Quarterly Journal of

Spring 2022, Volume 10, Number 1

The Macro and Strategic Policies

Exploring Factors Influencing on Iranian Goods
Knowledge Adoption in Social Media

Ahmad Sadeghi1

iD

,*Vahid Nafisi2

iD

, Asra Karim3

iD

1. Assistant Professor, Department of Human Geography and Spatial Planning, Faculty of Earth Sciences, Shahid Beheshti
University, Tehran, Iran
2. MA of Business Management, Faculty of Accounting and Management, Islamic Azad University Qazvin Branch,
Qazvin, Iran
3. MA of Indian Studies, Faculty of World Studies, Tehran University, Tehran, Iran
Use your device to scan
and read the article online

Citation: Sadeghi, A., Nafisi, V., & Karim, A. (2022). [Exploring Factors Influencing on
Iranian Goods Knowledge Adoption in Social Media]. Quarterly Journal of the Macro and
Strate-gic Policies, 10 (1), 74-97. https://doi.org/10.30507/JMSP.2020.244355.2115
https://doi.org/10.30507/JMSP.2020.244355.2115

20.1001.1.23452544.1400.9.0.2.2

ABSTRACT
Funding: See Page 92
Received: 18/09/2020
Accepted: 07/12/2020
Available Online: 21/03/2022

Article Type: Review

Key words:

Trust; social media;
knowledge quality;
knowledge consensus;
knowledge richness.

Estimating the effective factors of Iranian goods adoption through induction processes
is a much neglected area of research. The aim of this study, however, is to explore the
effective factors on the Iranian goods adoption knowledge in social media. Mixing the
meaning-making theory, social influence theory, information rich theory, fear attraction theory, and potential contribution method, a model for the Iranian goods adoption knowledge was constructed. This is a practical research which follows a descriptive-survey method. The research population is the customers of Pars-Khazar company
in the social media, 127 of whom were selected through census sampling. The research
sample answered to a 5-point likert scale. SPSS and PLS smart software were used for
data analysis. This study tested the intervention variable of trust in the process of Iranian
goods adoption knowledge. The findings showed that the knowledge richness had a
significant positive effect on trust in general, and trust in Iranian goods adoption through
knowledge quality, knowledge consensus, and knowledge richness in particular.
JEL Classification: C10, C38, D12.
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پیشبینــی عوامــل مؤثــر بــر پذیــرش کاالی ایرانــی بــا اســتفاده از فرایندهــای القایــی از موضوعات
مهمــی اســت کــه کمتــر مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت .هــدف مقالــۀ حاضــر کشــف عوامــل
مؤثــر بــر دانــش پذیــرش کاالی ایرانــی از طریــق رســانههای اجتماعــی اســت .بــا ادغــام نظریــۀ
معناســازی ،نظریــۀ نفــوذ اجتماعــی ،نظریــۀ غنــای اطالعــات ،نظریۀ جاذبــۀ تــرس و روش احتمال
مشــارکت ،یــک الگــو دانــش پذیــرش کاالی ایرانــی ســاخته شــده اســت .ايــن تحقيــق از دســتۀ
پژوهشهــای کاربــردی و از نظــر روش گــردآوری دادههــا ،از نــوع تحقیقــات توصیفی ـ پیمایشــی
اســت .جامعــۀ مــورد مطالعــۀ پژوهــش مشــتریان محصــوالت شــرکت پارسخــزر از طریــق
رســانههای اجتماعــی هســتند کــه بــا اســتفاده از روش سرشــماری 127 ،نفــر انتخــاب شــدند.
جامعــۀ آمــاری تحقیــق پرس ـشنامههای مربــوط بــه مــدل ساختهشــده را کــه براســاس طیــف
پنجدرجــهای لیکــرت تقســیمبندی شــده اســت ،تکمیــل کردنــد .بــرای تحلیــل دادههــای
پژوهــش از نرمافزارهــای اسپ ـیاساس و اســمارت پ ـیالاس اســتفاده شــده اســت .ایــن مقالــه
اثــر مداخلهگــر اعتمــاد را بــر فراینــد دانــش پذیــرش کاالی ایرانــی آزمــون میکنــد .نتایــج نشــان
داد کــه غنــای دانــش از طریــق کیفیــت دانــش درکشــده ،اجمــاع دانــش درکشــده و اعتبــار
منبــع درکشــده بــر اعتمــاد ،و اعتمــاد بــر پذیــرش کاالی ایرانــی تأثیــر مثبــت و معنــاداری
گذاشته است.
طبقهبندی .C10 ،C38 ،D12 :JEL

* نویسندۀ مسئول:
وحید نفیسی
نشانی :قزوین ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد قزوین
تلفن+98 )912( 2972961 :
پست الکترونیکnafisi2100@gmail.com :

صحت مطالب مقاله بر عهدۀ نویسنده است و بیانگر دیدگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام نیست.

75

بهار  .1401دورۀ  .10شمارۀ 1

فصلناهم سیاستاهی راهبردی و کالن

 .1مقدمه

امــروزه شــاهد ورود انــواع محصــوالت خارجــی هســتیم کــه عرصــه را بــر محصــوالت داخلــی تنــگ
کردهانــد .در ایــران ،هماننــد دیگــر کشــورهای درحــال توســعه ،بهنظــر میرســد مصرفکننــدگان
بــه محصــوالت خارجــی تمایــل زیــادی دارنــد و ایــن پدیــده حتــی اگــر محصــوالت داخلــی از
لحــاظ قیمــت و کیفیــت بهتــر نیــز باشــند ،دیــده میشــود (شــیخهپور ،مشــبکی ،خدادادحســینی
و منصوریمؤی��د .)1398 ،حمایــت از تولیــد و محصــوالت داخلــی ،بــا خریــد محصــوالت بومــی و
داخلــی ،کاری اســت کــه شــهروندان میتواننــد بــرای رونــق بخشــیدن بــه اقتصــاد کشــور و برونرفــت
از بحرانهــای اقتصــادی انجــام دهنــد.
یکــی از راههــای رشــد کیفــی تولیــدات داخلــی و افزایــش تــوان رقابــت بــا تولیــدات خارجــی،
ن رو در کشــور مــا نیــز ،بهمنظــور همگامســازی بــا سیاســت اغلــب
خصوصیســازی اســت .از ایــ 
کشــورها ،یعنــی خصوصیســازی ،قانــون اجــرای سیاســتهای کلــی اصــل  44قانــون اساســی
بهتصویــب رســید .تصویــب ایــن قانــون گامــی بــه جلــو بــرای ایجــاد تحــول اقتصــادی کشــور محســوب
میگــردد؛ ولــی نواقصــی دارد کــه بایــد اصــاح گــردد .ازجملــۀ ایــن نواقــص ،قانونــی بــودن واگــذاری
بــه مؤسســات عمومــی غیردولتــی اســت (آجریآیســک.)1399 ،
بــا گــذر از اقتصــاد ســنتی و شــدت یافتــن رقابــت در ابعــاد نویــن ،مشــتری بــه رکــن اصلــی و
محــور فعالیتهــای شــرکتها تبدیــل شــده اســت .عالوهبــر ایــن ،مدیریــت ارتبــاط بــا مشــتری عامــل
مؤثــر در افزایــش رقابتپذیــری شرکتهاســت؛ بهگون ـهای کــه بــا ایجــاد روابــط بهتــر و اثربخشتــر
بــا مشــتریان ،شــرکتها میتواننــد در رقابــت بــا ســایر رقبــا (داخلــی و خارجــی) بهپیــش برونــد
(دانشمهــر ،رادفــر و حیــدرزاده.)1398 ،
در ســالهای اخیــر ،یکــی از ابزارهــای مهمــی کــه رویکــردی نــو در بازاریابــی پدیــد آورده و بــا
داشــتن برنامههــای کاربــردی و محبوبیــت زیــاد ،بــه شــرکتها در امــر ترغیــب مشــتریان کمــک
شــایانی کــرده ،رســانههای اجتماعــی اســت .ایــن رســانهها قــدرت را از شــرکت بهســوی افــراد و
جوامــع (کاربــران خــاق) انتقــال داده و تأثیــر بســیار موفــق یــا فاجعهبــاری در برندهــای مشــهور
داشــته اســت (رحیمنیــا ،رمضانــی و زرگــران .)1398 ،براســاس مطالعــات انجامشــده و بــا توجــه بــه
ارتبــاط نامحــدود کاربــران در ایــن رســانهها و اســتفاده از نظریههــای معناســازی ،نفــوذ اجتماعــی،
1
غنــای اطالعــات ،نظریــۀ جذابیــت تــرس و مــدل احتمــال مشــارکت (مــدل موشــکافی احتمالــی)
بهنظــر میرســد کــه بتــوان بــر خواســت و تقاضــای مصرفکننــدگان یــا مشــتریان تأثیــر گذاشــت.
بــه عبــارت دیگــر ،بــا بررســی عوامــل مؤثــری همچــون غنــای دانــش ،کیفیــت دانــش درکشــده،
اعتبــار منابــع درکشــده و انســجام دانــش درکشــده میتــوان ســطح اعتمــاد مشــتریان را ارتقــا
)1. Elaboration Likelihood Method (ELM
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بخشــید و بــر پذیــرش و افزایــش اســتفاده از کاالی داخلــی و کاهــش ورود کاالی خارجــی تأثیــر
گذاشــت .از ایــنرو محققــان بهدنبــال بررســی عوامــل مؤثــر بــر دانــش پذیــرش کاالهــای ایرانــی در
رســانههای اجتماعــی هســتند.

