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  خالصه

با توجه به گسترش . تبلیغاتدرشبکههایاجتماعیصورتپذیرفتهاستبهش تحقیقحاضرباهدففهمچگونگیتاثیراعتمادبرنگر    

هاي مجازي اعم از آموزشی، اقتصادي،  هاي اجتماعی حجم زیادي از فعالیت هاي شبکه سایت روزافزون خدمات و کاربران در وب

ي اجتماعی با هدف معرفی ها بازاریابی در میان کاربران شبکه. گیرد اجتماعی و سیاسی بر روي این وب سایت ها صورت می

هاي اخیر مورد توجه محققان و شرکت هاي مختلفی قرار  هایی است که در سال محصوالت و جذب مشتري از جمله فعالیت

. گرفته است

تبلیغات . شدبا هایاجتماعیمی هایاجتماعیدرجامعهانسانیاتفاقافتاده،موضوعتجارتدرشبکه بنابراینمهمترینرخدادیکهضمنتوسعهشبکه

هاي اجتماعی نگرش به تبلیغات از  در حیطه تبلیغات در شبکه. باشد هاي مهم در بازاریابی و دنیاي تجارت می ه جز حوزههمیش

. نگرش یکی از مهمترین مفاهیم در سیستم هاي اطالعاتی و تحقیقات بازاریابی است. اهمیت به سزایی برخوردار است

  .باشد که کاربران چگونه نگرشی به تبلیغات دارند مهم میهمچنین اندازه گیري اعتماد کاربران و درك این 

  .هاي اجتماعی، تبلیغات، نگرش اعتماد، شبکه :کلمات کلیدي

  

  

  مقدمه .1

. هایاجتماعیبهیکپدیده جهانیتبدیلشدهاست هایشبکه هایتلفنهمراه،استفادهبیشازحدازسایت باتوجهبهشیوعدستگاه    

. تواندمحصولخودرابهراحتیتبلیغکند اوالزهمه،کسبوکارمی. دهند برایکسبوکارارائهمیهایزیادی هایشبکهاجتماعی فرصت سایت

هاي اجتماعی  هاي شبکه سایتهایشرکتراوقتیکهاز توانندآگهی میهاي شبکه اجتماعی  سایتبسیاریازکاربران

تنیدگیوافزایشنیروهاوعواملتعیین  امروزه،درهم ].1[کنند ببینند برایهدفدیگریاستفادهمی

 هارابامخاطراتوچالش ها،شرکت وقفهومداومسالیقمشتریانوباالرفتنسطحانتظاراتآن دربازار،حضوررقبایقدرتمندمتعدد،تغییربیکننده

                                                            
1 Email: samadihale405@gmail.com : نویسنده مسئول
2 Email: mohammadbashokouh@gmail.com
3 Email: HRK6809@gmail.com 
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ازسوي  .روکردهاست هایعمیقیروبه

شرکشناختی،برقراریوایجاداعتمادبیشترازتصویر شناختیوجامعه دیگر،آگاهیازرفتارمشتریان،ارتباطبرقرارکردنباآنها،داشتناطالعاتروان

. کند ایرادرایجادروابطبامشتریانایفامی تدرذهنمشتریانونیزاطالع داشتنازحرکاتوامکاناترقبا،نقشارزنده

از . ]2[آورد دستمی خرد،بلکهمنافع،ارزش،احترام،اعتمادوسایرعواملراکهدرپیآناستبه دراینگونهروابط،مشتري،تنهامحصولوخدماتنمی

اي مورد بررسی قرار گرفته و یکی از اجزاي اصلی رابطه تجاري  بازاریابی رابطه عنوان یک ساختار کلیدي در این رو، اعتماد به

هاي طرف دیگر رابطه اعتماد کند  تواند به وعده باشد و مشخص کننده این مطلب است که هر طرف رابطه تا چه میزانی می می

ایموثردر ه ،نگرشمصرفکنندگاننسبتبهتبلیغاتیکیازشاخص)2000(هایمهتا باتوجهبه گفته. ]3[

اثربخشیتبلیغاتاست؛زیراتواناییشناختیمصرفکنندهنسبتبهتبلیغاتدرافکارواحساسات 

. آنهاظاهرمیشودومتعاقبابرنگرشآنهانسبتبهتبلیغاتتأثیرخواهدداشت

هاي  هامسیریمیباشدکهدرسال بههمیندلیلشناختمکانیزموسازوکارهایاثرگذاریتبلیغاتازطریقشبکههایاجتماعیبرمخاطباناینپیام

نظربسیاریازمحققیندانشگاهیرابهخودجلبکردهاستودرهمینراستاهدفاصلیتحقیقحاضرنیزدرجهتادامهاینمسیروپرکردنشکافمیاناخیر

وبهطور.واقعیتیکهدرحاالتفاقافتادندرارتباطمیانمخاطبانوتبلیغکنندگاندرشبکههایاجتماعیمیباشدوشناختماازاینرابطهوروابطمیباشد

