحقیقات نشان ميدهد كه افراد معموالً هنگاميكه توجه خود را به یک محصول خاص
معطوف ميكنند به تخصص منبع ( ،)Bohner et.al, 2002بهویژه در موقعیتهایي اعتماد ميكنند

1. Likeability
2. Felix And Borges
3. Joseph
4. Eagly
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كه خود انگیزه یا توانایي بررسي محصول را ندارند ( .)Bohner et.al, 1995همهنین تخصص
در تصمیمگیری مشتری بر اساس فرآیندهای مبتنيبر اعتبار ادرانشده آنها نیز تأثیر ميگذارد؛
بهاینصورت كه تصور ميشود تأییدكننده دارای مهارت ،شایستگي ،مهارت و دانش الزم در
مورد محصول مورد تأیید است ( .)Chang et.al, 2012شواهد تجربي تأیید كرده كه مخاطباني
كه ظرفیت پردازش اطالعات محدودی دارند ،معموالً تخصص و اطالعات تخصصي تبلییكننده
را ميپذیرند ( .)Kruglanski & Thompson, 1999مشابه ویژگي جذابیت ،تخصص بهعنوان
نشانهای سریع و آسان برای پردازش عمل ميكند ،ازاینرو اگر به نظر ميرسد كه شخص
تبلییكننده در مورد این نوع خاص از محصول كه آن را تبلیی ميكند ،آگاهي كافي دارد پس آن
باید محصول خوبي باشد؛ بنابراین:
 .3تخصص تبلییكننده یا حمایتكننده با تمایل مصرفكننده به نشان تجاری رابطه مثبت
دارد.
 .4تخصص تبلییكننده یا حمایتكننده با جذابیت محصول مدنظر برای مصرفكننده ارتباط
مثبت دارد.
قابلاعتمادبودن به میزان اطمینان تبلییكننده هنگام ارائه و انتقال پیام به مخاطب اشاره دارد.
این موضوع مقدمهای برای ایجاد اعتماد و مخاطب و مشتری؛ عنصری و كه با توجه به
ریرشخصيبودن ماهیت محیط آنالین (نبود اطمینان كافي) و عدم توانایي در قضاوت در مورد
كیفیت محصول قبل از خرید آن (عدم تقارن اطالعاتي) ،در تجارت اجتماعي این امر بسیار مهم
و قابلاعتناست ( )Ba, 2001را بههمراه دارد .سیردشموخ 1و همكاران ( )2002این فرضیه را
بررسي ميكنند كه بررسي ایجاد اعتماد ،میزان عدم اطمینان را در مبادالت كاهش ميدهد و به
مشتری كمک ميكند انتظارات سازگار و متناسب با واقعیت شكل دهد .اعتماد به مصرفكنندگان
اطمینان ميدهد تا خود مرحله جستجو و اعتباریابي اطالعات بهدستآمده از تبلییكننده را نادیده
گرفته كه این امر به كاهش عدم اطمینان و پیهیدگي در یک رابطه منجر ميشود ( Zhu & Chen,

 )2012وقتي افراد به منبع و تبلییكننده اعتماد داشته باشند ،با اعتقاد ضمني و اطمینان خاطر نتایج

1. Sirdeshmukh
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به نشان تجاری و جذابیت محصول مدنظر برای مصرفكننده را مخاطب و مصرفكننده ایجاد
كرد (.)Andaleeb,1996
 .5قابلاعتمادبودن تبلییكننده یا حمایتكننده با تمایل مصرفكننده به نشان تجاری رابطه
مثبت دارد.
 .6قابلاعتمادبودن تبلییكننده یا حمایتكننده با جذابیت محصول ارتباط مثبت دارد.
مدل نظري
مدل زیر را بر اساس فرضیات و مدل اعتبار منبع ،بهعنوان چارچوبي برای بررسي چگونگي
خصوصیات تأییدكننده در رسانههای اجتماعي و اثرات اقناعكننده آن پیشنهاد ميدهیم .بهطور
مشخص ،نگرش نشان تجاری (برند) و جذابیت محصول برای بیان اثربخشي رسانههای اقناعي
مانند تأییدكننده یا تبلییكننده استفاده ميشود