 .2چارچوب نظری
2ـ .1مدل احتمال مشارکت و اعتماد

2

مــدل احتمــال مشــارکت ( )ELMبیــش از ســه دهــه اســت کــه یکــی از مدلهــای مهــم مطالعــات
اقنــاع در حــوزۀ روانشناســی اجتماعــی ،ارتباطــات و بهدنبــال آن در حــوزۀ تبلیغــات اســت و از جهــات
نظــری و تجربــی مــورد نقــد قــرار گرفتــه اســت (دهقــان و طاهــری .)1393 ،نظریــۀ احتمــال مشــارکت
ادعــا میکنــد کــه افــراد نگــرش خــود را از طریــق اقنــاع در دو مســیر (مســیر اصلــی و مســیر فرعــی)
تغییــر میدهنــد .مســیر اصلــی از حــد بــاالی طیــف مشــارکت میگــذرد و متضمــن ارزیابــی دقیــق
دریافتکننــدۀ پیــام درمــورد اســتدالالت و اطالعــات مربــوط بــه موضــوع اســت و مســیر فرعــی از
حــد پاییــن مشــارکت میگــذرد و مبتنــی بــر عواطــف و موضعگیریهــای شــهودی اســت .وقتــی
احتمــال مشــارکت قــوی اســت ،احتمــال اینکــه دریافتکننــدگان پیــام مســیر اصلــی اقنــاع را دنبــال
کننــد ،افزایــش مییابــد و وقتــی احتمــال مشــارکت ضعیــف اســت ،پیشــروی دریافتکننــدگان
پیــام در مســیر فرعــی اقنــاع بیشــتر محتمــل اســت .درواقــع احتمــال مشــارکت مســیر اقنــاع را
تعییــن میکنــد ( .)Petty, Cacioppo & Schumann, 1983در مســیر اصلــی ،گیرنــده ســطح زیــادی از
توضیحــات را تجربــه میکنــد و انــرژی شــناختی زیــادی را بــه اطالعاتــی کــه در معــرض آن هــا قــرار
میگیــرد ،اختصــاص میدهــد ( .)Angst & Agarwal, 2009در مســیر فرعــی اقنــاع ،گیرنــده ســطوح
کمــی از توضیحــات را تجربــه میکنــد و ممکــن اســت محتــوای اطالعــات را نادیــده بگیــرد .هــر دو
مســیر بیانگــر شــکلگیری پــردازش اطالعــات کاربــران اســت ( )Eagly & Chaiken, 1997و معمــوالً
از ادغــام فرایندهــا حاصــل میشــود (.)Sussman & Siegal, 2003
ایــن مــدل کاربــرد گســتردهای در حــوزۀ روانشناســی اجتماعــی دارد و بیانگــر نحــوۀ پــردازش
اطالعــات افــراد و تبدیــل نگرشهــای آنهــا بــه رفتــار اســت .سوســمان و ســیگال )2004( 3بــا ادغــام
مــدل پذیــرش فنــاوری و مــدل احتمــال مشــارکت بــه بررســی تأثیــر رفتــار دانشــمندان در پذیــرش
توصیههایــی کــه دریافــت میکننــد و نحــوۀ اقــدام دربــارۀ آنهــا پرداختنــد .آنهــا فــرض ســودمندی
اطالعــات را بهعنــوان یــک متغیــر میانجــی در فراینــد پذیــرش اطالعــات وارد کردنــد .ســپس تعــدادی
از محققــان بــه ســودمندی درکشــده و مــدل احتمــال مشــارکت در زمینههــای مختلــف پرداختنــد.
بــرای مثــال چانــگ ،هــان و کــو )2015( 4ســودمندی اطالعــات و مــدل احتمــال مشــارکت را بــرای
2. Elaboration Likelihood Model and Trust
3. Sussman & Siegal
4. Chung, Han & Koo
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بررســی پذیــرش اطالعــات ســفر در رســانۀ اجتماعــی وارد مــدل کردنــد .ژا ،لــی ،وانــگ کیــو و وانــگ
جــی )2016( 5ســودمندی درکشــده را جایگزیــن ســودمندی اطالعــات بــرای درک کاربــرد کتابخانــۀ
دیجیتــال جهــت دســتیابی بــه اطالعــات ،براســاس دیــدگاه مــدل احتمــال مشــارکت کردنــد.
محققــان دیگــری نیــز کوشــیدند مــدل احتمــال مشــارکت را بســط دهنــد .لــی )2013( 6بــه
بســط تئوریکــی مــدل احتمــال مشــارکت بــا اســتفاده از نظریــۀ تأثیــر اجتماعــی پرداخــت .وی
بهمنظــور توضیحــات بهتــر درخصــوص تأثیــر عوامــل بیرونــی بــر درک فــرد (پشــتیبانی از ایــن ایــده
کــه متغیرهــای بیرونــی میتواننــد بــر نگرشهــا ،تمایــات و اعتقــادات افــراد اثــر بگذارنــد) ،تأثیــر
اعتبــار منبــع و کیفیــت اســتدالل بــر نفــوذ اجتماعــی ،پاســخ مؤثــر و پاســخ شــناختی (افــکاری کــه
8
در حیــن گــوش دادن بــه صحبــت هــای شــخصی رخ مــی دهنــد) 7را مــورد بررســی قــرار داد .ژئــو
( )2012مشــاهده کــرد کــه میتــوان اعتمــاد اولیــۀ کاربــران در همــرا ه بانــک را از دو مســیر (کیفیــت
اطالعــات و کیفیــت خدمــات بهعنــوان مســیر اصلــی و کیفیــت سیســتم ،اطمینــان ســاختاری و
شــهرت بهعنــوان مســیر فرعــی) ایجــاد کــرد .آنگســت و آگــروال )2009( 9بــا ادغــام نگرانــی افــراد
بــرای حفــظ حریــم خصوصــی و مــدل احتمــال مشــارکت ،بــه بررســی نگــرش افــراد بــه ثبــت ســوابق
الکترونیــک سالمتشــان پرداختنــد.
بــا توجــه بــه مطالعــات انجامشــده ،تــا کنــون در تحقیقــات محــدودی ،بــر تأثیــر اعتمــاد در
پذیــرش کاال از طریــق رســانههای اجتماعــی تمرکــز شــده اســت .در مقالــۀ حاضــر ،بــه ایــن موضــوع
پرداختــه شــده اســت.
اعتمــاد کــه بیانگــر اعتقــاد داشــتن بــه دیگــران اســت ،دارای پنــج بُعــد صداقــت ،ثبــات،
شایس�تـگی ،وف��اداری و ُرکوراستــ (صریـ�ح) بوــدن اســت .مســئلۀ اعتمــاد مشــتری بهعنــوان زیربنــای
موفقیــت تجــارت الکترونیــک ،مقبولیــت گســتردهای یافت��ه و مــدت مدیــدی اســت کــه کاتالیــزور
روابــط معامالتــی در زمینههــای مختلــف ماننــد بازاریابــی ،مالــی ،سیســتمهای اطالعاتــی ،مدیریــت
بازرگانــی ،ارتباطــات ،روانشناســی و جامعهشناســی درنظــر گرفتــه شــده اســت (Schoorman, Mayer
 .)& Davis, 2007اعتمــاد بــرای درک رفتــار بینفــردی و تغییــر اقتصــادی ضــروری اســت (Pavlou,
 .)2003حیــدری و صادقــی ( )1395عوامــل مؤثــر بــر پذیــرش بانکــداری اینترنتــی در بانــک ســپه
اســتان قزویــن را واکاوی کردنــد و بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه ادراک از مفیــد بــودن ،ادراک از
ســهولت اســتفاده از خدمــات ،ادراک از قابلیــت اعتمــاد و رضایــت از سیســتمهای بانکــداری اینترنتــی
تأثیــر معنــادار و مثبــت بــر اســتفاده از خدمــات بانکــداری اینترنتــی دارد .شیخحســنی و صادقــی
5. Zha, Li, Yan, Wang, Q. & Wang, G.
6. Li
7. Cognitive response
8. Zhou
9. Angst & Agarwal
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( )1395بــه بررســي عوامــل مؤثــر بــر اعتمــاد بــه اســتفاده از بانکــداری بــا موبايــل در بانکهــای ملــي
و ملــت شــهر تهــران پرداختنــد .نتایــج مطالعــۀ آنهــا نشــان داد کــه عوامــل درک ریســک توســط
کاربــر ،تأثیــرات اجتماعــی اســتفاده از ایــن خدمــات ،میــزان نوآوریپذیــری شــخصی کاربــر ،میــزان
آمــوزش تکنولــوژی صورتگرفتــه از ســوی بانــک بــرای مشــتریان ،ســن ،جنســیت و ویژگیهــای
شــغلی کاربــر بهعــاوۀ کیفیــت سیســتم و کیفیــت خدمــات بانکــداری مبتنــی بــر موبایــل ،دارای
تأثیــرات مثبــت و معنــاداری بــر اعتمــاد کاربــر بــه خدمــات بانکــداری از طریــق موبایــل در بانکهــای
ملــت و ملــی اســت .بــا توجــه بــه مــوارد ذکرشــده و بــرای دســتیابی بــه هــدف اصلــی تحقیــق ،بــه
آزمــون فرضیــۀ زیــر پرداختــه میشــود:
 :H1اعتماد (بهعنوان عامل میانجی) بر پذیرش کاالی ایرانی تأثیر مثبت دارد.
2ـ .2نظریۀ معناسازی و کیفیت دانش درکشده (قابل درک)