هاي  عبهتاثیراتیمیباشدکهاعتمادبهتبلیغاتوبرنگرشمخاطباننسبتبهتبلیغاتدر شبکهمشخصتحقیقحاضرخواهانپرداختنوتحقیقراج

  ].4[گذارند اجتماعی می

  مبانی نظري و ادبیات پژوهش.2

  هاي اجتماعی شبکه 2-1

هاي  هاي کاربردي مبتنی بر آن را نیز به همراه داشته است و شبکه گسترش اینترنت در سال هاي اخیر ، گسترش برنامه   

هاي اجتماعی  هاي اجتماعی مجازي گونه اي از رسانه شبکه. ترین این برنامه ها می باشند اجتماعی، یکی از مهمترین و موفق

انسانی داشته و به فرد امکان برقراري ارتباط با شمار فراوانی از افراد دیگر ، فارغ از هستند که بیشترین شباهت را به جامعه 

هاي اجتماعی مجازي، نسل جدیدي از وب  شبکه] 5[دهند  محدودیت هاي زمانی ، مکانی ، سیاسی، فرهنگی و اقتصادي را می

. دهند را تشکیل می نیشوند و جماعت آنالها کاربران به صورت مجازي دور یکدیگر جمع می  ها هستند که در آن سایت

ها میلیون کاربر دارند که از  و اینستاگرام، صد، گوگل پالس هاي اجتماعی آنالین نظیر فیس بوك، توئیتر امروزه، برخی از شبکه

ام است؛ یک هاي اجتماعی یک کنش مبتنی بر التز شبکهپروپوزال  .ها براي ایجاد و حفظ روابط با دیگران استفاده می شود آن

هاي  هسته اصلی شبکه. سازند کانون براي افراد همفکر، داراي عالیق و اهداف مشترك که ارتباطات خود را در یک جماعت می

کند، چون به  هاي اجتماعی افراد را جذب می شبکه. پروپوزال. گیرد اجتماعی دیالوگ است و روابط بر همین اساس شکل می

هایی درباره  زندگی شخصی خود را به اشتراك گذارند، احساساتشان را بیان کنند و بازتاب دهد تا تجربیات آنها فرصت می

شبکه هاي اجتماعی عرصه را براي تبلیغ کاال و خدمات تولیدکنندگان فراهم می ]. 6[مسائل مختلف اجتماعی مطرح سازند 

. عی براي ترویج و پخش اطالعات استفاده می کنندبا پیشرفت فناوري اینترنت، بنگاه ها از سایت هاي شبکه هاي اجتما. کنند

کاربران اینترنت به تدریج ارتباطات تجاري را شکل می . اند شبکه هاي اجتماعی باعث تغییر ارتباطات بازاریابی سنتی شده

ماعی هاي اجت به دلیل شهرت و اهمیت شبکه. گرفت دهند که این ارتباطات در شکل سنتی ، از جانب بازاریابان شکل می
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وکارهاي مختلف ، برخی از خبرگان صنعت و پژوهشگران ، کسب و کارها را به حضور در  مجازي در ارتباط دادن افراد و کسب

  ].  7[کنند هاي آن تشویق می گیري از مزیت هاي اجتماعی و بهره شبکه

  اعتماد 2-2

نقش اعتماد در مبادالت تجاري، . ایش یافته استهاي اخیر، توجه به نقش اعتماد به صورت یک عامل بین رشته اي افز در سال

اعتماد عامل تسهل کننده تعامالت بشري است و امکان . باشد عرضه کننده و نیز روابط شرکاء مهم می-بازاریابی، روابط خریدار

یک حالت ذهنی از طرف دیگر، عدم اعتماد . شود دهد و باعث حرکت روان اقتصاد می هاي تجاري را به افراد می انجام تراکنش

ها  امروزه سازمان]. 8[کند هاي غیرقابل اعتماد و ناسالم کمک می مفید است که به ما در جهت دوري جستن از افراد و سازمان

اعتماد موجود، همیشه . گیري از آثار آن هستند ها و بهره هاي جدیدي براي ارتقاي مشارکت بین افراد و گروه در جستجوي راه

اعتماد باعث رونق بازار ]. 9[مکن است اعتماد به دالیلی ، متزلزل شده، تضعیف گردد و یا کامال از بین برودماند و م ثابت نمی

هاي داوطلبانه در ابعاد  اي پر رونق از تجمع دهد و شبکه ها افزایش می شود و تمایل افراد را به تعامل و همکاري با گروه می

عد کیفیت اطالعات، حفظ حریم شخصی، تجربه کاربران و شهرت وب سایت چهار ب. کند مختلف زندگی اجتماعی ایجاد می

گرچه اعتماد در دنیاي واقعی اهمیت دارد، اما در فضاي مجازي بسیار ]. 10[تواند بر اعتماد به وب سایت مؤثر واقع گردد می

