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چکیده
بازاریابی دادهمحور به عنوان استراتژی مطالعه بر روی رفتارهای مشتریان با تکیه بر تجزیه و تحلیل
کالندادهها ،به پیشبینی رفتارهای آنان و افزایش نرخ بازگشت سرمایه کمک خواهد کرد .بسیاری از
ایرانیان به ویژه جوانان از کاربران شبکههای اجتماعی و سایتهای اینترنتی گوناگون به شمار میروند
و در معرض تبلیغات در این شبکهها قرار میگیرند .در پژوهش حاضر با تکیه بر روش پیمایشی و به
روش نمونهگیری در دسترس و گلولهبرفی  006نفر از دانشجویان دانشگاههای تهران و نزدیکان آنها
که کاربر شبکه اجتماعی اینستاگرام هستند مورد پژوهش قرار گرفتند .به این منظور از الگوی مفهومی
مبتنی بر نظر مصرفکنندگان در خصوص عوامل اصلی تأثیرگذار بر افزایش کلیک زدن در تبلیغات
آنالین شخصی شده استفاده شده است .یافتههای تحقیق حکایت از آن دارد که تصمیم مصرفکننده
برای کلیک کردن روی تبلیغ با توجه به متغیرهایی چون آشنایی قبلی با برند ،جذابیت بصری ،درگیری
ذهنی با محصول و کیفیت اطالعات برای مصرفکننده گرفته میشود .از این رو ،اعتماد در فرآیندهای
جذابیت بصری و کیفیت اطالعات نقش واسطهای را ایفا میکند و بنابراین در اراده و تصمیم کاربران
به کلیک روی تبلیغ اثرگذار است .رعایت حریم خصوصی و نگرانی مصرفکننده در خصوص عدم
رعایت این حریم موجب میشود درگیری ذهنی او درباره محصول افزایش یابد و از میزان اعتماد و
تصمیم مصرفکننده به کلیک کردن بکاهد .بر اساس نتایج پژوهش ،تبلیغات شخصی شده دقیق هر
چند اهداف باالتری را در نظر داشته باشد اما ممکن است روی نگرانی مصرفکننده از حریم خصوصی
اثر منفی بگذارد و در واقع منجر به تضعیف اهداف خود شود.
واژههای کلیدی :تبلیغات اینترنتی ،بازاریابی دادهمحور ،شبکههای اجتماعی ،مشتری.
طبقهبندی .M37 ،M31 :JEL
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مقدمه
با پیدایش فناوریهای نوین و گسترش تعامالت آنالین ،بازار با تغییرات گستردهای مواجه است .تحوالت
چشمگیر در عرصه شبکههای اجتماعی ،سرعت شتابان جهانیشدن در حوزه اقتصادی و فشارهای رقابتی
بازار موجب شدهاند شرکتهای تولیدی بیش از پیش با چالشهای چشمگیری در زمینه انتخاب و گزینش
راهبردهای بازاریابی برای فروش محصوالت به مشتریان واقعی در زمان درست و مناسب مواجه شوند .در
سالهای اخیر تجارت الکترونیک جهانی ،رشد مستمری داشته است و پیشبینی میشد تا سال 2121
میالدی ،رشد آن به بیش از  22تریلیون دالر برسد (ای مارکتر .)2116 ،بازاریابان ،امروزه فناوریهای
دیجیتال را نه فقط به عنوان یک مجرای جدید ارتباطی ،بلکه حتی مهمتر از آن ،به عنوان یک زمینه
آزمایش جدید برای ارزیابی مصرفکنندگان و توسعه تکنیکها و راهبردهای بازاریابی جدید میدانند
(بوویزاژ و ملت .)2111 ،بازاریابی دادهمحور با هدف بهبود و شخصیسازی تبلیغات ،به شرکتها امکان
میدهد که با ایجاد کمپینهای بازاریابی ،برای درک کامل عالئق ،سالیق و رفتارهای مشتریان ،محصوالت
بهتری را با توجه به نیازهای دقیق آنها تولید و به بازار عرضه کنند( 1لیتاراس و همکاران .)2:2112 ،از
سوی دیگر ،کیفیت رابطه آنالین بر تبلیغات دهان به دهان آنالین ،سهم مشتری آنالین ،وفاداری مشتری
آنالین و نظرات مشتریان آنالین تأثیر مثبت دارد (کوششی و همکاران .)1911 ،با توجه به اهمیت تبلیغات
آنالین و نیز گرایش روزافزون به استفاده از شبکههای اجتماعی در این حوزه ،اغلب تولیدکنندگان تمایل
دارند بازاریابی دادهمحور را روی پلتفرمهای مختلف از جمله شبکههای اجتماعی از جمله اینستاگرام
پیادهسازی و اجرا کنند .شبکهها و پیامرسانهای اجتماعی بخش جداییناپذیری از زندگی افراد جامعه به
شمار میروند( 2یریمپاشوا و بالگابایوا )901 :2121 ،و آمارها از افزایش  1101درصدی کاربران این شبکهها
پس از شیوع کووید  11در جهان حکایت دارد (دیتاپورتال .)2121 ،بر اساس اعالم فیسبوک ،مدت زمان
ماندن کاربران در اینستاگرام پس از گسترش بیماری کرونا  11درصد افزایش یافته است (فیسبوک،
 .)2121بر اساس آمار ،به ویژه پس از شیوع کووید  11با تغییر نسبی عادت خرید ،گرایش به خرید اینترنتی
در میان ایرانیان نیز  211برابر افزایش یافته است (ایرنا .)1911 ،اینستاگرام ،با بیش از یک میلیارد کاربر
فعال (استاتیستا ،)2121 ،9یکی از بسترهای خرید اینترنتی است و امروزه به منبع درآمدی برای
تولیدکنندگان و بستری برای فروش مشاغل تبدیل شده است .اینستاگرام دیگر صرفاً شبکهای برای به
اشتراک گذاشتن عکس و تصاویر یا پیامهای دوستان و آشنایان نیست و  211میلیون کاربر این شبکه
اجتماعی ،روزانه دستکم یک حساب تجاری را مشاهده میکنند .همچنین ماهانه بیش از دو میلیون
تبلیغکننده و  21میلیون حساب کاربری تجاری در پلتفرمی چون اینستاگرام فعالیت میکنند (اینستاگرام،
 .)2121بنابراین ،اغلب تولیدکنندگان تمایل دارند به منظور جلب توجه مشتریان ،تبلیغات هدفمند را از
طریق شبکههای اجتماعی و مبتنی بر اولویتهای مصرفکنندگان منتشر کنند .اما مسئله اینجاست که چه
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عواملی در کلیک زدن مصرفکنندگان در تبلیغات آنالین هدفمند و شخصی شده نقش دارند؟ تبلیغات
منتشرشده در شبکههای اجتماعی تبلیغات آنالین هستند و به نظر میرسد در حال حاضر دغدغه اصلی
کسبوکارهای تبلیغاتی آنالین ،میزان کلیک مشتریان است و به همین علت شیوههای مختلفی برای
افزایش نرخ کلیک 1در شرکتهای بازاریابی ارائه میشود .تبلیغات هدفمند روی طیف بخصوصی از رفتارها،
عالقهمندی و ترجیحات مصرفکننده تمرکز دارد زیرا بسیاری از محتواهای تبلیغاتی ممکن است ارتباط
چندانی با نیازهای مصرفکنندگان نداشته باشد .در واقع هرچه تبلیغ کنندهها در مورد کاربر بیشتر بدانند،
در مورد عادات خرید او بیشتر حدس میزنند و بر اساس سن ،جنس ،درآمد و ...به او کاالی مورد نظر را
پیشنهاد میکنند .در واقع ،رفتار الگوریتمها ناشی از رفتار اطالعاتی کاربران است و در این صورت است که
ممکن است موضوع حریم خصوصی کاربران مورد توجه قرار گیرد .ترس و نگرانی درباره شیوههای
غیرعادی جمعآوری دادههای شخصی برای تبلیغات ،در میان بسیاری از کاربران وجود دارد به گونهای که
برخی از آنان برای جلوگیری از این اقدام تبلیغکنندگان ،از مسدودکنندهها استفاده میکنند .افراد در صورتی
که احساس کنند آزادی انتخاب و مالکیت آنها تهدید میشود واکنش منفی نشان میدهند و خود را در
معرض نوعی تجاوز به حریم خصوصی آنالین خود میبینند .با این توضیحات ،این پژوهش به این مسئله
میپردازد که کاربران شبکههای اجتماعی با دریافت تبلیغات هدفمند ممکن است این احساس را داشته
باشند که حریم خصوصیشان در فضای مجازی نقض شده است؟ و آیا این احساس عدم اطمینان باعث
میشود کاربر تمایلی به کلیک و تماشای تبلیغات نداشته باشد .با توجه به این که تحقیقات محدود و
پراکندهای در مورد عوامل موثر بر اعتمادپذیری کاربران نسبت به تبلیغات آنالین رسانههای اجتماعی انجام
شده است ،این پژوهش میتواند با بررسی این مسئله ،عوامل موثر در افزایش نرخ کلیک از سوی دانشجویان
دانشگاههای تهران را مطالعه کند .اساساً ،این پژوهش در پی پاسخ به این پرسش است که چه عواملی بر
میزان نرخ کلیک و اعتمادپذیری کاربران نسبت به تبلیغات آنالین شخصی شده اثرگذارند؟ نگرانیهای
مربوط به حریم خصوصی مصرفکنندگان چگونه بر قصد کلیک آنها برای تبلیغات شخصی شده در
شبکههای اجتماعی تأثیر میگذارد؟
پیشینه پژوهش
پژوهشهای انجامشده در این حوزه مطالعاتی ،غالباً به جز معدود پژوهش خارجی ،ارتباط مستقیم با پژوهش
حاضر ندارند از این رو ،پژوهشهای مورد اشاره در این تحقیق مرتبط با موضوع بازاریابی در شبکههای
اجتماعی و بازاریابی آنالین است .برای مثال ،در مقالهای به قلم روشندل و محمودزاده ( )1916به موضوع
«طراحی مدل تبلیغات از طریق رسانههای اجتماعی بهمنظور تاثیر بر تمایل مشتریان» پرداخته شده است.
بر اساس یافتههای تحقیق ،الگوی تبلیغات بر مبنای پنج سطح شکل گرفت :رهبری بازار ،کمبود مشتری،
قابلیتهای بانکداری الکترونیکی ،عوامل تکنولوژیکی و روشهای تبلیغاتی و فضای تعاملی و رقابتی .در
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پژوهشی دیگر با عنوان «شناسایی و رتبهبندی فرصتها و چالشهای بازاریابی رسانههای اجتماعی» معینی
و همکاران ( )1918فرصتها و چالشهای بازاریابی رسانههای اجتماعی را تحلیل و بررسی کردند.
یافتههای پژوهش نشان میدهد مهمترین فرصت بازاریابی رسانههای اجتماعی ،شناخت دقیق نیازهای
مشتریان است و بی اعتمادی مخاطب نسبت به رسانههای اجتماعی مهمترین چالش محسوب میشود.
پژوهش دیگر به موضوع «نقش رسانههای اجتماعی آنالین در بهبود استراتژیهای بازاریابی» پرداخته و
عندلیب و همکاران ( )1911روشهای استفاده از رسانههای اجتماعی را برای تدوین و بهبود استراتژیهای
بازاریابی بررسی کردهاند .براساس یافتههای این پژوهش ،بهرهگیری از رسانههای اجتماعی به دسترسی
سادهتر به اطالعات جامع و کاربردی منجر خواهد شد .همچنین این رسانهها بهعلت برخورداری از طبیعت
انتشار ویروسی مطالب تأثیر مثبتی بر افزایش سرعت و محدوده انتشار پیامهای بازاریابی خواهند داشت.
برخی از پژوهشها نیز عوامل مؤثر و تاثیرگذار بر تصمیمگیری جهت انجام کلیک و تمایل برای تماشای
تبلیغات آنالین را بررسی کردهاند :اخترشریف 1و همکاران ( )2111در مقالهای تحت عنوان «بازاریابی
رسانههای اجتماعی :مطالعه تطبیقی منابع تبلیغات» به بررسی مفهومسازی ارزش تبلیغات و نگرش
مصرفکننده نسبت به تبلیغات پرداخته است .این پژوهش ،با هدف شناسایی عوامل تاثیرگذار بر ارزش
تبلیغات و نگرش مثبت نسبت به تبلیغات منتشر شده از طریق شبکه اجتماعی فیسبوک مورد مطالعه قرار
گرفته است .براساس یافتههای پژوهش تفاوت معناداری در توسعه ارزش تبلیغات و شکلگیری نگرش
مطلوب نسبت به تبلیغات وجود دارد.
دوالن 2و همکاران ( )2111در مقالهای با عنوان «طراحی مدل مفهومی با هدف جذب مشتری از طریق
تولید محتوا در رسانههای اجتماعی» به تحلیل و بررسی مطالب ارائه شده در رسانههای اجتماعی و تاثیر
آن بر رفتار کاربران فیسبوک پرداختهاند .براساس یافتههای پژوهش جذابیتهای ادراکی و عاطفی محتوای
تبلیغاتی در جلب توجه مشتریان تاثیرات متمایزی دارند اما جذابیتهای عقالنی نسبت به جذابیتهای
عاطفی در جلب توجه مشتری تاثیرگذاری بیشتری دارند .در پژوهشهای متعدد خارجی دیگری تالش شده
است عوامل مؤثر بر قصد کلیک تبلیغاتی ،مانند شخصیسازی آگهی (بالیر و ایشنبیس ،)2111 ،پارادوکس
شخصیسازی (اگوئر ،ماهر ،گروال ،دیرویتر و تزلز ،)2111 ،هماهنگی بین نیازهای مصرفکننده و محتوای
تبلیغاتی بنرها (ایدمونیا و جونز )2111 ،بررسی شود .در مورد بازاریابی دقیق دادهمحور ،مطالعات بر استفاده
از تجزیه و تحلیل کالندادهها و بهبود الگوریتمهای مبتنی بر شخصیسازی برای افزایش میزان رضایت
مشتری برای تبلیغات و موضوع اعتماد نیز متمرکز شده است که برای نمونه میتوان به پژوهش ژائو و ما،
( )2112و یو و دیگران ( )2111اشاره کرد .با این حال ،پژوهشهای اشاره شده به این موضوع که چه
عواملی میتواند قصد کلیک مصرفکننده را در تبلیغات هدفمند و شخصی شده آنالین تحت تأثیر قرار
دهد اشاره نکردهاند .همچنین تاکنون پژوهشی با هدف بررسی عوامل موثر بر نرخ کلیک و اعتمادپذیری
کاربران نسبت به تبلیغات آنالین در میان کاربران ایرانی اینستاگرام انجام نشده است و از این رو این
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موضوع در حوزه بازاریابی دادهمحور در شبکههای اجتماعی در کشور موضوعی بدیع به شمار میرود و
زمینه را برای پژوهشهای بیشتری در این حوزه فراهم میکند.
مرور نظری و فرضیههای تحقیق
رسانههای اجتماعی و بازاریابی دادهمحور