10

درویــن در ســال  1992از نظریــۀ معناســازی بــرای بررســی رابطــۀ بیــن ارتباطــات ،اطالعــات و حــس،
کــه بــر عــدم تــداوم اطالعــات ،افــراد بهعنــوان ســوژه ،و تأثیــر متــن در انتخــاب محتــوای اطالعــات
متمرکــز شــده بــود ،اســتفاده کــرد .عــارف ،ســیدجوادین ،پورعــزت و محمدالیاســی ( )1398بــه تحلیــل
مفهومــی و کاربســت آن در مدیریــت منابــع انســانی پرداختنــد و ضمــن آوردن تعاریــف مختلــف
معناســازی در یــک جــدول ،بیــان کردنــد کــه معناســازی بنیــان مفهومــی مناســبی بــرای اجــرای
پژوهشهــای نوآورانــه در موضوعــات منابــع انســانی همچــون پروژههــای تغییــر منابــع انســانی،
کارمندیابــی و انتخــاب ،جامعهپذیــری کارکنــان ،شایســتگی معناســازی و شایســتگی معنادهــی اســت.
بــا بهکارگیــری چش ـمانداز معناســازی ،فهــم موجــود از ایــن موضوعــات بهبــود خواهــد یافــت .بهنظــر
آنهــا ،تعریــف میتلیــس و کریستیانســن )2014( 11تطابــق بیشــتری بــا معیارهــای تعریــف خــوب
داشــته اســت .آنهــا بــا مــرور گســترده بــر ادبیــات معناســازی ،بیــان کردنــد:
معناســازي فراگــردي اســت كــه بــا نقــض انتظــارات آغــاز میشــود و شــامل توجــه
بــه نشــانهها ،اســـتخراج آنهـــا از محـــيط و ايجــاد معنــاي ميانذهنــي از طريــق
چرخههــاي تفســير و كنــش اســت و از ايــن طريـــق محيطـــي منظمتــر از قبــل وضــع
ميكنــد كــه از آن ميتــوان نشــانههاي بيشــتري اســتخراج كــرد (.)p. 31