زمانی که قوانین . ش ویژه اي دارد بااهمیت تر است و اهمیت آن به این دلیل است که اعتماد تحت شرایط تغییر و بی ثباتی نق

، سیاست ها ، معیارها ، قواعد و اصول سنتی وجود ندارند ، افراد براي هدایت به روابط شخصی روي می آورند که کیفیت این 

  ].7[روابط تا حد زیادي با سطح اعتماد تعیین می شود 

اتکا و میزان راحتی پذیرش صفتی از یک شخص یا یک چیز توانایی "طبق تعریف واژه نامه انگلیسی آکسفورد، اعتماد به معنی 

در تعریف اعتماد و نیز چندگانگی آن اختالف نظرهایی وجود دارد که ناشی از دو دلیل . "باشد و یا درستی یک عبارت می

بودن و راحتی اول، این که اعتماد مفهومی انتزاعی بوده و گاهی اوقات با مفاهیمی چون معتبر بودن، قابل اتکا : باشد می

باشد  وجهی بوده و داراي ابعاد مختلف حسی ، شناختی و رفتاري می دوم، این که اعتماد مفهومی چند. شود مترادف گرفته می

در نهایت . رساند اعتماد تسهیل کننده مبادالت در فضاي اجتماعی است که هزینه مذاکرات و مبادالت را به حداقل می]. 11[

پذیرند که از قابلیت اتکا  هایی را می ب و کار امروزي به طور طبیعی کاربران و محیط طبیعی سیستمهاي کس این که در محیط

  ].12[و اعتماد باالیی برخوردار باشد 

  نگرش  2-3

به عبارت دیگر نگرش یک حالت . نگرش، یک گرایش ذهنی براي عمل در جهت موافق یا مخالف با یک موضوع خاص است   

ء یا موقعیتی که  کم و بیش با دوام در سازمان ذهنی فرد است که او را آماده می کند تا به شکلی مشخص نسبت به یک شی

ف کننده در مورد محصوالت، خدمات، تبلیغات، نام هاي تجاري مختلف بررسی نگرش مصر. به او ربط دارد، واکنش نشان دهد

عوامل متعددي از قبیل . دهد، موضوعی است که توجه بازاریابی را به خود جلب کرده است و عکس العملی که از خود بروز می

  ].8[ییر نگرش مؤثرند گیري و تغ قیمت، نوع بسته بندي، شکل ظاهري محصول، نوع تبلیغات و نحوه توزیع محصول در شکل

  :شود ها اشاره می شناسی از نگرش شده است که در ذیل به برخی از آن تعاریف بسیاري در مدیریت و روان
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هاي عملی نسبت به بعضی چیزها و ایده ها را  نگرش ارزیابی مطلوب یا نامطلوب پایدار فرد، احساس عاطفی و گرایش

چیز کنند  ها را وادار به دوست داشتن یا نداشتن یک افراد را شکل دهند، آنتوانند افکار  ها می نگرش. کند توصیف می

ها در مورد  ها هستند و آن و به سمت چیزي یا دوري از آن حرکت دهند؛ بنابراین رفتارهاي مردم تحت تأثیر نگرش

].13[کنند  موضوعات مشابه، به طور کامال سازگاري رفتار می

14[گیرد، نگرش ثابت و پایدار است  دت تحت تأثیر رفتار قرار مینگرش امیال درونی است که به ش  . [  

به عبارتی تمایل . اي از اعتقادات، عواطف ونیات رفتاري نسبت به یک شیء، شخص یا واقعه است نگرش مجموعه

]. 15[شود  نسبتا پایدار به شخص، چیزي یا رویدادي است که در احساس و رفتار نمایان می

ست از ترکیبی از باورها نگرش عبارت ا

. وهیجانهاییکهشخصراپیشاپیشآمادهمیکندتابهدیگران،اشیاوگروههایمختلفبهشیوةمثبتیامنفینگاهکند

( نگرش،ارزیابییابرآوردیاستکه

نگرشبازتابیازشیوهاحساسفردنسبتبهیکچیزیایکموضوعاس.دربارهشی،فردیارویدادیصورتمیگیرد)بهصورتمطلوبیانامطلوب

]. 16[ت

دارد که از آن با عنوان  یژگیکند که نگرش سه و یصاحب نظران مطرح م دگاهیبرونو از دABC شود یم ادینگرش .

