Research Paper

Quarterly Journal of Brand Management
Vol 8, Issue 22
Spring 2221
Page:121-148

Alzahra University

Date of Received: 11 March 2221
Date of Acceptance: 7 July 2221
Website: http://bmr.alzahra.ac.ir

Designing a Perceived Risk Model for Buyers of
Unknown Brand Products on Instagram Social
Network: Based on the Grounded Theory
Salman Eivazinezhad1, Mohsen Akbari*2

Abstract
Due to the increasing penetration of the Internet and also the
expansion and promotion of social networks in Iran, its use has
found different aspects. The Present study explained the perceived
risk phenomenon of unconventional brands on Instagram for
clothing products. The method of the present study was based on
grounded theory- the first generation, which after confirming the
validity of the research through validation; the coding process was
performed in three stages. 61 people who had a history of buying
through Instagram were surveyed using semi-structured interviews.
The results showed that in the causal factors section, three themes
of buyer-related factors, vendor-related factors, and platformrelated factors were identified. In the intervening factors section,
three themes of factors related to price, product, and promotion
were extracted. The context factors section was categorized into 5
sections, and finally, research strategies were extracted in three
levels: technical, sales and marketing, and customer relationship
management. The finding of the research suggested that these
strategies have many positive and negative consequences in the
short and long term, the implementation of which depends on the
infrastructure and macro issues of the country.
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طراحی مدل ریسک ادراکشده خریداران کاالهای برند
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غیرمعروف در شبکه اجتماعی اینستاگرام :مبتنی بر نظریه داده بنیاد
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چکیده
با توجه به نفوذ اینترنت و بهواسطه آن گسترش و ترویج فضای مجازی در کشور ،استفاده از آن
بهعنوان یک راه ارتباطی قوی برای فروش در حال ترویج است .از طرفی هم یکی از عناصر مهم
در پذیرش ادراک مشتتتریان ،تیتتویر ذهنی مابت از برن در نصد میتتر کنن گان میباشتت .
ازاینرو چالش استتاستتی در فضتتای اینترنتی برای مویتتوبتی با برن های نامت ار استتت .در
پژوهش حاضر به دنبال تبیین پ ی ه ریسک ادراکش ه برن های نامت ار در فضای اینستاگرام
و بهطور خاص برای مویوبت پوشاک است .روش پژوهش حاضر مبتنی بر رویکرد داده بنیاد
نوع اول بود که پس از تائی اعتبار پژوهش ،فراین ک گذاری در سه مرحله انجام ش  61 .نفر
از افرادی که دارای یک صفوه اختیاصی فروش مویوبت پوشاک در اینستاگرام بوده و دارای
بیش از ده هصار دنبال کنن ه با شن با ا ستفاده از م یاحبه نیمه ساختاریافته موردبرر سی قرار
گرفتن  .نتایج پژوهش نشان داد که در بخش عوامل علی سه مضمون عوامل مرتبط با خری ار،
عوامل مرتبط با فرو شن ه و عوامل مرتبط با پلتفرم شنا سایی ش  .در بخش عوامل م اخلهگر
سه م ضمون عوامل مرتبط باقیمت ،مو یول و ترفیع ا ستخراج ش  .عوامل زمینهای هم در 5
بخش د ستهبن ی ش ن که نهایتا راهبردهای پژوهش در سه سطح فنی ،فروش و بازاریابی و
م یریت ارتباط با مشتری استخراج ش ن  .خروجی پژوهش نشان داد که این راهبردهای دارای
عواقب مابت و منفی ز یادی در کوتاه م ت و بلن م ت بوده که اجرای آن درگرو مستتتائل
زیرساختی و کالن کشور است.
واژگان کلیدی :برن سازمانی ،زمینههای علی ،زمینههای م اخلهای ،شرایط فیصیکی سازمان.
 .6شناسه دیجیتال12022221/BMR.222102242202122 :
 .2دانشتتجوی دکتتتری ،متت یریت بازرگتتانی – سیاستتتگتتذاری بازرگتتانی -دانشتتک ه متت یریت و
حساب اری ،دانشگاه شهی بهشتی ،تهران،ایرانs_eyvazinezhad@sbu.ac.ir .
 .3نویستتن ه مستت ول :دانشتتیار ،متت یریت بازرگتتانی ،دانشتتک ه ادبیتتات و علتتوم انستتانی ،دانشتتگاه
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 -0مقدمه
در ستتایه خلتتز ارزش برنتت مویتتوبت اینترنتتتی خریتت آنالیتتن شتتکل خواهتت
گرفت .نتتایج پتژوهشهتای انجتامگرفتته حتاکی از آن استت کته وقتتی مشتتریان
کابهتتا را بتتهصتتورت اینترنتتتی خری ت اری متتینماین ت ارزش خری ت را بهتتتر درک
متتیکننتت و در هنگتتام خریتت اینترنتتتی نستتبت بتته خریتت ستتنتی حستتا تتتر
متتیشتتون هالتتت و همکتتاران .)1468،6بتترای مویتتوبتی بتتا برن ت های مشتتهور
خری آنالین نسبت بته برنت های ریتر م ترو آستانتتر استت .از طرفتی تجتارت
الکترونیک خریت را متوتول کترده استت .بازرگانتان آنالیتن از هصینتههتای پتایین
ورود به تجارت بهرهمنت متیشتون و میتر کننت گان بت ون توجته بته موق یتت
مکتتتانی ختتتود ،بتتته کاتتتتالو هتتتای ع تتتیم مویتتتوبت دسترستتتی دارنتتت
موریست.)1414،1
تجارت الکترونیکی بته ابتصار حیتاتی در انجتام کستبوکتار تبت یلشت ه استت و بتا
فرصتهتایی کته ارائته متیکنت بته ن تر متیرست هتیچ برگشتت بته ع بتی بته
شتتکلهتتای ستتنتی کستتبوکتتار وجتتود نتت ارد متتیالر 9و همکتتاران)1468،
تبلیغات ،با گتذر زمتان تغییترات زیتادی داشتته و متناستب بتا پیشترفتهتای هتر
دوره ،ویژگتیهتای ختاص ختود را دارا بتوده استت .امتروزه بتا پیشترفت در
عرصهی فنآوریهتای ارتبتاطی و اطالعتاتی ،شتاه بته وجتود آمت ن شتکلهتای
ج یت ی از تبلیغتات بتوده کته طیتف متنتوعی از اشتکال گونتاگون تبلیغتات ،از
تبلیغتات در شتبکهی جهتانی اینترنتت گرفتته تتا تبلیغتات از طریتز گوشتیهتای
تلفتن همتراه و تبلیغتات پاستخ  -مستت یم را شتامل متیشتود اواشتیتا.)1461،0
رش ت خری ت از خانتته و رون ت های فناورانتته ج ی ت  ،در حتتال گشتتودن درهتتایی بتته
روی بازاری تابی الکترونیک تی م تیباشتتن و راههتتای ج ی ت ی را بتترای تأثیرگتتذاری و
1. Hult et al
2. Moriset
2. Miller
4. Iwashita
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ختت مت بتته مشتتتریان وعتت ه متتیدهنتت  .ت ریبتتا تمتتامی مویتتوبت/خ مات را
میتتوان بتا استتفاده از خریت الکترونیکتی ،بتا سترعت زیتاد ،بتهراحتتی و از خانته
خری اری کرد .بهطتورکلی بتر استا پتیشبینتیهتا ،انتواع مختلفتی از روشهتای
خریتت ختتانگی در حتتال رشتت هستتتن  ،اگرچتته برختتی از ایتتن روشهتتا ماننتت
فروش پستتی یتا فتروش از طریتز کاتتالو در حالتت رکتود بتاقیمانت ه و حتتی
در حال ست وط هستتن ولتی روشهتای دیگتر ماننت خریت از طریتز تلویصیتون
کابلی ،اینترنت و موبایل سریعتتر از پتیشبینتیهتا رشت متیکننت بتهطتوریکته
طبز پیشبینتیهتا در ستال  1416حت ود  60درصت از خریت جهتانی از طریتز
آنالیتتن خواهتت گرفتتت مافتته و بتتال  .)1448 ،6درواقتتع آمارهتتا ،نشتتان از
افتتصایش روزافتتصون ت ت اد کتتاربران و افتتصایش تمای تل بتته خری ت وفروش از طری تز
اینترنتتت دارد .باوجوداینکتته مشتتتری تمای تل زی تاد بتته خری ت اینترنت تی کتتاب دارد،
امتتا در متتورد ارائتته اطالعتتات شخیتی ختتود کتته در کتتارت اعتبتتاری بتتا بتتانکی وی
موجود استت تردیت دارد و ممکتن استت ایتن عت م اعتمتاد منجتر بته ایتن شتود
کتتته خریت ت ی انجتتتام ن هتت ست تلیک .)1461 ،1وانت ت و همکتتتاران)1442 9
م ت ت بودنت کتته نهادینتته شت ن تغییتر الگتتوی خری ت و پتتذیرش فنتتاوری نتتو در
عرصتته تجتتارت ،بتتیش از هتتر چیتتصی ،در وهلتته اول نیازمنتت ایجتتاد اعتمتتاد در
کاربران و حتس امنیتت و اطمینتان در آنتان استت .درواقتع عت م امنیتت تتراکنش
در مویط خری آنالیتن ،کتالهبترداری در اینترنتت بتا عت م حضتور یتک مخاطتب
شخیی و عت م امکتان ارزیتابی فیصیکتی مویتول منجتر بته افتصایش اضتطراب در
میتتان مشتتتریان الکترونیکتتی متتیشتتود ناکتتار و گانتت وترا )1462 ،0بنتتابراین،
شتترکتهتتا بایت بتته فکتتر راهکارهتتایی جهتتت کتتاهش اضتتطراب و افتتصایش اعتمتتاد
مشتریان باشن .
1 Mafé & Blas
2. Celik
2. Wang et al
4. Nakara and Gandotra
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پتتابب )6111 6اظهتتار متتیکنتت کتته بتتاوجود رشتت قابتتلتوجتته و چشتتمانتت از
خوشبینانه بترای رشت خریت آنالیتن در آینت ه ،جنبتههتای منفتی مترتبط بتا ایتن
روش متفاوت خری نیص بیشتتر ختود را نشتان متیدهت  .میتر کننت گان در متورد
خریتت یتتک مویتتول از فروشتتن گان «بتتینتتامونشتتان» بتت ون آزمتتایش فیصیکتتی
مویوبت ،نگران هستن بنتابراین چنتین فتر متیشتود کته افتراد ممکتن استت
درجه خاصی از ریسک را هنگتام خریت یتک مویتول از طریتز اینترنتت ،احستا
کنن  .بتهعبتارتدیگتر ،ممکتن استت میتر کننت گان دربتارهی عملکترد مویتولی
که قی خری آن رادارنت  ،احتمتال از دستت دادن پتول یتا زمتان ختود ،یتا حتتی از
قضتتاوت افتتراد دیگتتر دربتتارهی خری شتتان تتتا زمتتانی کتته نهایتتتا کیفیتت مویتتول را
تائیتت کننتت  ،نگتتران باشتتن کتتو 1و همکتتاران .)1446،ختتان و همکتتاران )1461
م ت ن که شبکههای اجتماعی بهطتور روزافتصون بتهعنتوان ابصارهتای متيثری بترای
مشتتارکت ف تتتال شتتتهرون ان در فراینتت های تیتتمیمگیتتری ،سیاستتتگتتذاری و
اطتتالعرستتانی در ستتطوا اجتمتتاعی و سیاستتی م ت ن ر قتترار م تیگیرن ت  .ای تن نتتوع
نگرش نسبت به این رسانهها از ویژگیهتای ختاص آنهتا نشت ت متیگیترد ختان و
همکاران .)1461،9بتتا توجتته بتته مصیتتهتای استتتفاده از فنتاوریهتای موجتود در
رستتانههتتای ج یتتت  ،بستتتیاری از ستتازمانهتتا نستتتبت بتتته پی تادهستتازی آنهتتا در
زمینتتههتتایی ماننتت ستتاختار داخلتتی ،سیستتتمهتتای متت یریت و تبلیغتتات و روابتتط
عمومی اق ام کردهان گتو و یو.)1461 ،0
برخی از پژوهشتگران انتواع ریستک درک شت ه موتمتل الوقتوع در شترایط خریت
ری تر فروشتتگاهی را جهتتت ان ت ازهگی تری می تصان ریستتک درک ش ت ه موردبررس تی
قتترار دادهانتت  .در بیشتتتر نمونتتههتتا از خریتت اران کاتتتالوگی یتتا پستتت مستتت یم
استتتفادهشتت ه استتت .یتتاکوبی و کتتاپالن  )6121پتتنج نتتوع ریستتک را متتورد
1. Pallab
2. Ko