( Colliander & Dahlen, 2011; Till & Busler,

.)2000; ;;;;;;;; ;;.;; 2014

نمودار  .1مدل نظری
روش پژوهش
این پژوهش از روش كمي و پیمایشي ،بهمنظور بررسي مسئله پیشرو استفاده كرده است .طرح
تحقیق پژوهش پیشرو برحسب نحوه گردآوری دادهها ،توصیفي (ریرآزمایشي) و از نوع
همبستگي است و برحسب هدف ،ميتوان آن را در زمره تحقیقات كاربردی قرار دارد .منطق
روشي مقاله بهاینصورت است كه همانند تحقیقات كمي در ابتدا مدل نظری تحقیق تدوینشده
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و بهتبع آن پرسشنامه .سپس دادههای موردنیاز از طریق تكمیل پرسشنامه توسط افراد واجدشرایط
بهدستآمده و مدل نظری بهوسیله این دادهها تحلیل شده است .مدل نظری با استفاده از
مدلسازی معادالت ساختاری رویكرد حداقل مربعات جزئي با استفاده از نرمافزار Smart PLS
نسخه  3.2.8تحلیل ميگردد .دلیل استفاده از این روش ،دقت باالی این روش در تحلیل مدلهای
انعكاسي ،قابلیت استفاده برای مدلهای اكتشافي ،عدم حساسیت به حجم كم نمونه است
(محسنین و اسفیداني.)49 :1393 ،
با توجه به مباني نظری بررسيشده و بر اساس مدل نظری ،در این پژوهش به بررسي رابطه
معنادار میان دو گونه متغیر پرداختهشده است كه در جدول شماره  2قابلمشاهدهاند:
جدول  .2متغیرهای پژوهش
نوع
متغير

سنجهها

عنوان
جذاب و دلنشینبودن
جذابيت تبليغکننده

باكالس و مد روز بودن
خوشپوش و شیکبودن
زیبایي و خوشسیمابودن

مستقل

()Ohanian, 1990

تجربه و تخصص كافي در موضوع
تخصص تبليغکننده

زیرن و باهوش بودن
شایسته و دارای صالحیت برای اظهارنظر
دارای قدرت بیان و مهارت ارتباطي
اعتبار و قابلاطمینانبودن

قابلاعتمادبودن
تبليغکننده

صداقت و راستگویي
ارائه نظرات معتبر
برخورد صمیمانه و دوستانه

وابسته

جذابيت محصول

ارائه پیشنهادهای و معرفي محصوالت جالب و جذاب

( Verhagen,

ارائه پیشنهادهای و معرفي محصوالتي همسو با عالیق

)2011

مخاطب

کد
q1
q2
q3
q4
q5
q6
q7
q8
q9
q10
q11
q12

q13
q14
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به نشان تجاري
( & Spears
Singh, 2004; Li
)et al. 2002

طراحي خوب برند
مطلوبیت و مناسببودن برند
دوستداشتني و پسندیدهبودن برند
جالببودن برند
جذابیت برند

q15
q16
q17
q18
q19
q20
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نگرش و تمایل

خوشایندبودن نشان تجاری
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جامعه آماري ،روش نمونهگيري و حجم نمونه
جامعه آماری این پژوهش كلیه افرادی هستند كه در شبكههای اجتماعي عضو بوده و
بهصورت روزانه از آن استفاده ميكنند و حداقل یکبار در معر