آگاهانه  دیعقا یبه معن یشناخت یژگیو. يو جزء رفتار ی، جزء احساس یجزء شناخت: عبارت است از  یژگیسه و نیا

که در وقت فعال  ندیناخوشا ایندیخوشا ياحساس ها یبه معن یاحساس یژگیو. فرد درباره موضوع نگرش است 

].17[ دهد یکه در پاسخ به نگرش رخ م یعمل يکارکردها یعنییرفتار یژگیو. شود  یم ختهیشدن نگرش ، انگ

  تبلیغات  2-4

گستردگی میدان . باشد تبلیغات نیرومندترین ابزار آگاهی بخشی در شناساندن یک شرکت، کاال، خدمت یا اندیشه و دیدگاه می

چنانچه آگهی ها سازنده و گیرا باشند، می توانند یک تصور در مخاطب به وجود بیاورند، حتی او را تا . چشمگیر استتبلیغات 

در این میان ، اگر چه . اندازه اي به موضوع عالقمند نمایند یا دست کم به پذیرش و شناخت فرآوره و نام بازرگانی آن وا دارند

ت فراهم نموده است، اما افراد به دنبال حداکثر نمودن سرمایه گذاري خود در این مقوله ي کارایی براي تبلیغا اینترنت رسانه

هاي تلفن همراه، نمایان شده است مبلغان به آسانی می توانند به انبوهی از کاربران  با گسترش روزافزون دستگاه . باشند  می

ها، کاالها یا  ي ایده کاتلر تبلیغات را هر گونه ارائه و عرضه.نددسترسی پیدا کنند و با هزینه پایین با آنها ارتباط برقرار نمای

اما در این میان تبلیغاتی اثر . کند خدمات از یک واحد تبلیغاتی، فرد یا مؤسسه که مستلزم پرداخت هزینه باشد، تعریف می

د مخاطبان را تحریک نموده بخش است که بتواند توجه مخاطب را جلب کرده ، تأثیري خاطره انگیز داشته باشد و کنش خری

هدف تبلیغ منحصرا در دست گرفتن بازار نیست بلکه مقصد باید آن باشد که در . و دریافت حسی مخاطبان را بیدار نماید

  ].18[مردم و خریداران اعتماد و ایمان عمیق براي توسعه کارهاي آینده به وجود آورد 
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شود تا  که بوسیله آن پیامهاي دیدنی و شنیدنی به اطالع مردم رسانیده میتبلیغات یکی از پنج عاملی اساسی در ارتباط است 

بوسیله نفوذ در آنها مردم را وادار به خرید کاال یا خدماتی، تمایل و عالقه آنها را نسبت به افکار، نظرات، اعتبار و اشخاص مورد 

  ].6[نظر است جلب نماییم 

بازار.ایفروش،روابطعمومی،بازاریابیمستقیموتبلیغاتاستکهتبلیغاتجزومهمیازبازاریابیاستارتباطاتبازاریابیشامالجزایمختلفیازقبیالرتق

یابانازتبلیغات،برایایجادآگاهیدرموردنامتجاري،ایجادبرترینامتجاریبینسایرنام 

  . کنند  هایتجاري،ودرنهایتانتخابنامتجاریتوسطمشتریاستفادهمی

  ]19[نقشیشگرفرادرجهتموفقیتسازمانایفامیکند تبلیغاتبهعنوانیکیازمهمترینعناصرارتباطیسازمان،

به طور مثال . در متون مختلف تعاریف متعددي از تبلیغات آمده است که در تمامی این تعاریف اشتراکات زیادي وجود دارد

  : توان به تعاریف ذیل اشاره کرد می

20[شود تبلیغ انتقال اطالعات از شخصی به شخص دیگرگفته می.[

دهد و با افزایش آگاهی از نام تجاري و ارتقا تأثیر آن، سهم بازار  ا و رفتار خرید را تحت تأثیر قرار میه تبلیغات نگرش

  ].21[دهد ها را افزایش می سازمان

 که ) ها کاالها، خدمات و ایده(تبلیغات ارتباطی است غیر فردي، ساختارمند، ترکیبی و منسجم، درباره محصوالت

گیرد و هزینه آن توسط اسپانسر پرداخته  ق وسایل ارتباط جمعی مختلفی صورت میمتقاعدکننده است و از طری

هاي مختلف براي متقاعد  تبلیغات یعنی رساندن یک پیام در مورد محصول و یا یک خدمت از طریق رسانه. شود می

].22[کردن مخاطبان بالقوه براي خرید آن محصول و یا خدمت 

 که ارائه  یبه شرکت و محصوالت دارانیبالقوه عکس العمل خر شیبه افزا غاتیتبلکند که  یم انیب)  1988( کاتلر

 کیمحصوالت  حیو ارائه علل ترج الیام تیبا هدا دیکار با نیکند که ا یم دیاو تاک. کند یداده است کمک م

  ].19[انجام شود گریسازمان نسبت به سازمان د

 ها توسط  هر شکلی از نمایش و ترویج پولی کاالها خدمات و ایده "انجمن بازاریابی آمریکا تبلیغات را به صورت

کند؛ اما طبق نظر دیوید آگیلوي تبلیغات به منظور توسعه تصویر نام تجاري، افزایش  تعریف می "حامی مشخص 

تواند چارچوب فکري، الگوي  موثر و پرنفوذ دارد و میتبلیغات کارکردي . سهم بازار و سود سازمان در بلند مدت است