2. Khan
4. Go and Yo
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شناستتایی قراردادن ت کتته عبتتارتان ت از ریستتک متتالی ،عملکتتردی ،روانشتتناختی،
فیصیک تی و اجتمتتاعی .ش تیفمن و کتتانوک )1440 6نی تص شتتش نتتوع ریستتک درک
شتت ه متتتذکور را متتتورد شناستتتایی قراردادنت ت وارد .)1448 ،1در ج یت ت ترین -
پتتژوهشهتتای انجتتامشتت ه ،پتتانور )1468 9ریستتکهتتای میتتر کننتت ه در
خریت های آنالیتتن در ف تیسبتتوک را شتتامل  5نتتوع ریستتک متتالی ،ریستتک زمتتان،
ریستتک مویتتول ،ریستتک خیوص تی ،ریستتک تووی تل شناستتایی کتترده استتت .از
طر دیگتر در پتژوهشهتای دیگتر هتم ن تش ریستک ادراکشت ه در خریت های
آنالین بهعنتوان یتک متغیتر مجتصا بتر متغیرهتای ماننت نگترش میتر کننت ه و
رفتتتار میتتر کنن ت ه هان ت  ،)1465 ،0خری ت آنالی تن مس ت ود ،)1469،فراوان تی
خریتت مارتتتایمر و همکتتاران )1461،5رضتتایتمنتت ی خریتت آنالیتتن متتارتین و
همکتتاران ،)1465 ،1موردستتنجش قرارگرفتتته و ختتود پ ی ت ه ریستتک ادراکش ت ه
در خری آنالیتن علتیررتم شناستایی انتواع آن ،بتهصتورت شتفا تشتریح نشت ه
استتت .از طرفتتی هتتم یکتتی از بوتت هتتای کلیتت ی در ت تت یل ریستتکهتتای
ادراکش ه توستط میتر کننت گان نهتایی برنت کابهتای نهتایی استت .هتر چته
این برن شناختهتر باشت ریستک ادراکشت ه مشتتریان نستبت بته ایتن مویتول
کمتر خواهت بتود متارتین و همکتاران .)1465،پتژوهشهتا نشتان متیدهت کته
نام تجتاری متیتوانت بته میتر کننت گان در کتاهش هصینته جستتجو و ارزیتابی
مویتتول کمتتک کن ت هوان ت  2و همکتتاران )1465،و همچنتتین م تیتوان ت درک
آنهتتا از ریستتک در متتورد کیفیتت مویتتول را کتتاهش دهت متتون و میلیستتون،8