جذب مشتریان جدید از طریق ارائه ارزش باالتر و حفظ مشتریان فعلی ،بهعنوان هدف دوگانه بازاریابی
بهشمار میرود .در ادبیات بازاریابی به اهمیـت شناسـایی عوامـل مـؤثر در جـذب مشـتری تأکیـد شـده
اسـت و پژوهشهای مربوط به این حوزه ،به میزان بسیار زیادی افزایش یافتهانـد (ممـدوحی ،ماهپور ،رشید
و صفارزاده .)1911 ،امروزه نمیتوان مانند گذشته ،بازاریابی را معادل فروش در نظر گرفت زیرا فروش،
فقط قسمت پیدای فرآیند بازاریابی را شامل میشود .چراکه بازاریابی به مفهوم شناخت و تأمین نیازهای
مشتریان است .در این فرآیند ،شرکتها با ایجاد ارزش برای مشتریان و برقرار کردن رابطه مستحکم با
آنها ،بهطور متقابل از مشتری ارزش دریافت میکنند (جانسون 1و همکاران .)161:2111 ،همزمان با ظهور
نسل جدید فناوریهای اطالعات و ارتباطات ،بازاریابی نیز متحول شده است .یکی از عوامل اثرگذار بر
تحوالت بازاریابی ،گسترش رسانههای اجتماعی و تمایل سازمانها برای استفاده از این ابزار ،به منظور
بازاریابی و جذب مشتری است (آریل 2و همکاران .)128:2118 ،امروزه رسانههای اجتماعی آنالین ،با
میلیاردها کاربر فعال در سطح جهان از جمله فیسبوک ،لینکدین ،توئیتر ،اطالعات ارزشمندی از مخاطبان
خود و روابط آنها ارائه میکنند (زارولی .)22:2118 ،9کاربران بهطور کلی با دو مفهوم تولید محتوای جدید
و محتوای ایجادشده توسط سایر کاربران مواجه هستند .محتوای موجود در رسانههای اجتماعی ،حاوی
عقاید ،نظرات و ویژگیهای فردی کاربران است که میتوان این دادهها را برای اهداف ویژه ،مورد تجزیه
و تحلیل قرار داد (والراو 0و همکاران .)616:2118 ،اطالعات به دست آمده از تحلیل رسانههای اجتماعی
را میتوان در زمینههای مختلف اجتماعی ،فرهنگی ،سیاسی و به ویژه اقتصادی ،برای بازاریابی و تبلیغات
در کسبوکارهای مختلف مورد استفاده قرار داد (نظراف .)19،2111 ،1شرکتها و تولیدکنندگان میتوانند
از طریق شبکههای اجتماعی بدون واسطه با مصرفکنندگان در ارتباط باشند که صرفهجویی در زمان،
مقرون به صرفهبودن و همکاری با مصرفکنندگان از جمله آثار استفاده از این شبکههاست (کایوفی،6
 .)10:2111انتشار ویروسی مطالب بهعنوان یکی از قابلیتهای اصلی رسانههای اجتماعی به انتشار گسترده
پیامهای تبلیغاتی آنالین کمک میکند .به بیان دیگر ،کاربران با انتشار عقاید و نظرات خود در خصوص
محصوالت و تبلیغات ارائهشده در رسانههای اجتماعی ،تأثیر ویژهای بر تصمیمگیری مصرفکنندگان برای
انتخاب و خریداری یک محصول دارند (مازید و رادی .)261:2112 ،2بسیاری از شبکههای اجتماعی با توجه
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به امکانات و قابلیتهایی که دارند قادرند بهطور دقیق عالقهمندی کاربران را مشخص کنند .ازاینرو
تولیدکنندگان میتوانند با اشراف کامل به نیاز مصرفکنندگان محصوالت خود را تولید و تبلیغات هدفمند
را براساس اولویت نیازهای مشتریان منتشر کنند .بر اساس این آمار 81 ،درصد کاربران اینستاگرام اعالم
کردهاند این پلتفرم مهمترین شبکه اجتماعی برای بازاریابی اینفلوئنسرها به شمار میرود .این در حالی است
که  11درصد از کاربران اینستاگرام را زنان و  01درصد را مردان تشکیل میدهند (استاتیستا .)2121 ،در
واقع ،شبکه اجتماعی با فراهم کردن زمینه تبلیغات همراه با عکس ،ویدئو و تبلیغات متوالی ،جنبه جذابیت
بصری و رابطه کاربر را با خود حفظ میکند .ارسال پیام شخصی انبوه ،1اشاره انبوه ،2پسند 9و اظهارنظرهای0
خاص از شیوههایی است که تبلیغاتکنندگان در بستر شبکههای اجتماعی استفاده میکنند .در عین حال،
بسیاری از این تبلیغات بر اساس دادههای موجود کاربران و به صورت هدفمند و شخصی شده صورت
میگیرد که نشان میدهد بازاریابی دادهمحور انتخاب خط مشی صحیح بهمنظور فروش محصوالت متناسب
با نیازهای مشتریان از طریق رسانههای اجتماعی است.
تبلیغات آنالین شخصی شده و اعتماد مصرفکننده