].19[رفتاري، نظام ارزشی و شیوه تعامل مردم با محیط و دیگران را تحت تأثیر قرار دهد 

  هاي اجتماعی  بازاریابی در شبکه 2-5

ه بوده است بازاریابی یک فعالیت مدیریتی و انضباطی علمی است که موضوع تغییرات اساسی در طول بیست سال گذشت

هاي بازاریابی انبوه قدیمی که  اند و روش بسیاري از محققان و شاغلین موافقند که برخی از اصول بازاریابی قدیمی کمرنگ شده

ها، جهانی شدن بازارها و ظهور نسل جدیدي از  اند تأثیر گذشته را ندارند گسترش رسانه مشهور بوده 70و 60هاي در دهه

قوانین بازار و پویایی بازار را با تضعیف موقعیت رقابتی ) ها است که اینترنت مشهورترین آن(اطالعاتی  هاي ارتباطی و تکنولوژي
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در محیط در حال تغییر بازار، . دهند هاي جدید بسیاري را در اختیار افراد قرار می ها و توانمندي دهند فرصت مشترك تغییر می

هاي  براي استراتژیست. هاي اجتماعی بسیار حیاتی است ش رسانهنق 2هاي عصر وب  نقش اینترنت و مخصوصا پیشرفت

هاي بازاریابی انبوه  بازاریابی، این پیام ساده است، زنده ماندن در عصر مشتریان قدرتمند نیازمند وابستگی کمتر به تاکتیک

عنوان بخشی از جعبه ابزار  هاي اجتماعی به دهی به بازار و مهمتر از آن شرکت دادن رسانه فهمیدن نقش تکنولوژي در شکل

  ].23[بازاریابی به یک ضرورت استراتژیک تبدیل شده است 

یر . هاي اجتماعی و یکی از اقدامات بازاریابی جدید و مشهور است بازاریابی شبکه اجتماعی، یک زیر مجموعه از بازاریابی رسانه

شوند،  حدودیت زمانی، مکانی و وسایل ارتباطی متصل میکنندگان بدون هیچ م اساس این روش بازاریابی نوین، برندها و مصرف

فیلیپس و نوبل معتقدند که بازاریابی . کند زیرا به جاي برقراري ارتباط یک طرفه سنتی، برقراري ارتباط دو جانبه را تسهیل می

هاي اجتماعی توسط  ابی شبکهبازاری. کنندگان دارد هاي اجتماعی یک ابزار بازاریابی آینده است که تأثیر عمیقی بر مصرف شبکه

هاي اجتماعی در میان افراد بسیار محبوب  شود، زیرا این شبکه بازاریابان استراتژیک به عنوان یک ابزار بازاریابی استفاده می

  ].24[هاي قابل توجهی براي تبلیغات هستند هستند و در نتیجه سایت

  تبلیغات در شبکه هاي اجتماعی  2-7

. هاي اجتماعیعصرجدیدیرابرایمدیریتبازاریابیبازمیکند شبکهظهوربازاریابی

. باتوجهبهشیوعدستگاههایتلفنهمراه،استفادهبیشازحدازسایتهایشبکههایاجتماعیبهیکپدیدهجهانیتبدیلشدهاست

. اوالزهمه،کسبوکارمیتواندمحصولخودرابهراحتیتبلیغکند. سایتهایشبکهاجتماعی فرصتهایزیادیبرایکسبوکارارائهمیدهند

سایت هاي شبکه هاي اجتماعی میتوانندآگهیهایشرکتراوقتیکهازسایت هاي شبکه اجتماعی سیاریازکاربرانب

برایهدفدیگریاستفادهمیکنند ببینند 

اند،عملکردفروشاحتماالیکیازفاکتورهایمهمتغییریاف هایاجتماعیبوده هایکاربردیشرکتهاییکهشاهدتاثیربالقوهشبکه درمیانزمینه].14[

هایاجتماعیتمرکزمیکنندتامحصوالتخودراتبلیغو به فروش  آنهابررویشبکه.تهایتکنولوژیکیاستتهتوسطاینپیشرف

. برسانندوبامشتریانارتباطبرقرارکنندیابهآنهادستپیداکنند

  ].14[هایاجتماعییکروشبسیارمهماست  هایاجتماعی،تبلیغاتشبکه برایبازاریابیشبکه

  

  : از تبلیغات اینترنتی استاندارد است شش ویژگی تبلیغات شبکه اجتماعی که متفاوت 1- 2-7

کنندگان باعث ایجاد ارزش  کنندگان و مصرف اي که در آن هر دو شرکت گفتگوي دو طرفه(تبادل اجتماعی -1

). شوند می

ها و باال بردن نام تجاري شخصی خود  ریزي تصویر آن اجتماعی، با طرح تبلیغات شبکه (نام تجاري شخصی -2