نظریــۀ معناســازی از ســاخت حــس سرچشــمه گرفتــه اســت .بســیاری از کارهــای پژوهشــی از
ادغــام معناســازی بــا علــوم کتابــداری و اطالعرســانی شــروع شــد (.)Zhang & Soergel, 2014
براســاس ایــن نظریــه ،پتیگــرو ،دورنــس و اونــروه )2002( 12بــه بررســی چگونگــی اســتفادۀ
10. Sense-Making Theory and Perceived Knowledge Quality
11. Maitlis & Christianson
12. Pettigrew, Durrance & Unruh
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کتابخانههــای عمومــی از شــبکههای آنالیــن جامعــه بــرای تســهیل جســتوجوی اطالعــات
عمومــی و اســتفاده در موقعیتهــای روزمــره پرداختنــد .درویــن 13و دیگــران ( )2010شــیوۀ ارزیابــی
کاربــران را زمانــی کــه منابــع ورودی در موقعیتهــای معناســازی بــه آنهــا کمــک میکننــد و
همچنیــن نحــوۀ خدمــت کتابخانههــا ،مرورگرهــای اینترنــت و منابــع دیگــر بــه کاربــران را مــورد
بررســی قــرار دادنــد.
ایــن نظریــه همچنیــن تصــوری منســجم از پویایــی تدریجــی کیفیــت دانــش و ادغــام ارزش
ذاتــی دانــش و وضعیــت خــاص ترجمــۀ دانــش (نیازســنجی ،تولیــد دانــش مؤثــر ،توجــه بــه انــواع
مخاطبــان ،ســنتز و ارزیابــی دانــش و نظــارت بــر اســتفادۀ مــداوم) بــه عمــل را فراهــم میکنــد
( .)Kyoon Yoo, 2014طبــق نظریــۀ معناســازی ،کیفیــت دانــش درکشــده بهعنــوان ارزیابــی عینــی
و تأکیــد درک بــر پویایــی ســاختار کیفیــت دانــش تعریــف شــده اســت .ایــن بــدان معناســت کــه
درک کیفیــت دانــش همــراه بــا زمینــه و رجحــان افــراد تغییــر مییابــد .از طــرف دیگــر ،کیفیــت
دانــش ویژگــی عینــی دانــش درنظــر گرفتــه میشــود ( .)Dong, 2014برخــی از محققــان کیفیــت
دانــش درکشــده را بــه کیفیــت دانــش ذاتــی درکشــده ،کیفیــت دانــش متنــی (دانــش مفهومــی از
متــن) درکشــده و کیفیــت دانــش عملــی (مهارتهــا و فعالیتهــا) درکشــده تقســیم کردهانــد
(.)Dong, Vonderembse & Ragunathan, 2011; Kyoon Yoo, 2014; Huo, Zhang & Ma, 2018
از منظــر کیفیــت دانــش ذاتــی درکشــده ،دانــش بایــد صادقانــه ،کامــل و دقیــق باشــد .افــراد
مختلــف نگــرش و بینــش و اعتقــادات متفاوتــی بــه درک دانــش دارنــد ( .)Kyoon Yoo, 2014از منظر
کیفیــت دانــش متنــی درکشــده ،ارتبــاط دانــش بــا متــن بســیار مهــم اســت؛ زیــرا دانــش مشــابه
ممکــن اســت بــرای اهــداف کامـ ً
ا متفــاوت در زمینههــای مختلــف کــه دانــش متفاوتــی الزم اســت
(دانشــی کــه منجــر بــه ادراک بــا توجــه بــه کیفیــت دانــش شــود) ،اســتفاده شــود (& Durcikova
 .)Gray, 2009; Kyoon Yoo, Vonderembse & Ragu-Nathan, 2011; Huo et al., 2018از منظــر
کیفیــت دانــش عملــی درکشــده ،کاربــردی بــودن دانــش ــــ مثـ ً
ا ســودمندی و فوایــد اقدامــات ــــ
بهدلیــل شــکاف بیــن دانــش کافــی و فقــدان عملکــرد دانــش ،بایــد در درک کیفیــت دانــش لحــاظ
شــود ( .)Kyoon Yoo et al., 2011بنابرایــن قابلیــت توســعه ،ســازگاری و کاربــرد آســان دانــش بــرای
یــک کار ممکــن اســت موجــب درک و ارزیابــی مهــم دانــش شــود .بهطــور خــاص در زمینــۀ دانــش
خریــد از محصــوالت داخلــی ،کیفیــت دانــش ذاتــی درکشــده ،کیفیــت دانــش متنــی درکشــده و
کیفیــت دانــش عملــی درکشــده ممکــن اســت ابعــاد کلیــدی ارزیابــی دانــش خریــد از محصــوالت
داخلــی باشــد .بنابرایــن بــرای آزمــون رابطــه بیــن کیفیــت دانــش درکشــده و اعتمــاد بــا توجــه بــه
ســه بُعــد فــوق ،فرضیــۀ زیــر مــورد آزمــون قــرار گرفــت:
 :H2کیفیت دانش درکشده بر اعتماد تأثیر مثبت دارد.
13. Dervin
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بــا درنظــر گرفتــن ایــن واقعیــت و بــا وجــود تحقیقــات گســتردهای كــه دربــارۀ مفاهیــم مختلــف
ارتباطــی صــورت گرفتــه اســت و میگیــرد ،اعتبــار منبــع ســهم نســبتاً ناچیــزی در مطالعــات ارتباطــی
داشــته اســت .ســهم ناچیــز اعتبــار منبــع بیانگــر نادیــده گرفتــن آن نمیباشــد.
یكــی از مــواردی كــه مخاطبــان وســایل ارتباطجمعــی معمــوالً بهدنبــال كشــف و ارزیابــی آن
هســتند ،هویــت منبــع پیــام و میــزان درســتی و اعتبــار آن اســت .اعتبــار منبــع مفهومــی بنیــادی در
ارتباطــات اســت كــه شــاید بتــوان قدمــت آن را بــا عمــر ارتبــاط برابــر دانســت .در ادبيــات علــوم ارتباطي،
هيــچ مقول ـهاي بهانــدازة اعتبــار توجــه محققــان را بــه خــود جلــب نكــرده اســـت .محــور ايــن توجــه
بيشــتر ناظــر بــه تأثيــر اعتبــار منبــع در فراينــد ارتباطــات و بررســي متغيرهايــي بــوده اســت كــه اعتبــار
منبــع را تحتالشــعاع قــرار ميدهــد .معتبــر بــودن منبــع درواقــع پیششــرط الزم بــرای برقــراری
ارتبــاط كامــل بیــن فرســتندۀ پیــام و مخاطــب آن اســت .اعتبــار منبــع نقطــۀ تالقــی مفاهیــم ارتباطــی
نیــز تلقــی میشــود .گذشــته از آن ،اعتبــار منبــع مفهومــی چندبُعــدی اســت كــه مرزهــای مشــتركی
نیــز بــا روانشناســی دارد .در مبحــث تغییــر گرایشهــا و متقاعدســازی ،منبــع پیــام ،یكــی از عوامــل
مهــم در تغییــر گرایــش و تأثیــر آن در تغییــر گرایــش مخاطــب ،از زوایــای مختلــف ارزیابــی میشــود.
اعتبــار منبــع درکشــده بــر درک منابــع اطالعاتــی و منابــع دانــش ،بهویــژه تخصــص درکشــده
(انباشــت شایســتگی ،مهــارت یــا دانــش از طریــق تجربــه و اعتمــاد درکشــده) متمرکــز شــده اســت.
ایــن موضــوع انگیزههــای یــک منبــع را بــرای ترغیــب کاربــران ،بــه اتخــاذ اطالعــات خــاص نســبت
میدهــد ( .)Tormala, Briñol & Petty, 2006تحقیقــات قبلــی نشــان داده اســت کــه منبــع اطالعاتــی
بســیار معتبــر تأثیــری مثبــت و قــوی در ایجــاد تغییــر نگــرش دارد ( .)Lesa & Renita, 2012همچنیــن
منبــع اطالعاتــی معتبــر تأثیــر چشــمگیری در اقنــاع دارد؛ بهویــژه هنگامــی کــه شــرکتکنندگان
فاقـ�د نگـ�رش قبلـ�ی هسـ�تند یـ�ا قـ�ادر بـ�ه ایجـ�اد نگـ�رش جدیـ�د براسـ�اس محتـ�وای پیـ�ام نیسـ�تن د (�Tar
 .)can, Dolores & Seignourel, 2010تأثیــر اعتبــار منبــع بهطــور گســتردهای بررســی شــده اســت؛
ازقبیــل اتخــاذ اطالعــات مســافرتی ایجادشــده توســط کاربــر (چونــگ و همــکاران )2015 ،و ارزیابــی
اطالعــات برخــط بهداشــتی و منابــع اطالعــات نهــادی (& Kostagiolas, Korfiatis, Kourouthanasis
 .)Alexias, 2014; Kim, Park, & Bozeman, 2011همانطــور کــه در مطالعــات قبلــی بررســی شــد،
اعتبــار منبــع بــه مــردم اجــازه میدهــد تــا از مســیر فرعــی بهجــای فراینــد شــناختی پیچیــده ،بــا
اســتفاده از یــک میانبــر تصمیمگیــری کننــد .اعتبــار منبــع بــرای افــراد غیرمتخصــص در ارزیابــی
پیــام از اهمیــت بســیاری برخــوردار اســت (.)Sussman & Siegal, 2003
درمــورد دانــش بهداشــتی ،هنگامــی کــه گیرنــدگان فاقــد ســواد و تجربیــات بهداشــتی هســتند،
14. Perceived Source Credibility
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بهویــژه زمانــی کــه تحــت فشــار خطــر ســامتی قــرار دارنــد ،اعتبــار منبــع درکشــده ممکــن اســت
تأثیــر بیشــتری داشــته باشــد ( .)Chou, Wang & Tang, 2015بــرای مثــال پذیــرش مطالبــی دربــارۀ
دانــش ســامتی از یــک پزشــک از توصیههــای یــک وزیــر آســانتر و قابــل اعتمادتــر اســت (& Lesa
 .)Renita, 2012بنابرایــن فرضیــۀ ســوم تحقیــق بــه ایــن صــورت مطــرح میشــود:
 :H3اعتبار منبع درکشده بر اعتماد تأثیر مثبت دارد.