1 Schiffman & Kanuk
2. ward
2. panwar
4. Hung
20 Mortimer et al
6 Martin et al
7. Huang et al
8. Moon and Millison
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 .)1444جایگتتاه برنت بتتهعنتتوان موق یتتت برنت در ذهتتن مشتتتریان در برابتتر ستتایر
برن های رقیب مفهتومی کلیت ی در مت یریت استت کته متیتوانت ن تش کلیت ی
داشتتته باش ت عیوضتتینتتژاد و همکتتاران .)6911،در نتیجتته جایگتتاهیتتابی مناستتب
برن و آگتاهی از آن در مطال تات قبلتی نشتان متیدهت کته میتر کننت گان در
خری ت های آنالیتتن دارای احتمتتال خری ت بتتابتر بتترای ی تک برن ت شتتناختهش ت ه
نستتبت بتته ی تک برن ت ناشتتنا هستتتن زی ترا آگتتاهی از برن ت م تیتوان ت ریستتک
ادراکشتت ت ه را بتتتته میتت تصان قابتتتتلتتتتتوجهی کتتتتاهش دهتت ت بهتتتتاری و
همکاران.)1468،6
در نتیجتته بررستتی ریستتک ادراکشتت ه بتترای برنتت های ریتتر م تترو جتتذابیت
بیشتتتری خواه ت داشتتت .همچن تین یک تی از حتتوزههتتایی کتته بتتا برن ت های ری تر
م رو در ایران در حتال فتروشهتای اینترنتتی استت صتن ت پوشتاک بتوده کته
بتتاوجود صتتفوهه تای مجتتازی ماننت افک ت ه ،افکتتتونی ،افبن شتتا  ،افلن ت بوتیک در
اینستتتاگرام فضتتای مناستتبی بتترای فتتروش اینترنت تی ایجتتاد کتترده استتت بنتتابراین
پتتژوهش حاضتتر در تتتالش استتت تتتا تبیتتین کامتتل پ ی ت ه ریستتک خری ت آنالیتتن
بتوان ت ستتيال اصتتلی پتتژوهش را پوشتتش ده ت  :الگتتوی پتتارادایمی ریستتکهتتای
خری در شبکههای اجتماعی برای برن های نامت ار چگونه است؟
-2مبانی نظری و پیشینه پژوهش
 -0-2ریسک ادراکشده
مفهتتوم ریستتک درک شتت ه بتترای اولتتین بتتار توستتط ریمونتت بتتائر در دانشتتگاه
هتتاروارد از روانشناس تی منت تتل ش ت  ،درواقتتع بتته م نتتای احستتا ع ت م اطمینتتان
به دلیتل نتیجته خریت ریرمنت تره استت .ریستک ادراک شت ه درنتیجته متواردی
از قبیتل ،پتتذیرش مویتتول ج یت  ،انتختتاب فروشتتگاه ،تتتأثیر تبلیغتتات ،بتته دستتت
آوردن اطالعتتات ،استتتفاده از اطالعتتات توصتتیهای و درنهایتتت وفتتاداری بتته برنتت
1. Bahari el at
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بتته وجتتود م تیآی ت  .در م ت لهتتای موجتتود در ادبی تات ،دو ریستتک مورداستتتفاده
قرارگرفتتته ،یک تی ع ت م اطمینتتان از پیام ت و دیگتتری ع ت م اطمینتتان از نتیجتته و
اهمیتتت چیصهتتایی کتته ازدستتتدادهایتتم .مشتتتریان هنگتتام خریتت بتتا ستتطوا
بخیوصی از ریستک مواجته انت  .ستطوا ریستک بترای انتواع مختلتف مویتول و
بتترای افتتراد مختلتتف متفتتاوت استتت .تیتتمیمی کتته بتتا ریستتک همتتراه شتتود ،بتتا
چتتالش انتختتاب درستتت مواجتته متتیشتتود و جنبتتههتتای مختلتتف ریستتک بتتر
ارزیتتابی ،انتختتاب و رفتتتار فتترد تأثیرگتتذار استتت بوستتکبر 6و همکتتاران.)1442 ،
بتتهطتتورکلی ،هرگتتاه ریستتک ادراکشتت ه زیتتاد باشتت خریتت آنتتی و زود اتفتتا
نیفتتتاده و زمتتانی کتته ریستتک ادراکش ت ه کتتم باش ت خری ت آن تی بتته وقتتوع م تی-
پیون ت د گتتریس و یتتوجی .)1448 ،1در ط تی فراینتت خری ت  ،مشتتتریان بتتا انتتواع
مختلف خطترات روبترو متیشتون  ،برختی از آنهتا توستط ختود آنهتا قابتلدرک
استت ،برختی از آنهتا نمتیتواننت  ،برختی از آنهتا متیتواننت هت ر داده شتتون و
برخی دیگتر متیتواننت کتاهش یابت بنتابراین ریستک درک شت ه ممکتن استت
متفاوت از ریستک واق تی باشت زیترا ریستک نمتیتوانت تیتمیم خریت را بت ون
دانستن آن توت تأثیر قرار ده ژان .)1461 ،9
 - 2-2برند در خریدهای آنالین
ریستتک ادراکشتت ه ارتبتتاط ریرمستتت یمی بتتا آگتتاهی از برنتت دارد و عتت م
آگتتاهی از برنتت های فروشتتتگاهی موجتتب م اومتتت در برابتتتر میتتر عمتت ه
مویتتوبت برنتت فروشتتگاهی متتیشتتود منتت ز و همکتتاران .)1466،0لیستتی و
همکتتاران ،)1441 5ویژگ تیهتتای ملمتتو هویتتت مویتتول و برن ت را بتتهعنتتوان
1. Boskerger
2. Grace and Youjae
2. zhang
4. Mendez et al
2. Lacey et al
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مهتتمتتترین استتتراتژی کتتاهش ریستتک م رفتتی کتتردهان ت و ب ت از آن کارکنتتان و
شتهرت رستتوران متتيثر استت .عوامتتل مهتم بازاریتابی ،ازجملتته کیفیتت مویتتول،
قیمتتت نستتبی و قیتت خریتت  ،در زمینتتههتتای مختلتتف مربتتوط بتته برنتت
موردبررسی قرار گرفتتهانت بتراکس و همکتاران .)1444،6برنت متیتوانت بتهطتور
متتيثر ع ت م اطمینتتان میتتر کنن ت گان در متتورد کیفی تت مویتتول و درک آنهتتا
از ریستتک در متتورد تیتتمیمات خری ت در مکتتانهتتای خری ت آنالیتتن را بتتهمانن ت
خریت های ستنتی کتتاهش دهت هوانت و همکتاران .)1441،هرچنت کته میتتصان
پیچی ت گیهتتای خری ت و ریستتک ادراکش ت ه بتترای برن ت های م تترو در فضتتای
آنالین به نسبت سنتی و حضوری بیشتر است.
 -3-2خریدهای اینترنتی
خری اینترنتتی پ یت ه ای استت کته بته سترعت در حتال رشت استت .یتک نگتاه
اجمالی به رش نمایی بتازیگران اصتلی در ایتن صتن ت نشتان متیدهت کته هنتوز
یک مختصن بصرگتی از پتانستیل بتازار بترای تجتارت الکترونیتک وجتود دارد .لتیم
و همکتتاران .)1461 ،1خریتت آنالیتتن یتتک ف الیتتت اقتیتتادی استتت کتته اگتتر
اشتتتباهی در ایتتن فرآینتت رخ دهتت منجتتر بتته از دستتت دادن پتتول و زمتتان
میر کننت ه متیشتود بنتابراین خریت اینترنتتی بترای مشتتریان بته علتت عت م
درک دنی تای ریرقابتتل فهتتم و لمتتس همتتواره بتتا اضتتطراب همتتراه استتت .همتتان).
امتتروزه تنهتتا بتتا یتک کلیتک ،خریت اران متیتواننت رقبتتا و مویوبتشتتان را بتتاهم
م ایستته کتترده و پاستتخهتتای ختتود را در کستتری از ثانی ته دریافتتت کنن ت قابلی تت
بازاریت تابی اینترنتتتتی بتتته توانتتتایی ستتتازمان در استتتتفاده از اینترنتتتت و ستتتایر
فنتتاوریهتتای اطالعتتاتی بتترای تستتهیل ارتبتتاط بتتا مشتتتریان اشتتاره متتیکنتت
ستتلیک .)1461،9ایتتن ت تتامالت موجتتب دستتتیابی مشتتتریان بتته اطالعتتات و
1. Brucks et al
2. Lim
2. Celik
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منابع سازمان متیشتود و بته طتور هتم زمتان ستازمان نیتص بته اطالعتات مشتتریان
دست پیت ا متیکنت  .فنتاوریهتای بازاریتابی اینترنتتی فراتتر از تبلیغتات اینترنتتی
استتت و تمتتام ف الیتتتهتتای متت یریت روابتتط مشتتتریان ،ف الیتتتهتتای فتتروش،
ختت مات پتتس از فتتروش و پتتژوهشهتتای بازاریتتابی را در برمتتیگیتترد ستتلیک،
 .)1461انواع ریسک خری های آنالین را میتوان در ج ول زیر خالصه کرد:
جدول  .0انواع ریسکهای شناساییشده
پژوهشگر
پانوار1468،6
فتتتتتتتتتوبرین و
اوگان ار1461 ،1
بلبی1465،9
کتتتو و همکتتتاران،
1460
مس ود1469،0
هان 1461 ،5
وییلستتتتتتتتون،1
1441
فورستتتتتتتیتی و
همکاران1441،2
وو و
همکتتتتتتتتاران،8
6118