). دهد دف قرار میکنندگان را مورد ه مصرف

). دهد اجتماعی در یک فضاي بسیار شخصی و خصوصی رخ می هاي  تبلیغات شبکه(فضاي خصوصی -3
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دهد و اعتقادات،  کنندگان را مورد هدف قرار می اجتماعی مصرف هاي  تبلیغات شبکه(آداب و معانی مشترك -4

). شود گذاشته می اجتماعی به اشتراك ها با دیگر اعضاي شبکه  ترجیحات و رفتارهاي آن

ها در حال تالش براي ورود به دنیاي اجتماعی  کنندگان باور داشته باشند که شرکت اگر مصرف(احساس خطر -5

). کنند ها هستند احساس خطر می خصوصی آن

اجتماعی ممکن است باعث سردرگمی و یا خشم شود اگر آن به عنوان مزاحم  تبلیغات شبکه (کنندگان  حمله مصزف- 6

  ].25[)کنندگان درك شده است مله مصرفو یا ح

  اعتماد به تبلیغات  2-8

کنند، تصاویر بصري و ذهنی تبلیغاتی درون برنامه، در ذهن کاربران قرار  کاربرانی که به صورت مکرر تبلیغات را تماشا می

کنندگان متوجه شوند که  که مصرفو زمانی . گذارد محققان دریافتند که تمایل به اعتماد بر خرید اینترنتی تأثیر می. گیرد می

دهند  شود اعتماد خود را از دست می اطالعات شخصی آنها هنگام کلیک روي تبلیغات به صورت مخفی جمع آوري می

رویکردهاي رفتاریو اجتماعی اعتماد در . شود اعتماد به عنوان یک عنصر مهم در روابط بین انسانها در نظر گرفته می].26[

هاي روانشناسی، جامعه شناسی، ارتباطات، رفتار  و متنوعی، به هر دو صورت مفهومیو عملیاتی در رشتههاي متفاوت قالب

باشد، چون تمایل زیادي اعتماد، عامل مهمی براي مطالعه در زمینه تبلیغات می].27. [کار تعریف شده است و سازمانی و کسب

از دیدگاه منطقی، عملکرد اولیه تبلیغات، اطالع رسانیبه . دارد کنندگان، در جهت عدم اعتماد به تبلیغات وجودبراي مصرف

- هاي موجود میکنندگان در زمینه پیشنهادات بازار و کمک به آنها در جهت انتخاب و خرید گزینه بهتر از میان گزینهمصرف

اعتماد داشته باشند تا تبلیغات  کنندگان باید به تبلیغاتمهمترین مورد در این حوزه، باوري است مبنی بر این که مصرف. باشد

هاي تبلیغاتی هم نیازمند اعتماد پذیرش پیام ].27[بتواند به عنوان یک منبع اطالعاتی تاثیرگذار مورد استفاده قرار گیرد 

  ].28[مخاطبان به تبلیغات است 

آوري اطالعات در مورد محصوالت یا  اعتماد به تبلیغات، اطمینانی است مبتنی بر اینکه تبلیغات، منبع قابل اعتمادیبراي جمع

]. 29[باشد و تمایلی را در فرد، براي انجام دادن فعالیتی براساس اطالعات منتقل شده در تبلیغات، ایجاد می نماید خدمات می

  ].27[توان گفت اعتماد از سه بعد شناختی، احساسی و رفتاري تشکیل شده است براساس این تعریف می

  ت نگرش به تبلیغا 2-9

جان (کنندگان است  برایمدیریتبازاریابی،نگرشبهتبلیغاتبسیارمهماست چون عامل مهمی در تأثیرگذاري روي قصد خرید مصرف

 یهاي موثر در اثربخش از شاخص یکیغاتیهاي مهتا، نگرش مصرف کنندگان نسبت به تبل با توجه به گفته). 2017و کایا، 

شود و متعاقباً بر  یها ظاهر م در افکار و احساسات آن غاتیمصرف کننده نسبت به تبل یشناخت ییتوانا رایاست؛ ز غاتیتبل

].19[ خواهد داشت ریتأث غاتیها نسبت به تبل نگرش آن

نگرش به . باشدنگرش به تبلیغات، یک نگرش آماري براي پاسخگویی مداوم به صورت مطلوب یا نامطلوب نسبت به تبلیغات می

  ].14[دهد  تبلیغی خاص را دستخوش تغییر می تبلیغات چگونگی درك
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گیرد، بر روي نگرش مشتریان نسبت به نام تجاري و همچنین هدف خرید مشتریان  هایی که نسبت به تبلیغات شکل می نگرش

- دهد،بلکه براي اومهم ایناستکه تبلیغاتبرنگرشمصرف بازاریاب بهزمان،تالشویاپولبراییکتبلیغاهمیت نمی. تأثیرگذار است

  ].30[باشدکنندگان،جهتفروشمحصوالت وخدمات تأثیرگذارمی

  شناسی تحقیق روش

هاي  آوري اطالعات و داده براي جمع. باشد پیمایشی می-این تحقیق از لحاظ هدف کاربردي است و روش تحقیق آن توصیفی