پیامها و ارتباطات زنده

اینستاگرامي (الیوهای) مشاهیر تبلییكننده قرارگرفته و از آن برای خرید محصولي استفاده
كردهاند؛ بهعبارتي تمامي اعضای شبكه اجتماعي كه تجربه خرید از طریق آن را دارا ميباشند
جزو جامعه آماری پژوهش حاضر هستند استفاده از پرسشنامه الكترونیكي در شبكههای اجتماعي
از آنها خواسته ميشود تا درصورت خرید از پیجهای (صفحات) تجارت اجتماعي اینستاگرام
فرم را تكمیل كنند .بهاینصورت كه پس از تبلیی اینفلوئنسرهای معروف مانند صدف بیوتي،
الناز گلرخ و بهنوش بختیاری ،محمدرضا گلزار ،مهناز افشار ،الناز شاكردوست ،رامبد جوان از
میان مخاطبان صفحات تعدادی نمونه انتخاب و در صفحات تجارت اجتماعي ،به نمونهگیری از
میان مخاطبان اقدام شد و از آنها خواسته شد تا پرسشنامه الكترونیكي را تكمیل كنند.
در این پژوهش از منطق نمونهگیری تصادفي استفاده شد تا نمونهها از همه طبقات
جمعیتشناختي باشند؛ بهاینصورت كه از لیست مخاطبان صفحات تجارت اجتماعي نفراتي
بهصورت تصادفي انتخاب شد .در مورد حجم نمونه باید گفت كه ازآنجایيكه تعداد جامعه
آماری مخاطب این صفحات نامشخص و قابل برآورده نبود؛ بنابراین ،نميتوان از فرمول برآورد
نمونه كوكران بهره برد؛ اما در روش معادالت ساختاری رویكرد حداقل مربعات جزئي محققان
پیشنهاد مي كنند ،حداقل حجم نمونه مكفي ،ده برابر مسیرهایي ساختاری منتهي به یک سازه
خاص در نظر گرفته ميشود( .محسنین و اسفیداني )48 :1393 ،در مدل پژوهش حاضر تعداد
مسیرها  ،6درنتیجه حداقل نمونه  60در نظر برآورد شده كه جهت افزایش صحت كار ،همهون
سایر تحقیقات پیمایشي  400پرسشنامه تكمیل گردید .در ادامه آزمون كفایت نمونه نشان ميدهد
كه آیا این حجم نمونه برای بررسي مدل كفایت ميكند.
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ویژگيهای جمعیتشناختي
اطالعات گردآوریشده در زمینه متغیرهای زمینهای تحقیق در جدول شماره  3آمده است:
جدول  .3وضعیت متغیرهای جمعیتشناختي نمونه آماری

بعد

متغير
جنسيت

زن

57/8

مرد

42/2

دیپلم و
فوقدیپلم
لیسانس

تحصيالت

درصد

كارشناسيارشد
و باالتر

متغير

بعد

درصد

متأهل

58

مجرد

38

سایر (مطلقه و)...

4

39/97

كمتر از 25

9/95

50/71

بین  25تا 35

28/91

بین  35تا 45

37/91
18/96
4/27

12/32

وضعيت
تأهل

سن

كمتر از 1

4/74

درآمد

بین  1تا 2

16/59

بین  55تا 55

(ميليون

بین  2تا 3

31/28

بیش از 55

تومان)

بین  3تا 4

19/91

بیش از 4

27/49

(سال)

آزمون کفایت نمونه
نظر به اینكه كه مقدار شاخص  KMOبرابر ( 0/ 898نزدیک به یک) است ،تعداد نمونه برای
تحلیل عاملي و تحلیل مسیر با مدل معادالت ساختاری كافي است .همهنین مقدار  Sigآزمون
بارتلت ،كوچکتر از  5درصد است كه نشان ميدهد تحلیل عاملي برای شناسایي ساختار مدل
عاملي مناسب است.
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یافتههاي پژوهش