انواع ریسکهای شناساییشده
 5نتتوع ریستتک در ایتتن پتتژوهش شناستتایی شتت ن کتته عبتتارتانتت از ریستتک
مویول ،توویل ،زمان ،خیوصی و مالی
 5نتتوع ریستتک اصتتلی شناستتاییش ت ه عبتتارتان ت از ریستتک اطالعتتات خیوص تی،
ریسک امنیت ،توویل ،مالی و ریسک کیفیت
خطتتای انستتانی فراینتت های قتتانونی جمتتعآوری ،حفاظتتت و امنیتتت دادههتتا
پتتذیرش متتتالی عملیتتتاتی اعتبتتتار درصتتت بازگشتتت ستترمایهگتتذاری هصینتته
پهنا و ع ب مان ن
ریستتک عملکتتردی ،ریستتک اجتمتتاعی ،ریستتک متتالی ،ریستتک فیصیک تی ،ریستتک
زمانی ،ریسک روانشناسی جص اب اد ریسک در این پژوهش بودن .
 1نتوع ریستک شناستایی شت ن کته عبتارتانت از ریستک متالی ،مویتول ،زمتتان،
توویل ،اجتماعی و ریسک اطالعات
 2نتتوع ریستتک در ایتتن پتتژوهش شناستتایی شتت ن کتته عبتتارتانتت از ریستتک
اجتماعی ،خ مات ،زمان ،عملکردی ،خیوصی ،فیصیکی ،روانشناسی
کتتاهش بتتازدهی و بهتترهوری کارکنتتان ،نشتتتت اطالعتتتات از ستتوی کارکنتتان،
نتترمافصارهتتای مختتترب ،بتتت گویی آزادانتتته در فضتتتایی بتتتاز ،کتتالهبتترداری توستتتط
کالهبرداران اینترنتی جص موارد مهم ریسک بودن .
سه نوع ریسک زمان ،مالی ،مویول در ن ر گرفتهش ه است.
چهتتار نتتوع ریستتک متترتبط بتتا خریتت آنالیتتن عبتتارتانتت از :برنتت ارزانتتتر،
پیشنهادهای ویژه ،اطالعات روی بستهبن ی ،روزنامههای میر کنن گان

1. panwar
2. Folarin and Ogundare
2.Belby
4. Masoud
2. Hung
6.Wilson
7. Forsythe et al
8. Voss et al
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 -0-2پژوهشهای پیشین در مورد ریسکهای خریدهای آنالین
در ایتن بختتش بتته خالصتته پتتژوهشهتتایی کتته در متتورد ریستتکهتتای خری ت های
آنالین است ،پرداختهش ه است:
جدول  .2جمعبندی پژوهشهای پیشین
پژوهشگر
گورا 6و
همکاران1414،

عنوان
رتبهبن ی ریسکهای
ادراکش ه در خری های
آنالین

ماریوت 1468،1

بررسی ریسک و اعتماد میر
کنن گان برای خری از طریز
تلفن همراه :یک چارچوب
ن ری و مطال ه تجربی
افشا کردن اطالعات دیگران در
شبکههای اجتماعی آنالین:

ماریتایمر1461 ،0

خری آنالین مواد رذایی :تأثیر
دف ات خری بر روی ریسک
درک ش ه
بررسی مج د تجربه مشتریان
آنالین بر فرکانس خری و
ریسک ادراکش ه