تبلیغات هدفمند و شخصیسازیشده در مقایسه با تبلیغات انبوه ،برای جلبتوجه مصرفکنندگان موفقتر
عمل میکند .زیرا از طریق تحلیل دادهها و شناخت اولویتهای مصرفکنندگان ،هدایت تبلیغات دقیق به
سوی آنها میسر میشود .انطباق اولویت مصرفکنندگان با محصوالت عرضه شده ،از نتایج اصلی بازایابی
دادهمحور و تبلیغات هدفمند است (راهپیما و سبحانی .)2:1918 ،شاخصهای درگیری ذهنی با محصول،
آشنایی با برند ،جذابیت بصری ،کیفیت اطالعات و رعایت خط مشی رازداری و حریمخصوصی کاربران،
بهعنوان مؤلفههای اصلی و تأثیرگذار بر بازاریابی دادهمحور و میزان اعتمادپذیری کاربران و همچنین
افزایش نرخ کلیک تبلیغات آنالین محسوب میشوند (یو و همکاران .)6: 2111 ،ازاینرو درگیری ذهنی
مصرفکننده نسبتبه محصول عرضه شده بهعنوان شاخص ارزیابی میزان موفقیت تبلیغات هدفمند
محسوب میشود .درگیری ذهنی مصرفکننده نسبت به محصول عرضه شده نشانگر آن است که محصول
تبلیغشده از سوی مصرفکنندگان بهعنوان ارزش باال تلقی میشود .بنابراین افراد دارای درگیری ذهنی
باال نسبت به محصول عرضه شده با احتمال بیشتری بر روی تبلیغات آنالین کلیک میکنند (اعظمی و
همکاران .)188:1912 ،آشنایی با برند ،جذابیت بصری و کیفیت اطالعات ارائه شده از جمله عواملی هستند
که باعث افزایش درگیری ذهنی مصرفکننده نسبت به محصوالت تبلیغشده و نرخ انجام کلیک تبلیغات
آنالین میشوند .آشنایی با برند میتواند بر اعتماد مصرفکننده نسبت به انتخاب و خرید محصوالت عرضه
شده تأثیرگذار باشد .جذابیت بصری به ادراک مستقیم مصرفکننده در خصوص طراحی تبلیغات اشاره دارد.
براساس مطالعات انجامشده ،مصرفکننده بر این باور است که محتوای تبلیغاتی ارائهشده از لحاظ
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زیباشناختی و بصری دلنشین و جذاب است (جانگ .)912:2112 ،1بههمینجهت ،نحوه تولید محتوای
تبلیغاتی میتواند در برانگیختن احساسات و نگرشهای مثبت در مورد محصول عرضه شده تأثیرگذار باشد.
کیفیت اطالعات به میزان رضایتمندی کاربر نسبت به صحت و درستی اطالعات ارائه شده در تبلیغات
آنالین بستگی دارد .چراکه درستی اطالعات اعتماد مصرفکنندگان را نسبت به محصول تبلیغ شده افزایش
میدهند (یو و همکاران .)8: 2111 ،بهطورکلی تصمیم به انجام کلیک و تماشای تبلیغات آنالین از سوی
مصرفکنندگان عمدتاً به اعتماد مشتریان بستگی دارد .هنگامیکه مصرفکنندگان اعتماد باالیی نسبت به
تبلیغات داشته باشند ،طبیعتاً تمایل بیشتری برای کسب اطالعات پیرامون محصوالت یا خدمات تبلیغ شده
خواهند داشت (کوکر .)119:2112 ،2تغییر اعتماد ،نقش میانجی جزئی در رابطه بین استراتژیهای تضمین
و قصد خرید اینترنتی دارد (رحیمی اقدم و همکاران)1918 ،؛ ازاینرو تبلیغات هدفمند مبتنی بر جلب
اعتماد مشتریان باعث تمایل مصرفکنندگان به تعامل با تولیدکنندگان میشود .مشخصات محصول تبلیغ
شده از سوی شرکتها مثل مشخصات برند ،قیمت محصول و طراحی انیمیشن یا نوشتار در صفحات
تبلیغات از جمله نشانههایی هستند که به مصرفکننده برای ایجاد تصویری پیرامون تبلیغات یاری میرسانند
بنابراین ،این تصویر بر شناخت و قضاوت مصرفکننده در خصوص کاالی تبلیغ شده تأثیر میگذارد.
رعایت حریم خصوصی و تأثیر آن بر جلب اعتماد مصرفکنندگان