2ـ .4نظریۀ نفوذ اجتماعی و اجماع دانش درکشده

15

یکــی از مســائلی کــه همــواره در زندگــی افــراد نمــود دارد ،نفــوذ اجتماعــی اســت .نفــوذ اجتماعــی
یعنــی کســی تــوان تحــت تأثیــر قــرار دادن دیگــران را ،چــه بــا گفتــار و چــه بــا رفتــار خــود ،داشــته
باشــد .وقتــی در «عــرف» گفتــه میشــود فالنــی شــخص بانفــوذی اســت ،بدیــن معناســت کــه او
بــا پــول خــود و یــا از طریــق دوســتی و آشــنایی ،قــادر بــه انجــام کارهایــی اســت کــه از همهکــس
برنمیآیــد .امــا در «روانشناســی اجتماعــی» ،نفــوذ اجتماعــی یعنــی تــوان همرنــگ کــردن فــرد
بــا گــروه و کنتــرل فــرد از ســوی گــروه اســت (کریمــی .)1377 ،بــه عبــارت دیگــر ،نفــوذ اجتماعــی
یعنــی تــاش از ســوی یــک یــا بیــش از یــک فــرد بــرای تغییــر دادن نگرشهــا ،باورهــا ،ادراکهــا
یــا رفتارهــای افــراد دیگــر .ایرویــن آلتمــن و همــکارش دالمــاس تیلــور در دهــۀ هفتــاد میــادی ایــن
نظریــه را طراحــی و پیشــنهاد کردنــد .جالــب اینجاســت کــه امــروز هــم از ایــن نظریــه بــرای ارزیابــی
شــکلگیری روابــط اجتماعــی در دنیــای مــدرن (حتــی فضــای دیجیتــال و وب) اســتفاده میشــود.
نظریــۀ نفــوذ اجتماعــی اســتدالل میکنــد کــه افــراد جامعــه میتواننــد تحــت تأثیــر دیگــران یــا
گروههـ�ا قـ�رار گیرنـ�د ( .)Venkatesh & Brown, 2001نفــوذ اجتماعــی بــه دو دســته تقســیم میشــود:
نفــوذ اجتماعــی اطالعاتــی کــه تأثیــر اطالعــات بهدســتآمده از افــراد دیگــر را برجســته میکنــد و
نفــوذ اجتماعــی هنجــاری کــه انتظــارات افــراد از گروههــا و تمایــل آنهــا بــه هماهنگــی بــا گــروه را
برجســته میکنــد ( .)Deutsch & Gerard, 1955برخــاف چــاو ،وانــگ و تانــگ )2015( 16کــه اجمــاع
دانــش را تعیینکننــدۀ هنجــاری در نظــر میگیرنــد ،هــو و دیگــران ( )2018اجمــاع دانــش درکشــده
را تعیینکننــدۀ اطالعــات میداننــد؛ زیــرا در رونــد شــناخت دانــش ،اجمــاع دانــش بیشــتر شــبیه
مقایســۀ دانشهــای مختلــف از کانالهــا و رســانههای گوناگــون اســت .بنابرایــن ،ایــن فراینــد ممکــن
اســت بیشــتر تحــت تأثیــر اطالعــات رســانههای مختلــف تــا انتظــارات قابــل درک از ســایر اعضــای
گــروه قــرار گیــرد .از دیــدگاه نفــوذ اجتماعــی اطالعاتــی ،اجمــاع دانــش ممکــن اســت نقشــی اساســی
در پذیــرش دانــش داشــته باشــد.
فرزندیپــور ،محمدیــان ،عربفــرد و ســهرابی ( )1395بــه تعییــن ارتبــاط بیــن متغیرهــای
15. Social Influence Theory and Perceived Knowledge Consensus
16. Chou, Wang & Tang
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اعتبــار منبــع پیــام ،کیفیــت بحــث ،نفــوذ اجتماعــی هنجــاری و اطالعاتــی ،ادراک عاطفــی و شــناختی،
خودکارآمــدی و قصــد تــداوم اســتفاده از سیســتم اطالعــات بیمارســتانی در کاربــران کادر پرســتاری
پرداختنــد .نتایــج مطالعــۀ آنهــا نشــان داد کــه بهکارگیــری فرایندهــای نفــوذ بــا اســتفاده از مــدل
پژوهــش احتمــال پذیــرش سیســتم اطالعــات بیمارســتانی را از ســوی کاربــران افزایــش میدهــد.
از منظــر نفــوذ اجتماعــی اطالعاتــی ،اجمــاع دانــش ممکــن اســت نقــش اساســی در پذیــرش دانــش
داشــته باشــد .آئومــن ،بــای ،یــاو و بــای )1976( 17و منیگــر )2008( 18درمــورد اجمــاع و دانــش عمومــی
بیــان کردنــد کــه اگــر افــراد دارای دانــش عمومــی باشــند ،آنهــا بــه تصمیــم جمعــی تمایــل دارنــد.
از نظــر مخاطــب ،دانــش حاصــل از بســترهای نرمافــزاری مختلــف و تأمینکنندههایــی کــه شایســتۀ
اعتمــاد هســتند ،اتفاقنظــر ایجــاد خواهنــد کــرد؛ زیــرا ممکــن اســت خطــر و هزینــۀ پذیــرش دانــش را
کاهــش دهــد .بــا توجــه بــه مــوارد فــوق ،فرضیــۀ چهــارم تحقیــق بــه صــورت زیــر بررســی میشــود:
 :H4اجماع دانش درکشده بر اعتماد تأثیر مثبت دارد.
2ـ .5نظریۀ غنای اطالعات و غنای دانش