هوان 1465 ،

درک فرآین انتخاب آنالین
میر کنن ه :زمینههای درگیر
ش ن مویول ،ریسک درک
ش ه و انت ار اعتماد

جیم 9و
همکاران1461،

مارتین و
همکاران1465،

انواع ریسکهای شناساییشده
نتایج نشان میده که ریسک عملکرد و ریسک
مالی ریسک بابتری هستن که برای ت ویت خط
اصلی و خط اصلی شرکت ،نیاز به توجه م یریت
شرکتهای تجارت الکترونیکی دارن
هرچه ریسک خری در بین میر کنن گان
بیشتر باش اعتمادبهنفس میر کنن گان نهایی
برای خری کاهش پی ا میکن
نتایج نشان داد که فرهن  ،نگرانی در مورد
اطالعات خود شخص جص شاخصهای تأثیرگذار
بر ریسک ادراکش ه هستن که ش ت و
حساسیت درک ش ه کاربران ت ریف ش ه است.
ریسک درک ش ه بهطور کامل تأثیر اعتماد را بر
قی خری مج د خری اران ریرم مول مواد
رذایی آنالین میانجیگری میکن .
بین موق یت تجربی ،ریسک ادراکش ه،
رضایتمن ی خری های آنالین و تمایل به
خری های آنالین رابطه وجود دارد.
انواع ریسکهای خری آنالین ریسک اجتماعی،
روانشناسی ،توویل عملکردی و مالی) ن ش
میانجی میان درگیری موق یتی و اعتماد ایفا
میکنن .

1. Guru
2 Marriott
2. Jame
4. Mortimer
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پژوهشگر
مس ود1469،6

عنوان
تأثیر ریسک ادراکش ه بر
خری های آنالین در جردن

کورا 1و
همکاران1461،

وفاداری شبکههای اجتماعی:
ن ش نگرش ،ریسک
ادراکش ه و رضایت.

علوی6911 ،

رابطه بین میصان استفاده از
شبکههای اجتماعی با تر از
تیویر ب نی و حمایت
اجتماعی ادراکش ه

لواسانی و
خیران یش
6115،

الگوی ریسکهای ورود
سازمانهای عمومی به
شبکههای اجتماعی

ابراهیمی و
باقری6915،

بررسی عوامل ميثر بر خری
اینترنتی شبکههای اجتماعی
اینترنت ،فیسبوک ،تلگرام،
یوتیوب و )...
تأثیر ریسک ادراکش ه و اعتماد
مشتریان بر خری آنالین مشتریان
فروشگاه اینترنت

ناصر مسیر و
مارکوسیان6915،
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انواع ریسکهای شناساییشده
اهمیت درک ریسک مشتری بهمن ور اتخاذ
استراتژیهای مناسب برای کاهش ریسک در
مویط خری اینترنتی را بررسی کرده است.
جام هپذیری ،لذتهای سرگرمی و ریسک
ادراکش ه روانشناسی ،از دست رفتن زمان و
اجتماعی) مورکهای مهم در نوع نگرش نسبت
به شبکههای اجتماعی را نشان میدهن
متغیر تر از تیویر ب نی با میصان استفاده از
شبکههای اجتماعی رابطه مابت و م نادار دارد
که م ناداری این روابط در زنان بیشتر از مردان
است .همچنین متغیر حمایت اجتماعی
ادراکش ه با میصان استفاده از شبکههای
اجتماعی رابطه م نادار و منفی دار دارد که این
م ناداری در مردان بیشتر از زنان است.
ریسکهای اطالعاتی ،اخالقتی ،امنیتی ،ن ارتی،
راهبردی و بهرهوری از مهمترین ریسکهای ورود
سازمانهای عمتومی بته شبکههای اجتماعی
موسوب میشون .
مویط بازار اینترنتی ،ویژگیهای مویول،
آشنایان و تبلیغات اینترنتی بر خری اینترنتی
شبکههای اجتماعی بر خری اینترنتی ميثر
هستن .
تأثیر ریسک ادراکش ه بر اعتماد مشتریان منفی
و اعتماد هم بر تکرار خری تأثیر مابت دارد

درنتیجه بر اسا پتژوهشهتای انجتامشت ه در حتوزه ریستک خریت های آنالیتن
بیشتتتر ختتود پ ی ت ه تتتأثیر آن بتتر متغیرهتتای مختلتتف موردستتنجش قرارگرفتتته و
اثری از تبیین کامتل ختود ریستک در خریت های آنالیتن مشتخص نیستت کته در
پژوهش حاضر به آن پاسخدادهش ه است.
1. Masoud
2. Curra
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-3روششناسی پژوهش
بتتا توجتته بتته اینکتته در پتتژوهش حاضتتر بتته دنبتتال طراحتتی الگتتویی بتترای تبیتتین
ریسک خریت های آنالیتن بترای برنت های ریتر م ترو در شتبکههتای اجتمتاعی
و بتتهصتتورت ختتاص اینستتتاگرام استتت ،نتتوع پتتژوهش حاضتتر از من تتر هتت
توستت های -کتتاربردی مورداستتتفاده بتترای کلیتته ارکتتان بابدستتتی در راستتتای
سیاستتتهتتای حمایتتت از ایتتن کانتتال بتتهعنتتوان یتتک روش برتتتر فتتروش) و
همچنتتین از من تتر گتتردآوری دادههتتا بتتا توجتته بتته ماهیتتت پتتژوهش ،از نتتوع
پتتژوهشهتتای کیفتی استتت .علتتت اصتتلی استتتفاده ایتتن رویکتترد ایتتن بتتود تبیتتین
کامتتل ریستتک ادراکشتت ه در برنتت های ریتتر م تترو توستتط هتتیچ پژوهشتتی
انجامنش ه بود ولی بتهصتورت کلتی پتژوهشهتای مختلتف از جنبتههتای مختلتف
بهصورت ناقص س ی کتردهانت کته ایتن پ یت ه را تبیتین کننت  .در ایتن پتژوهش
از رهیافت ن تاممنت استتراو و کتوربین استتفادهشت ه استت .ن ریته داده بنیتاد
یتتک روش پژوهشتتی استتت رایی و اکتشتتافی استتت کتته بتته پژوهشتتگران در
حتوزههتای موضتوعی گونتاگون امکتان متیدهت بتهجتای اتکتا بته ت توریهتای
موجود و از پیش ت ریتف شت ه ،ختود بته تت وین ت توری اقت ام کنت استتراو و
کوربین.)1448 ،6
جامعه آمااری پاژوهش و روش نموناهگیاری :جام ته آمتاری ایتن پتژوهش
افترادی از کلیتته استتتانهتای کشتتور هستتتن کتته یتک صتتفوه اختیاصتتی فتتروش
در حتتوزه پوشتتاک در شتتبکه اجتمتتاعی ایستتنتاگرام داشتتته باشتتن کتته دارای
ح اقل ده هصار دنبال کنن ه هستتن  .نکتته مهتم دیگتر ذکتر ایتن نکتته استت کته
برای گصینههتای انتختابی ،برنت کابهتا لوتا شت ه از شتهرت چنت انی برختوردار
نبتتوده استتت .شتتیوه نمونتتهگیتتری در پتتژوهش حاضتتر بتتهصتتورت ریتتر تیتتادفی و
ه فمن بوده ب ینصورت که پژوهشتگر ست ی متیکنت بتا بهترهگیتری از ن ترات
و دانش آگاه ترین افتراد دربتاره موضتوع پتژوهش ،بته واکتاوی و موشتکافی رویت اد
1. Strauss & Corbin
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و پ ی ت ه متتوردن ر بزتتردازد .بتتهعبتتارتدیگتتر ،نتتوع نمونتتهگیتتری تیتتادفی نیستتت،
بلکتته ت متت ی و قضتتاوتی استتت .در ایتتن پتتژوهش بتتا انجتتام میتتاحبه نیمتته
ستتاختاریافتتته ،دادههتتا بتتهکفای تت ن تتری رس تی  .نکتتتهای کتته بای ت بتته آن اشتتاره
گتتردد ایتتن استتت کتته از دیت و تفکتتر افتتراد انتختتابشت ه چتتالشهتتای فتتروش در
اینستاگرام از دی کلتی موردبررستی قترار گرفتته استت و صترفا موت ود بته شتهر
خاصی نیست.
اباارار گااردآوری دادههااا :ابتتصار گتترداوری دادههتتا ،میتتاحبه نیمتته ستتاختاریافته
بتتوده بتتر استتا جام تته آمتتاری مشتتخصش ت ه ت ت اد  61نفتتر انجتتام ش ت  .بتترای
تجصی تهوتولی تل دادههتتا در ای تن روش داده بنیتتاد از ستته نتتوع ک گتتذاری استتتفاده
م تیشتتود :ک گتتذاری بتتاز ،موتتوری و انتختتابی .ایتتن طتترا مبتنتتی بتتر استتتفاده از
ک گذاری سه مرحلتهای بتاز ،موتوری و انتختابی استت کته در رالتب شتکل  6بته
تیویر کشی ه ش ه است:

شکل  .0مراحل طرح نظاممند نظریه داده بنیاد استراوس و کوربین
(ثقفی و شریفی)0331 ،

اعتبار پاژوهش :در بررستی روایتی گویتههتای استتخراج شت ه از شتاخصهتای
 CVI6و  CVR1استتتفاده شتت  .بتت ین من تتور از  61نفتتر از متخییتتین ایتتن
حتتوزه درخواستتت شتت تتتا در متتورد اهمیتتت و ضتترورت هرکتت ام از گویتتههتتای
1. Content Validity Index
2. Content Validity Ratio
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استتتخراج ش ت ه از میتتاحبه بتتر استتا ستته آیتتتم «مهتتم و متترتبط»« ،متتیتوان ت
استتتفاده شتتود امتتا ضتترورتی نتت ارد» و «ریتتر متترتبط» انجتتام شتت دوون و
همکتتاران )1442،6کتته پتتس از جمتتعآوری جتتوابهتتا بتتر استتا فرمتتول زیتتر
موردبررسی قرار گرفت.

بر استا خروجتی ،کلیته گویتههتای ضترایبی بتابی  4/1داشتتن کته بتهعنتوان
گویههتای نهتایی انتختاب شت ن  .بترای مواستبه  CVIهتم از رابطته زیتر استتفاده
گردی :

بتتر ایتتن مبنتتا هتتم از گویتتههتتای بتتابتر از ضتتریب  4/21بتتاقی متتیمانن ت  4/2 ،تتتا
 4/21نیتتتاز بتتته اصتتتالا داشتتتته و کمتتتتر از  4/2حتتتذ متتتیگردنت ت دوون و
همکتتاران .)1442،در ایتتن پتتژوهش هتتم  1گویتته اصتتالا و  1گویتته هتتم حتتذ
ش ن و ماب ی به همان حالت قبلی حفظ ش ن .
در بررسی پایتایی میتاحبه ،مراحلتی همچتون موق یتت میتاحبه ،نستخهبترداری
و تولیل م ن ر قرار متیگیترد .در رابطته بتا پایتایی میتاحبهشتون ه بته چگتونگی
ه ایت سيالها توجته متیشتود .بترای پایتایی نستخهبترداری نیتص بایت بته پایتایی
درون موضوعی نسخهبترداریهتا هنگتام تایت متتون توستط دو فترد توجته کترد.
هنگام طب هبن ی میتاحبههتا نیتص توجته بته درصت های گتصارششت ه توستط دو
فرد کُ گذار ،روشتی بترای ت یتین پایتایی تولیتل استت بتراون و بتراون.)1448،1
بتترای مواستتبه پایتتایی ک گتتذاران ،چن ت میتتاحبه از میتتاحبههتتای انجتتامگرفتتته
برای نمونه انتختاب شت ه و در فاصتله زمتانی کوتتاه و مشتخص ،هتر یتک از آن هتا
1. Devon
2. Bowen and Bowen
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دوبتتاره ک گتتذاری متتیشتتون  .روش مواستتبه پایتتایی بتتین ک گتتذاریهتتا در دو
فاصله زمانی بته کمتک رابطته ،انجتام شت ه استت کوالته )6111،6کته بته ضتریب
کوهن هم نامگذاری ش ه است.