طراحی تبلیغات آنالین شخصیسازی شده و هدفمند همواره با دسترسی و تحلیل اطالعات خصوصی
مصرفکنندگان میسر میشود .کیفیت تبلیغات هدفمند به میزان دقت دادهکاوی تبلیغکنندگان بستگی دارد.
بنابراین معایب گردآوری و استفاده از حجم زیاد اطالعات شخصی گردآوری شده را نباید فراموش کرد
(وانگ و کیم .)12:2112 ،9معموالً دسترسی و جمعآوری دادههای مرتبط با مشتریان بدون مجوز و موافقت
کاربران صورت میگیرد (رویترز .)2111 ،هرچند بازاریابی دادهمحور با این شیوهها میتواند ارزشهایی را
برای سازمانها و شرکتهای تبلیغ کننده به ارمغان بیاورد اما ممکن است بیاعتمادی کاربران را نسبت به
رعایت حریم خصوصی و در نهایت کاهش نرخ تبلیغات کلیکی در پی داشته باشد (ولراو 0و همکاران،
 .)610:2118به این ترتیب ،هر چند تبلیغات هدفمند مبتنی بر تحلیل دقیق دادهها ممکن است در کوتاهمدت
باعث افزایش نرخ تبلیغات کلیکی شود اما احتمال دارد به مرور زمان به جهت درز اطالعات خصوصی از
اعتماد کاربران کاسته شود و بر نرخ انجام کلیک در تبلیغات آنالین اثر سوء داشته باشد .درصورتیکه
مصرفکنندگان باور داشته باشند بخش اعظمی از اطالعات شخصی آنها از سوی اپراتورهای تبلیغات
آنالین تحلیل شده است ،کاربران از افشاسازی اطالعات شخصی اجتناب خواهند کرد و نسبت به تبلیغات
هدفمند آنالین نگرشها و رفتارهای منفی بروز خواهند داد (موهان 1و همکاران .)62:2118 ،با وجود این،
ممکن است نگرانی کاربران نسبت به رعایت حریم خصوصی و خط مشی رازداری به طور مستقیم بر
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تصمیم برای انجام کلیک تأثیرگذار نباشد و برخی این موضوع را پذیرفته باشند ،اما در هر صورت ممکن
است بر رابطه بین ادراک مصرفکننده نسبت به تبلیغات و تصمیم به انجام کلیک تاثیر منفی داشته باشد.
اعتماد و تصمیم برای کلیک کردن تبلیغات آنالین