 ❖ 116فصلنامه علمی رسانههای دیداری و شنیداری

❖ دوره  ،15شماره ( 1پیاپی ،)37بهار 1400

جدول  .4شاخص  KMOو آزمون بارتلت برای بررسي كفایت نمونه
آماره آزمون

مقدار آماره

سطح

درجه آزادي

معناداري

بارتلت
594

0/ 877

0/000

10

بررسی وضعيت نرمالبودن توزیع دادهها
برای انتخاب درست روش تحلیل دادهها از آزمون كلموگررف – اسمیرنوف استفادهشده تا
مشخص گردد كه توزیع دادهها به چه صورت است.
جدول  .5نتایج آزمون كلموگررف – اسمیرنوف
متغيرها

KolmogorovSmirnov
1/432

Sig

وضعيت

0/033

ریرنرمال

تخصص تبليغکننده

1/163

0/134

نرمال

قابلاعتمادبودن تبليغکننده

1/557

0/016

ریرنرمال

جذابيت محصول

1/762

0/004

ریرنرمال

نگرش و تمایل به برند

1/141

0/148

نرمال

جذابيت تبليغکننده

در تفسیر این آزمون باید گفت كه متغیرهای با توزیع نرمال ،دارای سطح معناداری بیش از 0/05
هستند؛ درنتیجه تنها متغیرهای «تخصص تبلییكننده» و «نگرش و تمایل به برند» دارای توزیع
نرمال است؛ درنتیجه نميتوان از معادالت ساختاری كوریانسمحور ( Amosو  )Liserlاستفاده
كرد و استفاده از معادالت ساختاری واریانسمحور و نرمافزار  Smart PLSدر پژوهش حاضر
توجیهپذیر است( .محسنین و اسفیداني)45-48 :1393 ،
مدل اندازهگيري
در تحلیل نرمافزار  ،Smart PLSدو مدل مدنظر قرارگرفته و بررسي ميگردد؛ یكي مدل
اندازهگیری كه در آن بارهای عاملي متغیرهای مشاهدهپذیر (سؤاالت پرسشنامه) نمایش داده
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در جدول  6مقادیر بار عاملي و مقدار  ،tمیزان پایایي متغیرها آورده شده است .در شكل  2اعداد
موجود روی مسیرها نیز بیانگر مقدار  t-valueبرای هر مسیر است .برای بررسي معناداربودن
ضرایب مسیر الزم است تا مقدار  tهر مسیر باالتر از  1/96شود .در شكل  3اعداد نوشتهشده بر
مسیرها ،درواقع ،ضرایب بتای حاصل از معادله رگرسیون میان متغیرها (ضریب مسیر) است.
اعداد داخل هر دایره نشاندهنده مقدار ضریب تعیین ( )R2مدل است كه میزان تغییراتي است
متغیرهای برونزا (مستقل) از طریق مسیرهای قیدشده بر متغیرهای درونزا (وابسته) تبیین
ميكنند.
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ميشود و دیگری مدل ساختاری كه در آن رابطه میان متغیرهای اصلي پژوهش بررسي ميشود.
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جدول  .6ضرایب مسیر گویهها و بررسي پایایي مدل
متغيرها