ت اد کتل کُُت های ثبتتشت ه در دو میتاحبه  6و  0برابتر بتا  640کت بتوده کته
در این میان ت اد کل توافتز بتین کت ها برابتر بتا  ،29ت ت اد کتل عت م توافتزهتا
در ایتتن دو زمتتان برابتتر  96و پایتتایی بتتین ک گتتذاران بتترای میتتاحبههتتای
انجام گرفته  4/246درص بته دستت آمت  .بتا توجته بته اینکته ایتن میتصان پایتایی
بیشتتر از  24درصت استت ،قابلیتت اعتمتاد ک گتذاریهتا تأییت متیشتود .بترای
تأییتت همچنتتین از ن تتر دانتتاییفتترد و همکتتاران ،اعتبتتار دادههتتای کیفتتی از 0
عنیر تشکیل ش ه است داناییفرد و همکاران.)6912 ،
اعتبار پذیری :یافتتههتای مطتراشت ه از ستوی پژوهشتگر همتانی استت کته در
ن ر و ذهتن پاستخگو بتوده استت و یتا نته کته بترای انجتام ایتن کتار از تکنیتتک
کنترلهتای اعضتتا شتکل گرفتت کته از طریتتز چهتار نفتر از متخییتین ختارج
از میاحبه انجام و نتتایج آن بتا پاستخگویان انطبا داده ش .
انتقال پذیری :همتان اعتبتار بیرونتی استت بته ایتن م نتا کته نتتایج پتژوهش تتا
چتته حتت قابلیتتت ت متتیم را دارد .در ایتتن مرحلتته تتتالش شتت ه کتته در پایتتان
میاحبهها ضتمن تطتابز آن بتا افتراد میتاحبهشتون ه در فضتای کستبوکارهتای
آنالین بتوان تطبیز درستی از واق یت ارائه ده .
تأییااد پااذیری :رس تی ن بتته قابلی تت تأیی ت ی تا همتتان تأیی ت پتتذیری در ط تی
جمتتتعآوری و تولیت تتل داده در طتتتتول پتتتژوهش ،بررستتتتی دادههتتتای ختتتتام،
تفستتتتیرها و پیشتتتتنهادها و یافتتتتههتتتا را مت تیطلبت ت  .در ایتتتن مرحلتتته هتتتم
پژوهشتتگران پتتس از تکمیتتل میتتاحبههتتا بتتهصتتورت تیتتادفی بتتا ستته نفتتر از
1.Kvale
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میتتاحبه شتتون گان در متتورد نتتتایج استتتخراج شتت ه جلستته حضتتوری تشتتکیل
داده و نتایج مورد تأیی قرار گرفت.
اطمینان پذیری :همتان پایتایی در روشهتای کمتی استت .ایتن بررستی شتامل
آزمتتتون و مستن ستتتازی فرآینتتت های بررستتی استتت کتته در طتتول مرحلتتهی
طتترا پتتژوهش اتفتتتا متتیافت ت ی نتتتی بررستتیکنن ت ه متتتوارد زی تتر را آزمتتتون
متتیکن ت  :التتف) صتتوت فرآین ت های دنبتتال ش ت ه ب) قابتتل فهتتم بتتودن آن ج)
استتتفاده از م ت ارک و مستتتن ات و شتتواه کتتافی ه) فتتراهمستتازی مکانیستتمهتتای
رلبتته بتتر خطاهتتا کتته کلیته متتوارد فتتو در ایجتتتاد وابستتتتگی ن تتتش مهمتتتی را
ایفتا میکنن .
همچنتتین در اعتبارستتنجی الگتتوی پیشتتنهادی از روش ستتهستتوستتازی 6یتتا
چن جانبه نگری بود کته بتازبینی توستط افتراد ،اعتبتار پتژوهش تائیت شت  .سته-
سوستتازی شتتامل بتتهکتتارگیری شتیوههتتای مختلتتف گتتردآوری دادههتتا ،استتتفاده از
منابع مت ت د دادههتا ،تولیتلگتران یتا ن ریتههتایی استت کته بتهمن تور بررستی
اعتبتتار یافتتتههتتای پتتژوهش استتتفاده متتیشتتود و بتته کمتتک آن متتیتتتوان
ستتوگیریهتتایی را کتته ممکتتن استتت نتیجتته تکی ته ب تیشازح ت بتتر هتتر ی تک از
روشهتتای جمتتعآوری دادههتتا ،منتتابع ،تولی تلگتتران ی تا مبتتانی ن تتری باش ت  ،از
ب تین بتترد رحمتتان پتتور و نیتتر اصتتفهانی .)1460،ستتهسوستتازی را م تیتتتوان در
چهتتار نتتوع طب تتهبنتت ی کتترد :التتف) ستتهسوستتازی دادههتتا ب) ستتهسوستتازی
پژوهشتتتگران ج) ستتتهسوستتتازی ن تتتری و د) ستتتهسوستتتازی روششتتتناختی
حستتنی .)1464،1در ایتتن پتتژوهش از ستتهسوستتازی بررستتیکننتت ه استتتفاده
ش ت ه استتت بتتهطتتوریکتته از شتتش خبتتره کتته همگ تی از دانشتتجویان دکتتتری و
استتتاد دانشتتگاه بودنتت  ،خواستتته شتت تتتا بتتا مشتتاه ه فراینتت و نتتتایج کُُتت ها)

1. Triangulation
2. Hassani
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پتتژوهش ،مطالتتب متتوردن ر ختتود را ارائتته کننتت کتته در متتتن اصتتالحات آنهتتا
اعمال ش ه است.
-0یافتههای پژوهش
 - 0-0توصیف متغیرهای جمعیت شناختی
در این بختش از پتژوهش بته بررستی افتراد میتاحبه شتون پرداختتهشت ه استت
که ازلوا جنستیت  66نفتر ختانم و  5نفتر مترد بودنت  .ازلوتا تویتیالت هتم
 64نفتتر دارای م ت رک کارشناستتی ارش ت و  1نفتتر دکتتتری و ازلوتتا ستتن هتتم 8
نفر  15تا  94سال 0 ،نفر  94تا  95و  0نفر هم بابی  95سال بودن .
 -2-0تحلیل دادههای کیفی
دادههای پتژوهش بتا استتفاده از سته نتوع ک گتذاری کته شتامل ک گتذاری بتاز،
موتتوری و گصینش تی م تیشتتود متتورد تجصی تهوتولی تل قتترار گرفتن ت  .بتترای هتتر
قسمت تالش شت ه استت کته ک گتذاری بتاز ابتت ا آورده شت ه و ستزس در ادامته
آن به ک گذاریهای مووری پرداخته شود.
کدگذاری باز و محوری پدیاده اصالی (مقولاه محاوری) :پ یت ه اصتلی یتا
م وله مووری پ یت های استت کته مبنتا و موتور اصتلی پتژوهش قترار متیگیترد.
در پتتژوهش حاضتتر می تصان ریستتک ادراکش ت ه در خری ت های اینستتتاگرامی بتترای
برن ت های ری تر م تترو و در حتتوزه پوشتتاک بتتوده استتت کتته بتتر استتا ک ت های
استتتتخراجی از بختتتش کیفت تی  5مفهتتتوم اصتتتلی در قالتتتب  61م ولتتته اصتتتلی
شناستتایی شت ن کتته نمونتتههتتایی از گتتصارههتتای استتتخراجی متیتتتوان بتته اینکتته
« :Q6من دو سه بتاری ایتن خریت رو انجتام دادم ستوای همتهچیتص اینکته دقی تا
بهتون اعالم نمیکتنن کته چته زمتانی جنستتون میرسته و متیگن کته بتین یتک
بتتازهای و ای تن خیل تی اذی تت کنن ت ه هستتتش» ی تا در گتتصارهای دیگتتر « :Q2متتن
یکبار خریت کتردم و عمتل فکتر هتم نمکیتنم دیگتر خریت انجتام بت م چتون تتا
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چن روزی بتود کته از طریتز م ایسته ناخودآگتاهی بتا خریت دوستتان متیکتردم
و همچنین فضتای منفتی کته نستبت بته ایتنگونته خریت ها هستتش کتال دیگته
رربتی پی ا نمیکنم» که در قالب ج ول  9آورده ش ه است:
جدول  .3کدگذاری محوری مقوله محوری
پدیده

مقوله اولیه

اصلی

پاسخدهی دیر مالکان صفوات فروشگاهی

ریسک ادراکش ه در خری های اینستاگرامی برن های ریر م رو

زمانبر بودن ارسال مویوبت به ن اط دورافتاده کشور

مقوله اصلی
ریسک زمان

ناتوانی در زمانبن ی دقیز دررسی ن مرسوله
تجربیات منفی خری اران در خیوص ناقص یا خراب بودن مویول
دریافتی
یکسان نبودن ویژگیهای ظاهری مویول دریافت ش ه و سفارش
دادهش ه

ریسک فیصیکی

آسیب دی ن مویوبت دریافتی در حین جابجایی به دلیل ن اشتن روش
حمل مناسب
ناقص بودن اطالعات مربوط به هر مویول در اینستاگرام
ع م اطالعات از میصان موجودیت کابها در انبار یا فروشگاه
از م افتادن سریع مویوبت درون اینستاگرام
استر