حفظ مشتری ،ضرورت مالی هر سازمانی است که خدمات خود را در فضای مجازی ارائه میکند ،زیـرا
مشـتری فقط بـا یـک کلیـک مـیتوانـد بـه سـراغ سـایر سازمانهای ارائه کنندة کاال و خدمات بـرود،
از ایـن رو نگهداشـت مشـتری بسـیار اهمیـت دارد (تیموری ،گودرزوند و غائبی .)1911 ،اعتماد از
ضرورتهای حفظ و وفاداری مشتری به یک کاال یا برند است .اعتماد را به مفهوم تکیه کردن،
برگزیدن،کاری را به کسی واگذاشتن و اطمینان داشتن تعریف میکنند (فرهنگ معین .)1988 ،در واقع
اعتماد به مفهوم اطمینان و اعتقاد داشتن به دیگری است زیرا انسان غالباً برای رسیدن به خواستههای خود
به دیگران وابسته است .اعتماد پدیدهای پویاست که به کنش متقابل و عاملهای مختلفی وابسته است که
می توانند در ساخت طرحی از اعتماد موثر باشند .در تعریف اعتماد باید به سه عنصر توجه کرد :پیامدهای
شناختی بالقوه ،وابستگی و احساس امنیت (یو و همکاران .)11:2111 ،بهطور کلی ،اعتماد زیر عنوان نوعی
ویژگی مبتنی بر تجربه در چارچوب روابط قرار میگیرد یعنی این که باید مشخص کنیم به چه چیزی
اعتماد داریم .اعتماد فرد در چارچوب فرآیند تعامل محیط-شناخت-رفتار شکل میگیرد و رفتارهای افراد
نیز محیطی را شکل میدهد که بر رفتارشان تأثیرگذار است (کان .)8:2112 ،1هنگامی که مصرفکنندگان
با تبلیغات آنالین هدفمند مواجه میشوند نشانههای به کار رفته در تبلیغات ،احساس مصرفکنندگان را
بر میانگیزد .از این رو ،اعتماد مصرفکننده به نشانههایی که شرکتهای تبلیغاتی ارائه میکنند بستگی
دارد (اولیوریا .)118:2112 ،2بهعبارت بهتر ،اطالعات مربوط به تبلیغات از جمله برند ،قیمت محصول،
طراحی صفحات تبلیغات و نحوه ارائه نوشتاری از جمله نشانههایی هستند که به مصرفکننده برای ایجاد
تصویری ذهنی کمک میکنند .این تصویر بر شناخت و قضاوت مصرفکننده در خصوص اطالعات تبلیغ
شده و در نهایت بر فرآیند شکلگیری اعتماد مصرفکننده مبتنی بر این اطالعات اثرگذار است (یو و
همکاران .)1:2111 ،در این صورت ،اطالعات دریافتشده از سوی مصرفکننده بر اعتماد نسبت به تبلیغات
آنالین شخصیسازی شده به طور قابل مالحظهای مؤثر است .درگیری ذهنی نسبت به محصول حاوی
اطالعات پیرامون ویژگی محصول نیست ،بلکه عمدتاً نشانگر میزان انطباق محصول تبلیغ شده با اولویتها،
سلیقه ،عالئق و نیازمندیهای مصرفکننده است .همچنین آشنایی با برند ،جذابیت بصری و کیفیت
اطالعات از جمله مؤلفههایی هستند که میتوانند بهصورت مستقیم بر میزان جلب اعتماد مصرفکنندگان
تأثیرگذار باشند (جانسون و همکاران.)121:2111 ،
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نظریه بهرهبرداری از نشانهها

کیفیت درکشده از یک محصول به قضاوت ذهنی و برداشت کلی مصرفکنندگان درباره برتری آن
محصول باز میگردد .بر این اساس ،کیفیت درک شده جزئی از ارزش ویژة برند است و هر چه درک
مشتریان از کیفیت باالتر باشد ،احتمال انتخاب آن برند نزد مشتریان نسبت به سایر مشتریان بیشتر خواهد
بود (زیتمال .)1188 ،پژوهشگران فعال در حوزة رفتار مصرفکننده ،به طور عمده بر اثرات کیفیت درکشده
بر اولویت مصرفکننده ،ارزش درکشده ،نگرش ،تصویر یا شهرت برند ،رضایت ،وفاداری و قصد خرید
تأکید دارند (برای مثال دادز ،مونرو و گریوال1111 ،؛ سلنز1119 ،؛ تیز و اگاروال2111 ،؛ میترا و گلدر،
2116؛ هومر .)2118 ،با این حال ،برای فهم بهتر تأثیر کیفیت درکشده بر ارزیابی شناختی یا قصد رفتاری
مصرفکننده ،الزم است مشخص شود مصرفکنندگان چگونه از اطالعات یا نشانههای موجود برای
شکلگیری ادراک و قضاوت در مورد کیفیت محصول استفاده میکنند .این پژوهش برای پی بردن به نحوة
برداشت مصرفکنندگان از نشانههای کیفیت محصول بر نظریه بهرهبرداری از نشانهها (اولسون،1122 ،
کوکار-کینی و شیا )2112 ،تکیه میکند .بر اساس این نظریه ،محصوالت نشانههای متعددی دارند که
کیفیت را به مصرفکنندگان خود ارائه کنند (اولسون)1122 ،؛ مصرفکننده نیز از این نشانهها برای ارزیابی
کیفیت محصول استفاده میکند (رائو و مونرو .)1188 ،فرایند بازاریابی دادهمحور بهویژه با تأکید بر اهمیت
ادراک مصرفکننده و عوامل شناختی تأثیرگذار بر اعتمادسازی در قبال تبلیغات آنالین شخصیسازی شده،
مبتنی بر نظریه بهرهبرداری از نشانه انجام میشود (سو و هانگ .)29:2111 ،بنابراین با تکیه بر این نظریه،
در پژوهش حاضر تصمیم مصرفکننده به کلیک روی تبلیغات هدفمند عمدتاً به دو مؤلفه بستگی دارد:
انطباق محصول تبلیغشده با نیازهای مصرفکننده و همچنین استفاده از نشانههای بیرونی و قابل درک با
هدف اعتمادسازی به منظور افزایش نرخ کلیک تبلیغات آنالین.
همان گونه که پیش از این گفته شد ،هدف اصلی بازاریابی دقیق ،کمک به تولیدکنندگان است تا
سیاستهای تصمیمگیری استراتژیک صحیحی را برای فروش محصوالت مناسب به مشتریان مناسب در
زمان مناسب اتخاذ کنند .از این رو ،مهمترین شاخص برای ارزیابی درجه دقت تبلیغات هدفمند این است
که آیا محصول تبلیغ شده با تقاضای بالقوه مصرفکنندگان مطابقت دارد یا خیر .به پیروی از پژوهش یو
و همکاران ( ،)2110ما «درگیری ذهنی نسبت به محصول» را به عنوان شاخص اندازهگیری بازاریابی دقیق
برای اندازهگیری میزان دقت تبلیغات هدفمند به کار میبریم .اگر نشانههای محصول به دو دسته
نشانههای بیرونی و درونی تقسیم شود در مورد تبلیغات ،مصرفکنندگان پیش از این که روی تبلیغات
کلیک کنند فقط میتوانند برخی نشانههای بیرونی مانند «آشنایی با نام برند ،جذابیت بصری و کیفیت
اطالعات» را دریافت کنند .بنابراین ما از این سه متغیر به عنوان شاخصهای اندازهگیری برای نشان دادن
طراحی و محتوای تبلیغات استفاده کردیم .عالوه بر این ،پیشنهادهای شخصی در تبلیغات هدفمند ،بر
اساس دادههای خصوصی مصرفکنندگان از جمله خصوصیات شخصی و رفتاری آنان صورت میگیرد.
کهر و همکاران ( )2111دریافتند که نگرانی در مورد اعتماد و حریم خصوصی از عوامل منفی هستند که
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بر رفتار مصرفکنندگان تأثیر میگذارند .هم میزان اعتمادی که مصرفکنندگان نسبت به تبلیغات دارند و
هم نگرانی آنها درباره حریم خصوصی ،تمایل آنها را برای کلیک بر روی تبلیغات هدفمند تحت تأثیر قرار
میدهد (بالیر و اشتینبس ،2111 ،زارولی و همکاران .)2118 ،با توجه به مطالب ذکر شده در مرور نظری،
مدل مفهومی زیر مبتنی بر نظر مصرفکنندگان در مورد عوامل اصلی تاثیرگذار بر افزایش انجام کلیک در
تبلیغات آنالین به صورت زیر است:

شکل -1مدل مفهومی پژوهش

بر اساس مدل مفهومی پژوهش و شاخصهای ذکر شده (شکل  )1فرضیات زیر متصور است:
فرضیه :1آشنایی با برند موجب افزایش تصمیم به انجام کلیک در مصرفکننده میشود.
فرضیه : 2درگیری ذهنی نسبت به محصول باعث افزایش تصمیم به کلیک در مصرفکننده میشود.
فرضیه : 9کیفیت اطالعات موجب افزایش تصمیم به کلیک در مصرفکننده میشود.
فرضیه  :0جذابیت بصری موجب افزایش تصمیم به کلیک در مصرفکننده میشود.
فرضیه : 1اعتماد منجر به افزایش تصمیم به کلیک در مصرفکننده میشود.
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فرضیه :6آشنایی با برند باعث افزایش اعتماد مصرفکننده به تبلیغات میشود ،بهگونهایکه اعتماد عامل
واسطه بین آشنایی با برند و تصمیم به کلیک در مصرفکننده است.
فرضیه :2جذابیت بصری موجب افزایش اعتماد مصرفکننده به تبلیغات میشود ،بهگونهایکه اعتماد عامل
واسطه بین آشنایی با برند و تصمیم به کلیک در مصرفکننده است.
فرضیه :8کیفیت اطالعات منجر به افزایش اعتماد مصرفکننده به تبلیغات میشود ،بهگونهایکه اعتماد
عامل واسطه بین آشنایی با برند و تصمیم به کلیک از سوی مصرفکننده است.
فرضیه :1درگیری ذهنی نسبت به محصول منجر به افزایش نگرانی مصرفکننده نسبت به رعایت حریم
خصوصی میشود.
فرضیه :11نگرانی مصرفکننده درباره حریم خصوصی نقش تعدیلکننده منفی بین درگیری ذهنی به
محصول و تصمیم به کلیک در مصرفکننده را ایفا میکند.
فرضیه :11نگرانی مصرفکننده درباره حریم خصوصی نقش تعدیلکننده منفی بین آشنایی با برند و تصمیم
به کلیک در مصرفکننده را ایفاء میکند.
فرضیه :12نگرانی مصرفکننده درباره حریم خصوصی نقش تعدیلکننده منفی بین جذابیت بصری و تصمیم
به کلیک در مصرفکننده را ایفا میکند.
فرضیه :19نگرانی مصرفکننده درباره حریم خصوصی نقش تعدیلکننده منفی بین کیفیت اطالعات و
تصمیم به کلیک در مصرفکننده را ایفا میکند.
فرضیه :10نگرانی مصرفکننده درباره حریم خصوصی نقش تعدیلکننده منفی بین اعتماد و تصمیم به
کلیک در مصرفکننده را ایفا میکند.
روش پژوهش
این پژوهش جزو تحقیقات توصیفی از نوع همبستگی است .در پژوهش حاضر با استفاده از روش پیمایش،
پرسشنامه متشکل از سه بخش طراحی شد .در بخش نخست از شرکتکنندگان خواسته شد تا سه مورد از
تبلیغات اخیر را که در اینستاگرام تماشا کردهاند پیش از تکمیل پرسشنامه ذکر کنند .در بخش دوم از میزان
اثرگذاری شاخصهای درگیری ذهنی با محصول ،آشنایی با برند ،جذابیت بصری ،کیفیت اطالعات و نگرانی
کاربران درباره حریم خصوصی پرسش شد .در بخش سوم پرسشنامه ،سواالت مرتبط با جنسیت ،سن،
تحصیالت و تجربه شغلی شرکتکنندگان به عنوان متغیر کنترل لحاظ شد تا مشخص شود در قصد فرد
برای کلیک تأثیر دارد یا خیر .جامعه آماری تحقیق ،دانشجویان دانشگاههای تهران هستند که در اینستاگرام
حساب کاربری دارند کاربر اینستاگرام هستند به همین منظور با توجه به دسترسی پژوهشگران ،با استفاده
از روش نمونهگیری در دسترس و گلولهبرفی با مراجعه به دانشجویان مقطع کارشناسی و باالتر ،از طریق
اینستاگرام از  201دانشجوی رشتههای مختلف دانشگاههای تهران خواسته شد به پرسشنامه پاسخ دهند و
پرسشنامه را در اختیار خانواده ،دوستان و همکارانشان نیز قرار دهند .از آن جا که با محاسبه بر اساس
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فرمول کوکران به نسبت جامعة  822160نفری دانشجویان تهران حجم نمونه نباید کمتر از  980نفر باشد
تعداد  128پرسشنامه توزیع و پاسخ  006پرسشنامه (با نرخ پاسخگویی بیش از  80درصد) دریافت شد.
برای تعیین روایی از روش اعتبار صوری استفاده شد .بدین نحو که پرسشنامه در اختیار تعدادی از کارشناسان
قرار داده شد و با کسب نظر آنان درباره روایی پرسشنامه ،مورد تأیید قرار گرفت .برای تعیین پایایی
پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که برای شاخصهای درگیری ذهنی نسبت به محصول،
آشنایی با برند ،جذابیت بصری ،کیفیت اطالعات و نگرانی نسبت به رعایت حریمخصوصی بهترتیب ضریب
 1081 ،1080 ،1088 ،1082و  1088به دست آمد .ضریب پایایی به روش آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه
 1082به دست آمد .تجزیه و تحلیل همبستگی پیرسون برای کشف روابط بالقوه میان متغیرهای تحقیق در
این مطالعه انجام شد .تجزیه و تحلیل دادهها با نرمافزار اس.پی.اس.اس  21و آموس انجام شد .برای آزمون
میانجیگری نیز از مدل معادالت ساختاری ( )SEMبا رویکرد تحلیل مسیر استفاده شد .تحلیل مسیر
1روش آماری کاربرد ضرایب بتای استاندارد رگرسیون چند متغیرى در مدلهاى ساختاری است (ببی،
.)81:1980
تجزیه و تحلیل دادهها و یافتههای پژوهش
همان گونه که جدول شماره  1میانگین ،انحراف معیار و ضریب همبستگی پیرسون بین متغیرهای مدل را
نشان میدهد همه متغیرها دارای رابطه معناداری با هم هستند و در نتیجه برای اعتبارسنجی تجربی مدل
نظری و انجام تجزیه و تحلیل مدلسازی معادالت ساختاری و رگرسیون خطی سلسله مراتبی مناسب
است:
جدول  -1آمار توصیفی و ضریب همبستگی پیرسون بین متغیرهای مدل