گویه

بار
عاملی

آماره T

انحراف
معيار

q1

0/84

35/07

0/02

q2

0/82

30/14

0/03

q3

0/86

36/49

0/02

q4

0/82

32/81

0/03

q5

0/85

48/22

0/02

q6

0/75

21/77

0/03

q7

0/83

41/67

0/02

q8

0/74

18/36

0/04

q9

0/79

28/02

0/03

قابلاعتمادبودن

q10

0/76

20/43

0/04

تبليغکننده

q11

0/8

29/59

0/03

q12

0/84

32/92

0/03

q13

0/91

47/21

0/02

q14

0/92

82/86

0/01

q15

0/88

46/52

0/02

q16

0/85

40/63

0/02

q17

0/62

9/75

0/06

q18

0/87

44/74

0/02

q19

0/71

14/27

0/04

q20

0/59

11/95

0/05

جذابيت تبليغکننده

تخصص تبليغکننده

جذابيت محصول

نگرش و تمایل به برند

ميانگين
واریانس
استخراجشده

0/7

0/63

0/64

0/83

0/58

آلفاي

پایایی ضریب

کرونباخ ترکيبی تعيين

0/86

0/81

0/81

0/8

0/85

0/9

0/87

0/88

0/91

0/89

-

-

-

0/63

0/58

بررسي دادههای مندرج در جدول باال نشان ميدهد كه بارهای عاملي تمام گویهها بیش از
 0/4است بارهای عاملي از طریق محاسبه مقدار همبستگي شاخصهای یک سازه با آن سازه
محاسبه ميشوند كه اگر این مقدار برابر و یا بیشتر از مقدار  0/4شود كه مؤید این مطلب است
كه واریانس بین سازه و شاخصهای آن از واریانس خطای اندازهگیری آن سازه بیشتر بوده و
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مقادیر آلفای كرونباخ و پایایي تركیبي برای تمامي متغیرها بیش از  0/7و آلفای كرونباخ كل
سؤاالت  0/82بود كه نشان از پایایي باالی ابزار تحقیق دارد .توجه به مقایسهی مقادیر كسبشده
برای میانگین واریانس استخراجشده مطابق جدول فوق با مقدار مرجع ( ،)AVE>0/5روایي
همگرایي مدل اندازهگیری موردقبول ارزیابي ميشود.
مدل ساختاري
در این بخش پس از بررسي روایي مدل و برازش مدل ،به اثرات متغیر تعدیلگر پرداخته
ميشود.
روایی واگرا به روش فورنل و الرکر
از روش فورنل و الركر ( )1981برای سنجش روایي واگرا استفاده شد .در این قسمت مقدار
جذر میانگین واریانس استخراجي ( )AVEتمامي متغیرهای مكنون مندرج در خانههای موجود
در قطر اصلي ماتریس ،بیشتر از مقدار همبستگي میان سایر متغیرها با یكدیگر كه در خانههای
زیرین و چپ قطر اصلي آمدهاند؛ بهعنوانمثال در مورد مقدار  0.84مندرج در قطر اصلي برای
متغیر جذابیت ،از تمامي مقادیر سطر و ستون مشخصشده بیشتر است؛ بنابراین ميتوان گفت
كه در پژوهش حاضر ،سازهها (متغیرهای مكنون) در مقایسه با سازههای دیگر در مدل تعامل
بیشتری با شاخصهای خود دارند؛ بهبیاندیگر میزان همبستگي یک سازه با شاخصهایش از
همبستگي آن سازه با سایر سازهها بیشتر است و شاخصها بهدرستي جایگذاری شدهاند .درنتیجه
روایي واگرای مدلهای اندازهگیری در حد مناسبي قرار دارد و بهخوبي برازش را نشان ميدهد.
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پایایي در مورد آن مدل اندازهگیری قابلقبول است .همهنین جهت بررسي پایایي ابزار پرسشنامه
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جدول  .7ماتریس سنجش روایي واگرا
قابلاع
تمادبودن

0/80

جذابيت
محصول

جذا
بيت

نگرش و
تمایل به برند

تخص
ص
0/80

تخصص

0/76

0/75

نگرش و تمایل به برند

0/84

0/56

0/66

جذابيت

0/91

0/59

0/69

0/78

جذابيت محصول

0/55

0/50

0/58

/60

قابلاعتمادبودن

برازش مدل ساختاري (نيكویی برازش) ()GOF1
این معیار مربوط به بخش كلي معادالت ساختاری است .بدین معني كه پس از برازش بخش
اندازهگیری و ساختاری ،برازش بخش كلي مدل توسط این معیار سنجیده ميشود .معیار توسط
تنهاوس و همكاران ( )2004ابداع و مطابق فرمول زیر محاسبه ميگردد:
GOF =√µ𝐶𝑜𝑚𝑚𝑢𝑛𝑎𝑙𝑖𝑡𝑖𝑒𝑠 ∗ µ𝑅 2
وتزلس و همكاران ( )2009سه مقدار  0/36 ،0/25 ،0/01را بهعنوان مقادیر ضعیف ،متوسط
و قوی برای  GOFمعرفي نمودهاند؛ بهاینمعني كه درصورت محاسبه مقدار  0/01و نزدیک به
آن برای این شاخص ميتوان نتیجه گرفت كه برازش كلي مدل در حد ضعیفي است0/25 .
نشانگر برازش متوسط و  0/36بیانگر برازش كلي قوی است (همان .)98-97 :جدول باال نشان
از برازش كلي قوی مدل ارائهشده است چراكه با توجه به مقدار بهدستآمده برای  GOFیعني
عدد  0/66در مقایسه با  0/36نشان از قوت باالی مدل دارد.