19

نظریــۀ غنــای اطالعــات را اولیــن بــار دفــت و لنــگل ارائــه کردنــد .بهگفتــۀ آنهــا ،غنــای اطالعــات
عبــارت اســت از توانایــی اطالعــات بــرای تغییــر درک در یــک بــازۀ زمانــی؛ مذاکــرات ارتباطاتــی
کــه بــر چارچوبهــای مختلــف مرجــع غلبــه مییابنــد یــا موضوعــات مبهــم را بــرای تغییــر درک
بهموقــع روشــن میکننــد .بــه عبــارت دیگــر ،ارتباطاتــی کــه بــرای درکشــان بــه زمانــی طوالنیتــر
نیــاز اســت و یــا اینکــه نمیتواننــد بــر دیدگاههــای مختلــف غلبــه کننــد ،غنــای کمتــری دارنــد
( .)Daft & Lengel, 1984بــا ایــن حــال ،غنــا ممکــن اســت ویژگــی ذاتــی رســانه نباشــد ،بلکــه
ویژگــی تعامــل آن رســانه بــا زمینــۀ ســازمانی آن باشــد ( .)Lee, 1994نامــۀ الکترونیــک یــک رســانه
نــاب نیســت و رســانۀ غنــی هرگــز بــه حلوفصــل وظایــف و ارتباطــات کمــک نمیکنــد .نگونیامــا
و لــی )1997( 20کاربــرد نظریــۀ غنــای اطالعــات را بــرای انتخــاب رســانه مــورد انتقــاد قــرار دادنــد.
اگرچــه بســیاری از مطالعــات قبلــی نشــان دادهانــد کــه نظریــۀ غنــای اطالعــات ارتباطــات را ضعیــف
ـان پژوهشهــای زیــادی ،غنــای رســانه بــه ارتباطــات کمــک
پیشبینــی میکنــد ،امــروزه بــه اذعـ ِ
میکنــد ( .)Yu, Lin & Liao, 2017هرچــه ســطح غنــای اطالعــات باالتــر باشــد ،انتقــال اطالعــات
بــه گیرندههــا آســانتر اســت؛ بنابرایــن ارتبــاط را بهبــود میبخشــد و تعامــل اجتماعــی را بهدلیــل
اینکــه گیرنــدۀ اطالعــات میتوانــد بهســرعت و بهدرســتی طــرف مقابــل را درک کنــد ،تســهیل
مینمایــد ( .)Tseng et al., 2017اگرچــه برخــی مطالعــات از ایــن دیــدگاه پشــتیبانی میکننــد،
17. Aumann, By, Yao & By
18. Ménager
19. Information Richness Theory and Knowledge Richness
20. Ngwenyama & Lee
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شــماری از تحقیقــات نشــاندهندۀ نتایــج متناقضــی هســتند .ایــن نتایــج مختلــف ممکــن اســت
حاکــی از آن باشــد کــه ویژگــی غنــی بــودن ،تنهــا ویژگــی مهــم هنــگام انتخــاب کانــال ارتباطــی
نیســت ( .)Gefen & Straub, 2003بــرای انتخــاب رســانۀ ارتباطــی ،ویژگیهــای وظیفــهای،
ویژگیهــای فــردی ،تأثیــر اجتماعــی و تأثیــرات موقعیتــی بایــد مــورد توجــه قــرار گیــرد .بــرای
مثــال مالحظــات ممکــن اســت شــامل پیچیدگــی وظایــف ارتباطــی ،فوریــت ارتباطــی ،اطمینــان
درکشــده از یــک رســانه ،حمایــت مدیریــت یــا ســن و وضعیــت کاربــران باشــد (& Ngwenyama
 .)Lee, 1997; D’Urso & Rains, 2008از دیــدگاه ســبکهای شــناختی ،کاربــران خارجــی (ســبک
شــناختی خارجــی) بیــش از کاربــران داخلــی (ســبک شــناختی داخلــی) از افزایــش غنــای رســانهای
بهرهمنــد میشــوند (.)Workman, Kahnweiler & Bommer, 2003
برخــاف پژوهشهــای پیشــین کــه بــر انتخــاب رســانه و تأثیــر غنــای رســانه بــر ارتباطــات تمرکــز
داشــتند ،در ایــن تحقیــق تأثیــر مثبــت مســتقیم یــا تأثیــر منفــی مســتقیم غنــای رســانه بــر ارتباطــات
بررســی نمیشــود؛ زیــرا عملکــرد غنــای رســانه فراینــد شــناختی پیچیــدهای اســت و ممکــن اســت
رســانههای غنیتــر منجــر بــه اضافهبــار شــناختی شــود .ایــن موضــوع ممکــن اســت بــرای برخــی
از وظایــف ارتباطــی ،بهویــژه در دورانــی کــه بــا اطالعــات بیــش از حــد روبهروییــم ،مناســب نباشــد
( .)Badger, Kaminsky & Behrend, 2014از طــرف دیگــر ،ایــن مطالعــه بــر تعریــف غنــای اطالعاتــی
کــه در نظریــۀ غنــای اطالعــات پیشــنهاد شــده اســت (توانایــی اطالعــات بــرای تغییــر درک در یــک
بــازۀ زمانــی) ،تمرکــز دارد .رســانههای غنــی و اطالعــات غنــی اگرچــه ممکــن اســت نتیجــۀ ارتباطــات
را تعییــن نکننــد ،امــکان دارد بــه درک و آگاهــی و تعییــن اینکــه آیــا کاربــران دارای انــرژی شــناختی
کافــی یــا در موقعیــت مناســبی هســتند ،کمــک نماینــد .ایــن غنــای رســانهای بــه درک ارزش پیــام
فــوری تلفنهمــراه ( ،)Tseng et al., 2017درک مفیــد بــودن ،ســهولت اســتفاده و لــذت بــردن (Lee,
 )Cheung & Chen, 2007و درک تــرس از آزار و اذیــت یــاری میرســاند (.)Ford, 2013
غنــای دانــش بــر توانایــی دانــش بــرای تغییــر درک یــا آگاهــی در یــک بــازۀ زمانــی تأکیــد دارد.
بــا توســعۀ فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات ،روشهــای زیــادی بــرای بهاشــتراک گذاشــتن دانــش
وجــود دارد ( .)Roman, 2013جــذب دانــش بــا ارتقــای غنــای دانــش ،ماننــد نمایــش دانــش زنــده
بــا تصاویــر ،کارتونهــا و فیلمهــا ،نیــز بهبــود مییابــد ( .)Lan & Sie, 2010درضمــن بــا توســعۀ
فنــاوری چندرســانهای ،تحــول عظیمــی در انتقــال و بهاشــتراکگذاری دانــش ،ازقبیــل کتابهــای
چاپشــده بــه کتابهــای دیجیتــال ،از دانــش صــرف بــه مقدمههــای زنــده بــا پشــتیبانی عاطفــی،
روابـ�ط اجتماعـ�ی و سـ�ایر اطالعـ�ات بیشـ�تر ایجـ�اد شـ�ده اسـ�ت ( .)Huo et al., 2018بنابرایــن هرچــه
توضیحــات دانــش در زمینــۀ کاالهــای ایرانــی غنیتــر باشــد ،شــناخت و درک حاصــل از آن عمیقتــر
میگــردد و درک کیفیــت دانــش ،اجمــاع دانــش و اعتبــار منبــع دقیقتــر میشــود .براســاس تجزیــه
و تحلیــل فــوق ،فرضیههــای زیــر مــورد آزمــون قــرار گرفتــه اســت:
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 :H5aغنای دانش به درک کیفیت دانش کمک میکند.
 :H5bغنای دانش به درک اجماع دانش کمک میکند.
 :H5cغنای دانش به درک اعتبار منبع کمک میکند.
2ـ .6نظریۀ جاذبۀ ترس و تهدید خارجی

21

بــرای اثرگــذاری پیــام در تبلیغــات از جاذبههــای مختلفــی اســتفاده میشــود .یکــی از ایــن جاذبههــا،
جاذبــۀ تــرس اســت کــه مدتهاســت جهــت اقنــاع بــرای ایجــاد انگیــزه در افــراد بــرای پاســخ دادن
بــه پیامهــا بهویــژه در حــوزۀ تبلیغــات و بازاریابــی اجتماعــی اســتفاده میشــود .ایــن جاذبــه بــا
بهتصویــر کشــیدن پیامدهــای منفــی انجــام یــک رفتــار یــا تــرک آن ،بــه برانگیختگــی درونــی فــرد
منجــر میشــود و او را بهســمت رفتــار مطلــوب هدایــت میکنــد .یکــی از موضوعــات تجــاری کــه در
آن از جاذبــۀ تــرس اســتفاده میشــود ،اطمینــان از آینــده اســت .بــه عبــارت دیگــر ،از طریــق ایجــاد
نگرانــی و اضطــراب نســبت بــه تأمیــن نیازهــای آینــده ،او را بهســمت خریــد کاالی پیشــنهادی (کــه
بــه ادعــای پیــام تبلیغاتــی میتوانــد ســطح نگرانــی را کاهــش دهــد) ســوق میدهــد.
براســاس ایــن نظریــه ،تــرس انگیــزة الزم را جهــت محافظــت از خــود فراهــم میکنــزد و درعیــن
حــال ،ارزیابــی شــناختی فــرد از تهدیــد ،مولّــد تــرس را تحــت تأثیــر قــرار میدهــد .بهبــاور راجــرز،
توســل بــه تــرس (بهویــژه تــرس شــدید) تحــت ایــن شــرایط میتوانــد قــدرت اقناعکنندگــی پیــام
را افزایــش دهــد .1 :مخاطــب متقاعــد شــود کــه خطرهــای اشارهشــده جــدی اســت؛  .2مخاطــب بــاور
کنــد کــه خطرهــا محتمــل اســت؛  .3مخاطــب بپذیــرد کــه توصیههــای مــورد نظــر مؤثــر اســت؛ .4
مخاطــب متقاعــد شــود کــه میتوانــد بــه توصیههــا و کنشهــای درخواســتی عمــل کنــد .دو مــورد
اول و دوم مــردم را متقاعــد میکننــد کــه بایــد رفتارشــان را تغییــر دهنــد و مــورد ســوم و چهــارم
نیــز بــه آنــان ق ـ ّوت قلــب میدهنــد کــه میتواننــد تغییــر رفتــار الزم را جهــت اجتنــاب از خطــر در
خودشــان ایجــاد نماینــد (اســتفن ،1381 ،ص.)161 .
مســعودیپور ( )1396بــه تحلیــل محتوایــی تیزرهــای تبلیغاتــی یــک ســپردۀ ســرمایهگذاری کــه در
آن از عنصــر نگرانــی از تأمیــن آتیــه اســتفاده شــده ،پرداختــه و نشــان داده اســت که ســطح برانگیختگی و
اضطــراب ایجادشــده در ایــن تبلیغــات چنــدان زیــاد نیســت .یافتههــای وی تصریــح میکنــد کــه اصــول
و راهبردهــای ســلبی بــرای تولیــد پیامهــای تبلیغاتــی برمبنــای نــگاه اســامی درخصــوص بهکارگیــری
جاذبــۀ تــرس در حــوزۀ تبلیغــات تجــاری مبتنــی بــر ســه اصــل اســت .1 :ممنوعیــت ایجــاد تــرس و
نگرانــی از تأمیــن هزینههــای آینــده؛  .2ممنوعیــت معــادل قــرار دادن محصــول بــا مفاهیمــی نظیــر
تضمیــن موفقیــت آینــده ،گنجینــه و ثــروت حقیقــی بــرای آینــده و...؛  .3ممنوعیــت نشــان دادن تصویــر
21. Fear Appeal Theory and External Threat
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قطعیالوقــوع از تأمیــن نیازهــای آینــده درصــورت خریــد محصــول تبلیغشــده.
در ایــن مقالــه ،واردات کاالهــای خارجــی بهعنــوان محــرک وضعیتــی کــه فراینــد عملکــرد را دور
میزنــد بهعنــوان متغیــر کنترلــی در مــدل وارد میشــود تــا اثــر تعدیلکننــدۀ کاالی خارجــی بــر
دانــش پذیــرش کاالی ایرانــی را توضیــح دهــد.