براساس یافتههای پژوهش (جدول شماره  ،)2بین شاخصهای آشنایی با برند )،(p<0.01, β = 0.171
درگیری ذهنی مصرفکنندگان نسبت به محصول ) ،(p<0.01, β = 0.192کیفیت اطالعات
) (p<0.01, β = 0.132و جذابیت بصری ) (p<0.01, β = 0.192با افزایش قصد کلیک رابطه مثبت
. path analysis

1
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و معنیدار است .بنابراین فرضیههای  1تا  0اثبات شدند .رابطه بین شاخص اعتماد و افزایش قصد کلیک
نیز مثبت و معنیدار است ( )p< 0.001 ,β=0.25و فرضیه  1تایید میشود .همچنین براساس فرضیههای
 2 ،6و  ،8شاخصهای آشنایی با برند ،جذابیت بصری و کیفیت اطالعات موجب افزایش اعتماد
مصرفکنندگان به تبلیغات آنالین میشود و اعتماد نقش واسطه را در ارتباط با تمایل به کلیک کردن
تبلیغات ایفا میکند که با توجه به نتایج به دست آمده فرضیه  2و  8تأیید میشود .در عین حال چون بین
شاخص آشنایی با برند و اعتماد ( )p> 0.05 ,β=0.007رابطه معنیدار نیست در نتیجه فرضیه  6تایید
نمیشود (جدول .)2بر اساس نتایج ،درگیری ذهنی نسبت به محصول ،نگرانی مربوط به حریم خصوصی را
افزایش میدهد و مسیر بین این دو مثبت و قابل توجه است )p< 0.001 ،β =0.346) .که در نتیجه
فرضیه  1تأیید میشود .همچنین رابطه بین درگیری ذهنی ،آشنایی با برند ،اعتماد و نگرانی درباره حریم
خصوصی از نظر آماری معنادار است و اثرات منفی بر روی قصد کلیک مصرفکننده دارد و موجب تضعیف
پیوندهای مثبت بین درگیری ذهنی نسبت به محصول ،آشنایی با برند ،اعتماد و قصد کلیک میشود.
بنابراین فرضیات  11 ،11و  10تأیید میشود .در عین حال نگرانی درباره حریم خصوصی نقش ناچیزی در
تأثیر جذابیت بصری و کیفیت اطالعات بر قصد کلیک دارد بنابراین فرضیات  12و  19تأیید نمیشود.
جدول  -2نتایج اثرات متغیرهای مدل ساختاری
مسیر فرضیات /اثرات
آشنایی با برند ← کلیک
درگیری ذهنی ← کلیک
کیفیت اطالعات ← کلیک
جذابیت بصری ← کلیک
اعتماد ← کلیک
آشنایی با برند ←اعتماد
جذابیت بصری ← اعتماد
کیفیت اطالعات ← اعتماد
درگیری ذهنی← نگرانی ازح .خصوصی
جنس ← نگرانی از ح.خصوصی
سن ← نگرانی از ح .خصوصی
تحصیالت ← نگرانی از ح.خصوصی
تجربه کاری ← نگرانی از حریم خصوصی
جنس ← تصمیم به کلیک
سن ← تصمیم به کلیک
تحصیالت ← تصمیم به کلیک
تجربه کاری ← تصمیم به کلیک
 R2نگرانی درباره حریم خصوصی
 R2اعتماد
 R2تصمیم به کلیک

ضریب مسیرβ
10121
10182
10192
10112
10211
10112
10218
10011
10906
-10109
10182
-10116
-10180
10111
-10101
10120
-10189

انحراف معیار
10118
10116
10112
10168
10106
10168
10181
10162
10160
10121
10129
10111
10116
10111
10111
10122
10129

t
20688
90116
20161
90112
00119
10121
90826
20960
60161
10186
-10011
10011
-10122
-10822
10122
-10812
-10166
10101
10282
10018

p
10112
10119
10191
10112
10111
10111
10111
10111
10111
10296
10606
10681
10261
10981
10101
10922
10286

فرضیات
ف 1
ف 2
ف 9
ف 0
ف 1
ف 6
ف2
ف 8
ف 1
کنترل
کنترل
کنترل
کنترل
کنترل
کنترل
کنترل
کنترل
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مدل معادالت ساختاری بر ای تجزیه و تحلیل دادهها پژوهش با استفاده از نرمافزار آموس برای آزمایش
اثرات مستقیم و اثر واسطه اعتماد طراحی و نتایج در جداول  2و  9نشان داده شد .این مدل به ترتیب
واریانس ( ٪2802 ،٪1001 )R2و  ٪0108را درباره حریم خصوصی ،اعتماد و قصد کلیک نشان میدهد.
فرضیات یک تا چهار پیشبینی میکنند که درک مصرف کنندگان از تبلیغات آنالین شخصی شده سهم
قابل توجهی در قصد کلیک دارد .همان گونه که جدول  9نشان میدهد مسیر غیرمستقیم «آشنایی با
برند← اعتماد← تصمیم به کلیک» معنادار نیست و مسیرهای غیرمستقیم «جذابیت بصری←اعتماد←
تصمیم به کلیک» و «کیفیت اطالعات←اعتماد←تصمیم به کلیک» به طرز قابل توجهی معنادارند که
در مجموع فرضیات  2و  8را تأیید میکند اما فرضیه  6تأیید نمیشود.
جدول -9مسیر غیرمستقیم اعتماد
اثرات غیرمستقیم