)1. Gof (Goodness Of Fit
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معيار R2

مقادیر اشتراکی

جذابیت تبلییكننده

-

0/77

تخصص تبلییكننده

-

0/63

قابلاعتمادبودن تبلییكننده

-

0/78

جذابیت محصول

0/63

0/68

نگرش و تمایل به برند

0/58

0/72

مقدار ميانگين

=0/61

0/72

متغيرهاي مكنون

1

GOF =√0.61 × 0.72 =0/66

1. Communality
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جدول  .8محاسبه معیار GOF
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جدول  .9اثر خطي متغیرهای تحقیق
ضریب

ميانگين

مسير

)(M

جذابيت  نگرش و تمایل به برند

0/08

0/08

مسير

انحراف
استاندارد

آماره
T

)(STDEV
0/05

9/32

جذابيت  جذابيت محصول

0/12

0/12

0/05

1/69

تخصص  نگرش و تمایل به برند

0/11

0/58

0/06

1/66

تخصص  جذابيت محصول

0/64

0/64

0/05

2/20

قابلاعتمادبودن  نگرش و تمایل به

0/19

0/19

0/06

3/11

0/11

0/06

1/97

برند
قابلاعتمادبودن  جذابيت محصول

0/58

سادهترین معیار برای سنجش معناداری رابطه بین سازهها در مدل اعداد آماره  Tاست.
درصورتيكه مقدار این اعداد از  1/96بیشتر شود ،نشان از صحت رابطه بین سازهها درنتیجه
تائید فرضیههای پژوهش در سطح اطمینان  0/95است( .داوری و رضازاده )90 :1392 ،تمامي
ضرایب معناداری مدل اولیه بهجز مسیر میان «جذابیت» به «نگرش و تمایل به برند» بیش از 1/96
بوده كه معناداربودن رابطه مؤلفههای متغیرهای مكنون مدلهای اندازهگیری و سؤاالت آن در
سطح اطمینان ( 0/95خطای استاندارد كمتر از  )0.01را نشان ميدهد.
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جدول  .10نتایج آزمون فرضیات
فرضيه
 :1جذابیت تبلییكننده با تمایل مصرفكننده به نشان تجاری (برند)
رابطه مثبت دارد.
 :2جذابیت تبلییكننده با جذابیت محصول مدنظر برای مصرفكننده
ارتباط مثبت دارد.
 :3تخصص تبلییكننده با تمایل مصرفكننده به نشان تجاری (برند)
رابطه مثبت دارد.
 :4تخصص تبلییكننده با جذابیت محصول مدنظر برای مصرفكننده
ارتباط مثبت دارد.
 :3قابلاعتمادبودن تبلییكننده با تمایل مصرفكننده به نشان تجاری
(برند) رابطه مثبت دارد.
 :4قابلاعتمادبودن تبلییكننده با جذابیت محصول مدنظر برای
مصرفكننده ارتباط مثبت دارد.