 .3روش تحقیق

پژوهــش حاضــر از نــوع تحقیقــات توصیفــی ـ پیمایشــی اســت .ابــزار جمــعآوری اطالعــات بــرای
ســنجش نگــرش افــراد براســاس مــدل مفهومــی تحقیــق ،پرسـشنامهای بــا  11ســازه و  32گویــه در
طیــف پنجدرجـهای لیکــرت اســت .جامعــۀ آمــاری پژوهــش شــامل متقاضیــان شــرکت لــوازم خانگــی
پارسخــزر در ایــران اســت کــه از طریــق رســانههای اجتماعــی (تلگــرام ،اینســتاگرام و واتســاپ)
اقــدام بــه خریــد برخــط نمــوده و حداقــل دو ســال مشــارکت فعــال در خریــد از شــرکت لــوازم خانگــی
پارسخــرز داشــتهاند .نمونــۀ آمــاری شــامل دویســت نفــر بــوده کــه از طریــق سرشــماری انتخــاب شــدند.
3ـ .1الگوی مفهومی پژوهش
مطالعــۀ حاضــر یکــی از اولیــن تالشهــا بــرای اســتفاده از نظریههــای القاگــر پیــام ،یعنــی مــدل
احتمــال مشــارکت ،و ترکیــب آن بــا نظریــۀ معناســازی ،نظریــۀ نفــوذ اجتماعــی ،نظریــۀ غنــای
اطالعــات و نظریــۀ جاذبــه تــرس اســت کــه بــه بررســی عوامــل مؤثــر بــر دانــش پذیــرش کاالی ایرانــی
از طریــق رســانۀ اجتماعــی بــا نقــش میانجیگــری اعتمــاد میپــردازد .در ایــن مطالعــه ،مــدل هــو و
دیگــران ( )2018بـهکار رفتــه کــه براســاس ادغــام نظریــۀ معناســازی ،نظریــۀ نفــوذ اجتماعــی ،نظریــۀ
غنــای اطالعــات و نظریــۀ جذابیــت تــرس پایهریــزی شــده اســت (شــکل .)1

شکل  .1الگوی مفهومی پژوهش
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 .4یافتههای تحقیق

بهمنظــور تجزیــه و تحلیــل دادههــا از نرمافزارهــای اسپــیاساس 22و اســمارت پــیالاس
اســتفاده شــده اســت .تحلیلهــای الزم در ســه بخــش بــرازش مــدل اندازهگیــری ،بــرازش مــدل
ســاختاری و بــرازش کلــی مــدل (اندازهگیــری و ســاختاری) انجــام شــده اســت؛ بــه ایــن ترتیــب
کــه انــدازه از صحــت روابــط موجــود در مدلهــای اندازهگیــری بــا اســتفاده از معیارهــای پایایــی و
روایــی اطمینــان حاصــل کــرده و ســپس بــه بررســی و تفســیر روابــط موجــود در بخــش ســاختاری
پرداختــه اســت و در مرحلــۀ پایانــی نیــز بــرازش کلــی مــدل پژوهــش بررســی شــده اســت .بــا توجــه
بــه اینکــه پرس ـشنامۀ ایــن پژوهــش از روی پژوه ـش طراحــی و روایــی آن قب ـ ً
ا ســنجیده شــده،
میتــوان گفــت پرس ـشنامه روایــی مناســبی دارد .امــا بــرای تعییــن روایــی مجــدد ،ابعــاد مختلــف
آمــاری پرسـشنامه ،ازقبیــل روایــی و پایایــی ،مجــدد بررســی شــد کــه بــه جزئیــات آن در جــدول 1
اشــاره شــده اســت.
23

جدول  .1مؤلفهها و ابعاد پژوهش و ارقام پایایی محتوا و ابزار پژوهش
آلفای کرونباخ

پایایی ترکیبی

روایی همگرا

متغیرها
غنای بیان

0.789

0.645

0.645

غنای محتوا

0.759

0.755

0.756

کامل بودن

0.770

0.844

0.867

مرتبط بودن

0.845

0.867

0.941

دقیق بودن

0.720

0.941

0.864

تأمین (ارائه)کننده

0.856

0.864

0.789

بستر نرمافزاری

0.741

0.789

0.826

اجماع دانش درکشده

0.821

0.821

0.821

اعتماد

0.899

0.899

0.899

پذیریش مصرف کاالی ایرانی

0.769

.0769

0.769

ورود کاالی خارجی

0.874

0.702

0.794

غنای دانش

کیفیت دانش
درکشده

اعتبار منبع درکشده
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بــرای اطمینــان از پایایــی ابــزار در ســطح ابعــاد انعکاســی ،24از ســه روش میانگیــن واریانــس
اســتخراجی (حداقــل  ،)0/5پایایــی ترکیبــی (حداقــل  )0/7و آلفــای کرونبــاخ (حداقــل  )0/7اســتفاده
شــد کــه خروجیهــای آنهــا قابــل قبــول بــوده اســت.
4ـ .1نتایج توصیفی
ویژگیهای جمعیت شناختی پاسخدهندگان در جدول  2آمده است.
جدول  .2توزیع فراوانی پاسخدهندگان
شرح

جنسیت

مدرک تحصیلی

سابقۀ آشنایی با رسانۀ
اجتماعی

فراوانی

درصد فراوانی

زن

55

43/3

مرد

72

56/7

کل

127

100/0

کاردانی

25

19/7

کارشناسی

48

38/6

کارشناسیارشد

50

40/01

دکترا

4

3/1

کل

127

100/00

کمتر از  5سال

3

2/4

5ـ 10سال

11

8/7

10ـ 15سال

44

34/6

 15سال به باال

69

54/3

کل

127

100/00
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4ـ .2آزمون فرضیات
روش حداقــل مربعــات جزئــی بــرای ایــن پژوهــش اســتفاده شــد .ضریــب مســیر در بیــن فرضیــات
پژوهــش ،بهترتیــب فرضیــۀ اول اعتمــاد بــر پذیــرش کاالی ایرانــی بــا ضریــب  ،0/714فرضیــۀ دوم
کیفیــت دانــش درکشــده بــر اعتمــاد بــا ضریــب  ،0/712فرضیــۀ ســوم اجمــاع دانــش درکشــده بــر
اعتمــاد بــا ضریــب  ،0/911فرضیــۀ چهــارم اعتبــار منبــع درکشــده بــر اعتمــاد بــا ضریــب ،0/802
فرضیــۀ پنجــم غنــای دانــش بــر کیفیــت دانــش درکشــده بــا ضریــب  ،0/758فرضیــۀ ششــم غنــای
دانــش بــر اجمــاع دانــش درکشــده بــا ضریــب  0/817تأثیــر میگــذارد.

شکل  .2ضریب اثرگذاری بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش کاالی ایرانی در رسانههای اجتماعی
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مــدل ســاختاری میــزان رابطــۀ مؤلفههــا را بــا هــم نشــان میدهــد .درواقــع ایــن مــدل بیانگــر آن
اســت کــه فرضیــات تحقیــق رابطــۀ معنــاداری بــا هــم دارنــد .میــزان ضریــب معنــاداری در جــدول 3
آمــده اســت .باالتریــن میــزان رابطــه بیــن مؤلفـۀ اعتمــاد بــر پذیــرش کاالی ایرانــی بــا ضریــب 8/756
اســت و کمتریــن مقــدار رابطــۀ معنــادار بــا ضریــب  4/215مربــوط بــه متغیــر ورود کاالی خارجــی بــر
پذیــرش کاالی ایرانــی اســت.
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جدول  .3بررسی نتایج فرضیات پژوهش
بار عاملی

معناداری

نتیجهگیری

فرضیات تحقیق

ردیف
H1

اعتماد تأثیر مثبتی بر پذیرش کاالی ایرانی دارد.

0/714

8/756

تأیید

H2

کیفیت دانش درکشده تأثیر مثبتی بر اعتماد دارد.

0/712

6/128

تأیید

H3

اجماع دانش درکشده تأثیر مثبتی بر اعتماد دارد.