تأثیر غیرمستقیم( ،فاصله اطمینان  29درصد)

آشنایی با برند← اعتماد← تصمیم به کلیک

 10126), p = .111تا β = 10111 (11%, CI = −1.111

جذابیت بصری←اعتماد← تصمیم به کلیک

 10126), p = .111تا β =10198 (11%, CI =10111

کیفیت اطالعات←اعتماد←تصمیم به کلیک

 10110), p = .112تا β =10161 (11%, CI =10190

بحث و نتیجهگیری
این پژوهش به منظور بررسی عوامل تأثیرگذار در تبلیغات آنالین شخصی شده بر افزایش نرخ کلیک در
بازاریابی دقیق بر اساس مدل مفهومی ارائه شده و با تکیه بر نظریة بهرهبرداری از نشانهها انجام شده است.
نتایج پژوهش نشان داد افزایش میزان درگیری ذهنی مصرفکنندگان نسبت به محصول ،ادراک اصلی
مصرفکننده نسبت به تبلیغات هدفمند و دقیق به شمار میرود و بنابراین موجب افزایش تصمیم به کلیک
در میان آنها میشود .بنابراین باید تبلیغات با دقت و ظرافت بیشتری صورت گیرد زیرا بر اساس یافتههای
تحقیق میتوان گفت آنچه در تبلیغات دقیق اهمیت دارد همین درگیری ذهنی مصرفکننده است .نتایج به
دست آمده در این پژوهش تأییدکنندة نتایج تحقیقات یو و همکاران ( )2111است که نشان میهد اثر
مستقیم بین اعتماد و تصمیم به انجام کلیک با سایر اثرهای مستقیم بین ادارک مصرفکنندگان نسبت به
تبلیغات و انجام کلیک بیشتر بوده است .پژوهش معینی و همکاران ( )1918نیز بیاعتمادی مخاطب نسبت
به رسانههای اجتماعی را مهمترین چالش مشتریان آنالین میداند .عامل اعتماد زمانی اهمیت چشمگیر
مییابد که مصرفکنندگان بر اساس اطالعات مبهم به تصمیمگیری یا عمل اقدام کنند از این رو اعتماد
به صورت مستقیم و غیرمستقیم با قصد افراد برای کلیکزدن ارتباط دارد .بر اساس نظریه بهرهبرداری از
نشانهها ،محصوالت نشانههای متعددی دارند که کیفیت را به مصرفکنندگان خود ارائه کنند (اولسون،
)1122؛ مصرفکننده نیز از این نشانهها برای ارزیابی کیفیت محصول استفاده میکند (رائو و مونرو.)1188 ،
اعتماد و نگرانی درباره رعایت نشدن احتمالی حریم خصوصی ،از جمله این نشانهها هستند که بر اساس
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نتایج تحقیق اثر غیرمستقیم بر میزان افزایش کلیک دارند .افزایش میزان درگیری ذهنی نسبت به محصول،
میتواند نگرانی مصرفکننده را نسبت به رازداری و رعایت حریم خصوصی او از جانب تبلیغکننده برانگیزد
که در نتیجه این نگرانی بر ذهنیت فرد نسبت به محصول ،آشنایی او با برند و همچنین اعتماد او اثر منفی
میگذارد .تحقیق دوالن 1و همکاران ( )2111نیز جذابیت عقالنی را اثرگذارتر از جذابیت عاطفی در تبلیغات
میداند .این بدان معنی است که صِرف تطبیق محصول با اولویت مصرفکننده برای بازاریابی دقیق و
تبلیغات شخصی شده کفایت نمیکند و الزم است تولیدکنندگان پیش از تبلیغ ،اعتماد مصرفکننده را نیز
به تبلیغات آنالین ارزیابی کنند .ممکن است تبلیغات شخصی شده دقیق هر چند اهداف باالتری را در نظر
داشته باشد اما روی نگرانی مصرفکننده از حریم خصوصی اثر منفی بگذارد و در واقع منجر به تضعیف
اهداف خود شود .این نتیجه ،تأییدکننده یافتههای اخترشریف و همکاران ( )2111درباره تفاوت معنادار در
توسعه ارزش تبلیغات و شکلگیری نگرش مطلوب نسبت به آن است.
محدودیتهای پژوهش

 .1نمونه آماری تحقیق متشکل از دانشجویان دانشگاههای تهران است که کاربر اینستاگرام هستند
بنابراین نتایج از لحاظ تعمیم پذیری برای سایر کاربران و سایتهای آنالین محدودیت دارد.
 .2این مطالعه بر اساس دادههای افراد شرکت کننده انجام شد و به توصیف الگوهای رفتاری
مصرفکننده در شرایط واقعی محدود بود.
پیشنهادهای پژوهش

.1

.2

.9
.0

به کارگیری روشهای پژوهشی متعدد برای دستیابی به نیات واقعی مصرفکننده از نظر انجام کلیک
بر روی تبلیغات شخصیسازی شده در شبکههای اجتماعی و سایتهای آنالین مفید خواهد بود.
بهعنوان نمونه ،استفاده از رَدیابی چشمی برای درک نیّت واقعی مصرفکننده مفید خواهد بود.
متغیرهای بسیاری هستند که بر نیت مصرفکننده در جهت کلیک بر روی تبلیغات شخصیسازی
شده اثر گذارند از قبیل ویژگیهای شخصی مصرفکنندگان و نگرشهای آنها .این متغیرها میتواند
به طور جام.
در نظر گرفتن برخی دیگر از متغیرها در تحقیقات میتواند بطور جامع و کافی در خصوص تصمیم
به انجام کلیک بر روی تبلیغات توضیحات را ارائه کند.
تولیدکنندگان باید برای بهینهسازی الگوریتمهای شخصیسازی شده ،بیشتر تمرکز و سرمایهگذاری
کنند زیرا میزان باالی دقت برای تبلیغات هدفمند میتواند منجر به افزایش عالقهمندی به اینگونه
تبلیغات شود.

. Dolan
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 .1در عین حال تولیدکنندگان باید در جمعآوری اطالعات مصرفکننده برای تبلیغات شخصیسازی
شده ،موضوع حریم خصوصی را رعایت کنند و تأثیرات منفی نگرانی مصرفکنندگان در این خصوص
را در نظر داشته باشند.
 .6تولیدکنندگان باید به طراحی تبلیغات اینترنتی شخصی ،به ویژه در زمینه توجه به جذابیت بصری و
کیفیت اطالعات توجه داشته باشند ،زیرا از منابع کلیدی اعتماد مصرفکننده نسبت به تبلیغات
محسوب میشود .در عین حال میتوانند در راستای بهبود احساس زیباشناختی به تبلیغات و ارائه
اطالعات بیشتر پیرامون محصول به مشتریان در قالب تبلیغات گام بردارند.
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