اندازه اثر

آماره T

نتيجه

0/08

9/32

تائيد

0/12

1/69

رد

0/11

1/66

رد

0/64

2/20

تائيد

0/19

3/11

تائيد

0/58

1/97

تائيد

نظر به محاسبات صورت گرفته در قسمتهای قبل و جدول فرضیات ،مشخص شد كه
اثرات متغیرهای جذابیت تبلییكننده بر جذابیت محصول ،همهنین اثرات متغیر تخصص بر
نگرش به نشان تجاری (برند) ،به دلیل پایینبودن مقدار آماره  Tدر سطح 95درصد معنادار نبود
درنتیجه مدل نهایي بهصورت زیر ارائه ميگردد.
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مدل نهایی و آزمون فرضيات
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نمودار  .6مدل نهایي تحقیق بههمراه ضرایب مسیر

بحث و نتيجهگيري
پژوهش پیشرو بر آن شده بود تا عناصر منابع اعتباردهنده به اینفلوئنسر (مشاهیر اثرگذار فضای
مجازی) تبلییكننده كه شامل :جذابیت ،تخصص و قابلاعتمادبودن هستند را با نگرش
مصرفكننده به محصول و نشان تجاری (برند) بررسي كند .تأثیرپذیری بر روی مخاطب در دو
مرحله صورت ميپذیرد كه این دو مرحله عبارتاند از .1 :در حین دریافت پیام و  .2پس از
دریافت پیام از جانب مخاطب .اگر اثربخشي بر روی مخاطب در مرحله دوم تثبیت شود تبلیغات
و اثرگذاری مشاهیر ميتواند اثربخش باشد و به خرید محصول/خدمات منجر شود( .دانایي،
 )169 :1397بررسي مدل در بستر تجارت اجتماعي اینستاگرامي در تحقیق حاضر ،سه ویژگي
مشاهیر (جذابیت ،تخصص ،قابلاعتمادبودن) ميتواند همزمان در مدل تحقیق  63درصد تغییرات
مربوط به متغیر جذابیت محصول و  59درصد تغییرات نگرش و تمایل به نشان تجاری را تبیین
كنند كه نشان از كارایي باالی مدل ارائهشده دارد؛ بنابراین ،ميتوان ادعا كرد كه مدل تحقیق
ميتواند بهخوبي اثرات و عوامل دخیل در اثرگذاری اینفلوئنسر و تبلییكننده تجارت اجتماعي
را در بستر اینستاگرام نشان دهد .همهنین نظر به مقادیر آماره  Tميتوان گفت كه تمایل
مصرفكننده به نشان تجاری تحت تأثیر جذابیت و قابلاعتمادبودن تبلییكننده بوده است،
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جذابیت محصول تحت تأثیر تخصص و قابلاعتمادبودن اینفلوئنسر تبلییكننده قرار دارد ،اما اثر
جذابیت بر آن تائید نشد .چگونه این نتایج را تفسیر ميكنیم؟ چرا تخصص با تمایل مصرفكننده
به نشان تجاری ارتباط ندارد و جذابیت تأییدكننده با جذابیت محصول ارتباط ندارد؟
با توجه به نتایج ،این امر ممكن است بهدلیل قدرت متفاوت ارتباط اشارات و نشانههای
مطروحه در تبلیغات با برند /خدمات باشد .سنگوپتا 1و همكاران ( )1997استدالل ميكنند كه
همه اشارات و نشانههای مطرحشده از طرف اینفلوئنسر كاركرد یكساني ندارند :نشانههایي كه
ارتباط محكمتری با محصول ایجاد ميكنند باید نسبت به مواردی كه پیوند ضعیفتری دارند،
تغییر نگرش بیشتری ایجاد كنند ،زیرا ارتباط قویتر منجر به دسترسي بیشتر نشانهها خواهد شد.
ازنظر نگرش و تمایل به نشان تجاری ،تخصص تبلییكننده ممكن است یک ارتباط ضعیف باشد
زیرا تخصص تبلییكننده احتماالً فقط به كاالی خاصي كه وی تائید ميكند محدود ميشود ،اما
نه خطوط مختلف تولیدی كه ممكن است یک نشان تجاری داشته باشد .به همین ترتیب ،برای
جذابیت كاال ،تخصص و قابلاعتمادبودن تبلییكننده ،نشانههای محكمي در مورد محصول هستند
(تبلییكننده در مورد این نوع محصول تخصص دارد و ميتوان به محصول توصیه وی اعتماد
كرد) ،درحاليكه جذابیت تبلییكننده تنها ميتواند بهسختي به محصول خاصي ارتباط پیدا كند،
بنابراین ممكن است نتیجه قابلتوجهي نداشته باشد.
این نتیجه با استدالل تئوری سازگاری اجتماعي 2همخواني دارد