هاي اجتماعی در ایران  ن شبکهجامعه آماري این پژوهش کلیه کاربرا. مورد نیاز، از پرسشنامه اینترنتی استفاده شده است

نفر محاسبه شده  384آماري براساس فرمول کوکران   باشد تعداد نمونه باشد با توجه به اینکه جامعه تحقیق نامحدود می می

مورد  LISRELو  SPSSافزار  ها از نظر آمار توصیفی و استنباطی با استفاده از نرم ها ، داده آوري پرسشنامه پس از جمع. است

  .تجزیه و تحلیل قرار خواهند گرفت

  هاي تحقیق  یافته

  هاي توصیفی  یافته

) درصد 42(نفر  163و تعداد مردان برابر با ) درصد 58(نفر زن  221دهنده به پرسشنامه،  نفر پاسخ 384از بین  :جنسیت

  . گویان از میان زنان بودند بنابراین اغلب پاسخ. است

در رده ) درصد37(نفر 140سال،  20در رده سنی کمتر از ) درصد14(نفر 55دهنده به پرسشنامه،  نفر پاسخ 384از بین  :سن

 50سال،  40-50در رده سنی ) درصد 14(نفر 53سال،  30-40در رده سنی ) درصد 22(نفر 86سال،  20-30سنی 

 140سال با  20-30رده سنی بنابراین بیشترین فراوانی مربط به . سال به باال هستند 50در رده سنی ) درصد13(نفر

  . باشد می) درصد13(نفر 50سال با  50و کمترین فراوانی مربوط به ره سنی باالتر از ) درصد37(نفر

) درصد57(نفر 218افراد متأهل و تعداد ) درصد43(نفر 166دهنده به پرسشنامه، تعداد  نفر پاسخ 384از بین  :وضعیت تأهل

  .  گویان از میان افراد مجرد بودند پاسخبنابراین اغلب . افراد مجرد هستند

 69داراي مدرك دیپلم، تعداد ) درصد18(نفر 70دهنده به پرسشنامه، تعداد  نفر پاسخ 384از بین  :وضعیت تحصیالت

داراي مدرك ) درصد33(نفر 125داراي مدرك لیسانس، تعداد ) درصد32(نفر 120داراي مدرك فوق دیپلم، ) درصد17(نفر

  . گویان داراي مدرك فوق لیسانس بودند بنابراین اغلب پاسخ. تندفوق لیسانس هس

 56دهنده به پرسشنامه، تعداد  نفر پاسخ 384از بین  :هاي اجتماعی متوسط ساعات گذراندن وقت در شبکه

 2- 4روزانه ) درصد27(نفر 99ساعت، تعداد  1-2روزانه ) درصد19(نفر 73ساعت، تعداد  1روزانه کمتر از ) درصد14(نفر

هاي  ساعت وقت خود را در شبکه 6روزانه بیشتر از ) درصد17(نفر 66ساعت، تعداد  4-6روزانه ) درصد23(نفر 90ساعت، تعداد 

ساعت از وقت خود  4تا  2هاي اجتماعی روزانه بین  بنابراین اغلب پاسخ گویان از میان کاربران شبکه. کنند اجتماعی سپري می

  . دهند کنند که بیشترین فراوانی را به خود اختصاص می یهاي اجتماعی سپري م را در شبکه
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  هاي استنباطی یافته

تر  براي بررسی دقیق. باشد باشد که این بیانگر رابطه مثبت بین دو متغیر می  می 0.615ضریب همبستگی بین متغیرها برابر با 

هاي اجتماعی داراي ضریب  به تبلیغات در شبکه از آزمون ضریب مسیر استفاده شده است که میزان اثر اعتماد بر تغییر نگرش

بنابراین بین اعتماد بر نگرش به تبلیغات . دهد که رابطه مثبت بین این دو متغیر وجود دارد درصد است و نشان می 93مسیر 

اشد که این ب می 0.600از سویی ضریب تعیین بین دو متغیر برابر . هاي اجتماعی رابطه مثبت و معناداري وجود دارد در شبکه

متغیر (به متغیر اعتماد ) متغیر وابسته(هاي اجتماعی درصد تغییرات متغیر نگرش به تبلیغات در شبکه 60دهد که  نشان می

) کاهش(هاي اجتماعی افزایش یابد، نگرش به تبلیغات در شبکه) کاهش(بنابراین اگر اعتماد افزایش. شود مربوط می) مستقل

 5/2تا  5/1آمارهدوربین واتسوندرفاصلهاستانداردباتوجهبهاینکهمقدار.یابد می

  .گیریم هارانتیجهمی قراردارد،درنتیجهاستقاللباقیمانده

  

  )هایکفایترگرسیونی شاخص(همبستگیبینمتغیرها:  1جدول

ضریب تعیین   انحراف معیار خطا  دوربین واتسون

  شده تعدیل

  ضریب همبستگی  ضریب تعیین

798/1  68437/0  607/0  600/0  615/0  

  