0/911

6/787

تأیید

H4

اعتبار منبع درکشده تأثیر مثبتی بر اعتماد دارد.

0/802

6/502

تأیید

H5a

غنای دانش به درک کیفیت دانش کمک میکند.

0/758

4/268

تأیید

H5b

غنای دانش به درک اجماع دانش کمک میکند.

0/845

7/028

تأیید

H5c

غنای دانش به درک اعتبار منبع کمک میکند.

0/817

8/125

تأیید

 .5نتیجهگیری
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ایــن مطالعــه دیــدگاه جدیــدی از مدیریــت دانــش بازاریابــی محصــوالت از طریــق آموزش در رســانههای
ش جدیــدی میدهــد .مشــکل
اجتماعــی فراهــم میکنــد .یافتههــای تحقیــق بــه بازاریابــان نیــز بین ـ 
اصلــی ارائهدهنــدگان خدمــات اطالعرســانی و اطالعرســانی در رســانههای اجتماعــی ایــن اســت
کــه مشــخص کننــد چــه کســی بــه آنچــه میفرســتد ،توجــه میکنــد و چگونــه میتــوان تقاضــا
بــرای خریــد کاالی مــورد نظــر را تحریــک کــرد .بــا افزایــش چشــمگیر تعــداد کاربــران رســانههای
اجتماعــی ،ایــن رســانهها بــه بســتر مهــم آمــوزش نیــاز دارنــد و ایــن تحقیــق در ایــن زمینــه اثربخــش
خواهــد بــود.
در ایــن مطالعــه همچنیــن اثــر دانــش پذیــرش کاالهــای ایرانــی در رســانۀ اجتماعــی بــا توجــه بــه
ورود کاالهــای خارجــی بررســی شــد .بــا وارد کــردن اعتمــاد بهعنــوان متغیــر میانجــی در فراینــد
دانــش پذیــرش کاالی ایرانــی میتــوان نتیجــه گرفــت کــه:
 .1اعتمــاد تأثیــر مثبــت و معنــاداری بــر دانــش پذیــرش کاالی ایرانــی دارد .وقتــی مــردم بــه
یــک برنــد داخلــی ماننــد پارسخــزر اعتمــاد کننــد ،تقاضــا بــرای اســتفاده از محصــوالت آن افزایــش
مییابــد .ایــن یافتــه بــا نتیجــۀ مطالعــۀ مهدیــه ،محمــدی و چوبتــراش ( )1394کــه بــه بررســي
تأثیــر ارتباطــات برنــد و کیفیــت خدمــات بــر وفــاداری بــه برنــد بــا تأکیــد بــر نقــش اعتمــاد بــه
برنــد بهعنــوان متغیــر میانجــی پرداختهانــد ،ســازگار اســت .طبــق یافتههــای ایــن مطالعــه ،اگرچــه
ارتباطــات برنــد و كيفيــت خدمــات بــر اعتمــاد بــه برنــد اثــر میگــذارد ،فرضيــۀ اثرگــذاري اعتمــاد بــه
برنــد بــر وفــاداري بــه برنــد مــورد تأیيــد قــرار نگرفــت .نتایــج مطالعــۀ حاضــر نشــان میدهــد تبلیــغ،
نــوع رســانه ،قیمــت و کیفیــت محصــول خارجــی مشــابه نیــز بــر دانــش پذیــرش کاالی ایرانــی تأثیــر
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معنــاداری داشــت ه کــه بــا نتیجــۀ تحقیــق شــیخهپور ،مشــبکی ،خدادادحســینی و منصوریمؤیــد
( )1398همســویی دارد .آنهــا بیــان کردنــد کــه درخصــوص انتخــاب بیــن محصــوالت داخلــی و
خارجــی ،عوامــل شــناختی ،ماننــد کیفیــت ،قیمــت ،دسترســی و خدمــات پــس از فــروش ،ســبب
گرایــش بــه محصــوالت داخلــی میشــود .امــا عوامــل عاطفــی ،ماننــد مخالفــت هنجــاري و اخالقــی بــا
خریــد محصــوالت خارجــی بهدلیــل حــس عالقــه و وفــاداري بــه میهــن ،ممکــن اســت باعــث ترجیــح
محصــوالت داخلــی بــر محصــوالت خارجــی شــود.
 .2کیفیــت دانــش درکشــده ،اجمــاع دانــش و اعتبــار منبــع همگــی تأثیــرات مثبــت چشــمگیری
بــر اعتمــاد دارنــد .اگرچــه اعتبــار منبــع درکشــده و کیفیــت دانــش درکشــده بهعنــوان عوامــل
مهمــی در ارزیابــی اعتمــاد مؤثرنــد ،کیفیــت دانــش مهمتریــن نقــش را در ارزیابــی اعتمــاد بــازی
میکنــد .ایــن درحالــی اســت کــه در مطالعــۀ هــو و دیگــران ( )2018اجمــاع دانــش مهمتریــن نقــش
را در ارزیابــی اعتمــاد دارد.
 .3غنــای دانــش (غنــای بیــان و غنــای محتــوا) تأثیــر مثبــت و معنــاداری بــر کیفیــت دانــش
درکشــده ،اجمــاع دانــش درکشــده و اعتبــار منبــع دانــش درکشــده دارد .بــه عبــارت دیگــر ،غنــای
دانــش بــه درک و شــناخت کاربــران از طریــق رســانۀ اجتماعــی جهــت خریــد محصــوالت داخلــی
کمــک میکنــد .ایــن نتایــج بــا یافتههــای پژوهــش هــو و دیگــران ( )2018ســازگار اســت.

 .6پیشنهادها

با توجه به نتایج تحقیق پیشنهاد میشود:
 .1بـ�ا توجهــ بهــ تأثي��ر مثب��ت اعتماــد ب�رـ پذی��رش کاالی ایران��ی ،ب�هـ مدي��ران ارش��د شــركتهای
تولیدکنن��دۀ محص��والت داخلــی توصیــه میش��ود ک��ه درخص�وـص اعتمادس��ازی از طریــق رســانههای
اجتماع�یـ اق�دـام نماین��د .اعتم��اد ب��ر تم��ام مؤلفهه��اي مرب��وط ب��ه کســبوکار از طریــق رســانههای
اجتماعـ�ی تأثيـ�ر میگ��ذارد .شرــكت بازارمح��ور ميتوانـ�د برــاي كشـ�ف و دس��تيابي بـ�ه اي��دهاي نوآورانـ�ه
از طري��ق تحقيق��ات رساــنهای ش��بکههای اجتماع��ی ،ايدهه��اي نوآوران��ۀ مش��تريان را جمـ�عآوری،
پااليـ�ش و کارب��ردی کن�دـ .همچنيـ�ن بـ�ا كش�فـ نيازهــاي پنهــان و آشكــار رضای�تـ مش��تریان ميتـ�وان بـ�ه
ايدهه��اي ف��روش در بازاریابــی آنالیـ�ن بيشتــري ب��راي توليدــ محصوــالت و خدمــات جديـ�د دسـ�ت يافــت.
 .2ب��راي توس��عۀ عوام��ل مؤثرــ ب��ر پذی��رش کاالی ایران��ی از طری�قـ رس��انههای اجتماعیــ ك��ه از
الزامــات رقابـ�ت در دنيــای فعلـ�ي اســت ،ميتوــان از روشهــاي مختلـ�ف اقــدام کرــد .يك�يـ از ايـ�ن
روشه��ا ،اســتفاده از قابليــت بازاریابــی فــروش برخــط از طریــق ارائــۀ اطالعــات کامــل و افــزودن
دانــش و آگاهــی مصرفکننــدگان اســت .غنــای دانــش از طریــق ارتقــای محتــوا و بــاال بــردن کیفیــت
محص��والت امکانپذی��ر اس��ت .از اي��ن رو ش�رـكتها بـ�راي توس��عۀ بازاریاب��ی رس��انههای اجتماع��ی و
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افزاي��ش ت��وان رقابت��ي خ��ود در کسـبوکار میتوانن��د از اي��ن قابلي��ت بــرای کســب اعتمــاد مشــتریان
و افزایــش فــروش و خــارج کــردن رقبــا اســتفاده کننــد.
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