( & Kahle, 1984; Kahle

 .)Timmer, 1983جذابیت منبع تبلیی ميتواند بر نگرش و تمایل به نشان تجاری اثر بگذارد،
درحاليكه تخصص به ارزیابي ویژگي و مشخصات محصول كمک ميكند

( Kahle & Homer,

 .)1985; ;;;;;;; ; ;;;;;;;;, 2015; ;;;; ;; ;;. 2013قابلیت اعتماد تنها سازهای است كه
بهطور قابلتوجهي به نگرش و تمایل به نشان تجاری و جذابیت كاال مرتبط است و اهمیت
اعتماد در تجارت اجتماعي را برجسته ميكند .اعتمادبهنفس تأییدكنندگان كلید ارائه پیام تبلیغاتي

1. Sengupta
2. Social Adaptation Theory
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یا اقناعي است .درواقع ،اعتماد عبارت است از تمایل یکطرف برای آسیبپذیری و به خطر
انداختن اقدامات طرف دیگر ( .)Mayer et al. 1995در تجارت اجتماعي ،برخالف
فروشگاههای سنتي ،مصرفكنندگان فرصتي برای لمس و احساس محصول ندارند؛ بنابراین
خطرات قابلتوجهي در ارتباط با تجارت اجتماعي وجود دارد .اعتمادی كه از طرف تبلییكننده
و تأییدكننده قابلاعتماد گرفته ميشود ،كلید مقابله با این نگراني مهم و تغییر نگرش مخاطبان
است.
این پژوهش بهوسیله مدل اعتبار منبع ،اثرات تبلیی و تائید مشاهیر اثرگذار (اینفلوئنسر) در
تجارت اجتماعي را بررسي كرده است؛ بنابراین ميتواند درن ما را از اقناع مخاطب را در زمینه
تجارت اجتماعي رني ميكند .این امر ميتواند به مدیران و مشاوران تجارت اجتماعي كمک كند
تا با درنظرگرفتن نوع و قصد تبلیغات بتوانند بهطور صحیح اینفلوئنسر مناسبي را انتخاب كنند.
اگر هدف عمدتاً ارتقا نگرش نشان تجاری باشد ،مدیران باید تأییدكنندگاني را بیابند كه جذاب
و قابلاعتماد باشند .اگر نگراني در مورد افزایش فروش و سهم بازار یک محصول خاص است،
تأییدكنندگان باید با تخصص و همهنین قابلاعتماد ظاهر شوند.
درنهایت باید گفت كه در تجارت سنتي برمبنای انجام معامالت و ارائه خدمات مؤثرتر و
كارآمدتر بناشده ولي اساس تجارت اجتماعي و شبكههای اجتماعي بر اشتران و گردهمآوردن
منافع ،زمینههای ذهني و سرگرميهای مختلف است .درنهایت باید گفت كه عوامل تجاری كه
در تجارت سنتي مطرحاند در تجارت اجتماعي اثر ندارند؛ در عو

ميتوان بهجای این عوامل،

ارتباطات ریررسمي و اجتماعي -احساسي میان افراد جامعه و اجتماع مجازی بر رشد و التزام
به اینگونه تجارت ميتوانند مؤثر باشند .همهنین ميتوان پیشنهاد كرد كه پرداختن به این
پارامترها و جذابكردن هرچه بیشتر با استفاده از اینفلوئنسرهای اثرگذار ميتواند به طرز مؤثری
درگیری بیشتر و مشاركت فرد را در تجارت اجتماعي تقویت كند.
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