  هایاجتماعی معناداربودنضرایبرگرسیونیاعتماد و نگرشبهتبلیغاتدر شبکه:  2جدول

  مدل  متغیر وابسته
  ضریب استانداردشده  ضریب غیراستاندارد

tSig
BStd.ErrorBeta

نگرشبهتبلیغاتدر 

  هایاجتماعی شبکه

  000/0  723/11  ----  364/0  267/4  مقدار ثابت

  000/0  185/0  115/0  187/0  616/0  اعتماد

  

- توانگفتمقدارخی هایبرازندگی درمدل معادالت ساختاري فرضیه اصلی،ابزارهاي پژوهشمی ،شاخص3باتوجهبهنتایج جدول 

دوبهدرجه آزادیدرمدل معادالت همچنین،نسبتخی.درصدمعنادار است5دودرمدل معادالت ساختاري فرضیه اصلیدرسطحخطاي

قبولقرارداردواینامر  دردامنهقابل RMSEAمقدارشاخص. مدنظر،بیانگربرازشمناسبمدل استساختاري فرضیه اصلیباتوجهبه مالک

 NNFIو CFI  ،GFI ،AGFI ،NFIهايمقادیرشاخص. قبولدرمدل معادالت ساختاري فرضیه اصلیاست نیزگویایمقدارخطایقابل

دهندهبرازشمناسبمدل معادالت  نشاندرمدل معادالت ساختاري فرضیه اصلینیزباتوجهبهمالکمدنظرمطلوب ارزیابیشدندکه

بنابراین،باتوجهبهنتایج مدل معادالت ساختاري فرضیه .ساختاري فرضیه اصلیاست

  .قبول دارند توانگفتهمهابزارهایپژوهشبرازشمناسبوقابل اصلی،می
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  نتایج برازش مدل:  3جدول

نتیجهمقدار مجازآمده دست اعداد بهشاخصمعیارهاي برازش مدل

برازش مناسب3کمتر از  K2/df64/1کاي دو به درجه آزادينسبت 

برازش مناسب1کمتر از  RMSEA06/0ریشه میانگین مجذورات

برازش مناسبنزدیک صفرRMR045/0ها ریشه مجذور مانده

برازش مناسب9/0باالتر از NFI96/0شاخص برازش هنجار شده

برازش مناسب9/0از  باالترNNFI91/0شاخص نرم برازندگی

برازش مناسب9/0باالتر از CFI92/0شاخص برازش تطبیقی

برازش مناسب9/0باالتر از RFI84/0شاخص برازش نسبی

برازش مناسب9/0باالتر از IFI92/0شاخص برازش اضافی

برازش مناسب9/0باالتر از GFI90/0شاخص برازندگی

برازش مناسب9/0باالتر از AGFI94/0یافته شاخص برازندگی تعدیل

  

  گیري و پیشنهادات  نتیجه

هاي تحقیق نشان  یافته. کند هاي اجتماعی را بررسی می به طور کلی تحقیق حاضر اثر اعتماد بر نگرش به تبلیغات در شبکه

که این نتایج با . هاي اجتماعی رابطه مثبت و معناداري وجود دارد دهد که بین اعتماد و نگرش به تبلیغات در شبکه می

  . مطابقت نزدیکی دارد) 2017(و چونگ و ملیسا) 2007(نشتحقیقات              اوکازاکی و همکارا

باشد بنابراین  هاي اجتماعی یکی از ابزارهاي مهم بازاریابی می هاي تحقیق متوجه شدیم که تبلیغات در شبکه بنابر یافته

اي مناسب در ه ها باید دانش بازاریابی و چگونگی تأثیر گذاري از طریق تبلیغات و تبلیغات شود که شرکت پیشنهاد می

هاي  چون تبلیغات. هاي اجتماعی را افزایش دهند تا بتوانند رفتار و نگرش مصرف کننده و اعتماد او را جلب نمایند شبکه

به همین جهت باید براي اثربخش شدن . شود نامناسب و منفی، باعث سلب اعتماد و در نتیجه نگرش منفی به تبلیغات می

ها به ارمغان بیاورد  تواند مزایاي زیادي را براي شرکت وجود اعتماد می. ش و اعتماد تمرکز کنند تبلیغات بر دو پارامتر مهم نگر

همچنین اعتماد باعث کاهش . شود دهد و باعث افزایش وقوع یک معامله می از جمله اینکه پیچیدگی معامله را کاهش می

هاي اجتماعی به  ه تعهداتی که از طریق تبلیغات شبکهها جهت افزایش اعتماد باید ب شرکت. شود هاي بازاریابی می هزینه

سود و  ’یابد که این خود باعث کاهش فروش و اند عمل نمایند، در غیر اینصورت اعتماد مشتریان کاهش می مشتریان داده

.شود تولیدي شرکت می
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