بابی خری اران در فاصله خری تا دریافت مویول

باب بودن نرخ پشیمانی پس از خری در خری های اینستاگرامی
باب بودن هصینههای ارسال مویوبت از طریز پست

ریسک اطالعات
ریسک
روانشناسی
ریسک مالی

بتتر استتا ج ت ول  9مضتتامین اصتتلی شناستتاییش ت ه در بختتش ریستتک ادراک تی
ناش تی از  5نتتوع ریستتک استتت کتته عبتتارتان ت از ریستتک زمتتان ،ریستتک متتالی،
ریستتک اطالعتتات ،ریستتک فیصیک تی ،ریستتک روانشناس تی .بتتر ای تن مبنتتا پ ی ت ه
قالتتب ریستتک را م تیتتتوان در قالتتب ای تن  5نتتوع تبیتتین کتترد .در بختتش ب ت ی
عواملی علی تشکیلدهن ه ریسک ادراکش ه پرداختهش ه است.
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کدگذاری باز و محوری شارایط علای :عوامتل علّّتی رویت ادهایی هستتن کته
موق یتها و مسائل مرتبط بتا یتک پ یت ه را خلتز کترده و تشتریح متیکننت کته
افراد و گروهها ،چترا و چگونته بته روشهتای خاصتی پاستخ متیدهنت بتر استا
گتتصارههتتای استتتخراجی از میتتاحبهشتتون گان کتته بتته نمونتتههتتایی از آنهتتا اشتتاره
متتیشتتود « :Q5بتته ن تترم اینستتتاگرام یکتتی از چیصهتتای کتته متتن خیلتتی ازش
میترسم اینته کته در موقتع دادن کلیته آدر  ،شتماره تلفتن و  ...کته مربتوط بته
زن ت گی خیوص تیام میشتته و واق تتا فضتتای کشتتور متتا هنتتوز بتته لوتتا فرهن ت
استتتفاده از شتتبکههتتای اجتمتتاعی بتته ستتطح ایتت ئال نرستتی ه» یتتا در نمونتتهای
دیگتتتر « :Q9در فضتتتای پلتفرمتتتی کتتته بتتترای مویتتتوبت اینستتتتاگرامی
طراحتتیشتت ه صتتفوه جستتتوجتتو و موتت ود کتتردن پوشتتاک بتتر استتا

نتتوع

خواسته شما وجود نت اره و بایت کلتی زمتان بگتذاری کته اینتا رو پیت ا کنتی» یتا
در گتتصارهای دیگتتر از شتتخص میتتاحبهشتتون ه « :Q65بتته ن تترم دی ت و تیتتوری
کتته نستتبت بتته تبلیغتتات در فضتتای مجتتازی هستتتش همتته فتتک میک تنن فی تک
هستتت و هتتیچ وجتتود ختتارجی نتت اره و بتترای همتتین خیلتتی خودشتتون رو بتته
دردستتر نمین ت ازن کتته بی تان وارد ای تن فضتتا بشتتن» .درنتیجتته بتتر استتا

کلی ته

میتتاحبههتتای استتتخراجی نهایتتتا  18م ولتته اولیتته در قالتتب ستته م ولتته اصتتلی
شناسایی ش ن که در قالب ج ول  0آورده ش ه است:
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جدول  .0کدگذاری محوری شرایط علی
مقوله اولیه

علل ناشی از پلتفرم
علل ناشی از خری ار

عوامل علی

علل ناشی از فروشن ه

ع م توانایی لغو سفارش توسط مشتری
استفاده از روشهای ریر ایمن در ارسال مویوبت اینستاگرامی به دلیل نبود
فضای برای پیگیری در پلتفرم
نیاز به تست فیصیکی پوشاک
وجود کانالهای رقیب م رو مال دیجی کاب و قیا مشتریان با آن
دشوار بودن فیلتر کردن مویوبت بر اسا مویوبت دلخواه
ع م فضایی برای در ن ر گفتن ارسال مویوبت اینستاگرامی برای
شهرستانهای دوردست
دشوار بودن جستوجو برای مویول خاص درون اینستاگرام
استفاده از پستهای عادی برای مویوبت اینستاگرامی
تبلیغات منفی فروشگاههای رسمی آنالین در خیوص صفوات اینستاگرامی
نیاز به گفتوگو تکبهتک برای دریافت اطالعات مربوط به هر مویول
تیور ب دوستان نسبت به خری های اینستاگرامی
منفی نگری خری اران نسبت به مویوبت اینستاگرامی
برداشت میر کنن گان ایرانی در مورد داخلی بودن پوشاک
ادراک میر کنن گان ایرانی از قاچا بودن کابهای اینستاگرامی
ع م اعتماد میر کنن گان برای در اختیار قرار دادن چیصهای شخیی مال آدر و ...
ادراک خری اران در خیوص ت لبی بودن کابهای اینستاگرامی
وجود شنی ههای منفی در خیوص خری های اینترنتی
گیر افتادن در خطاهای ادراکی در مخاطبان اینستاگرام
تأثیرگذاری زیاد ن رات هر صفوه در خری مخاطبها
ریرواق ی بودن تبلیغات در اینستاگرام
ب قولی م یران صفوات اینستاگرامی در خیوص توویل بهموقع مویول
ناشنا بودن ماهیت فروشن گان اینستاگرامی
تنوع پایین مویوبت تخفیفدار در اینستاگرام
ع م امکان مرجوعی بودن کابهای اینستاگرامی
مرتبط نبودن صفوات فروش اینستاگرامی با فروشگاههای ح ی ی
تمرکص فروشگاههای اینستاگرامی در تهران
باب بودن فاصله بین مویول واق ی و مویول تبلیغاتی
قالبی بودن ن رات زیر پستهای مربوط به فروش مویول اینستاگرامی
افصایش نامت ار ت اد دنبال کنن گان در صفوات فروش اینستاگرامی

مقوله
اصلی
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کدگذاری بااز و محاوری شارایط زمیناهای :شترایط زمینتهای عبتارت استت
از کلیه شاخصهتایی کته ختارج از کنتترل پ یت ه قترار داشتته باشت و بتهشت ت
آن را توتتت تتتأثیر قتترار متتیدهتت  .از نمونتتههتتای کتت های استتتخراجی در ایتتن
بخش میتتوان بته متوارد زیتر اشتاره کترد :Q61« .بته دلیتل شترایط خاصتی کته
در کشتتور متتا وجتتود داره خیلتتی از افتتراد میترستتن وارد ایتتن فضتتا بشتتن و فکتتر
میکتنن کتتال اجنتتا وارداتتی بنجتتل رو داره میفروشته و کتتال هتتم کتتارش قتتانونی
نیست» :Q61« .متن ختودم بترای یتک از منتاط ی هستتم کته اصتال اینترنتت تتا
دو سال قبل وجتود ن اشتت و شتای خیلتی بچتههتای هتم ستن و ستال ختودمم
خیلتی بتتا ایتن فضتتا آشتتنا نبتتودن ولتی آبن واق تتا شتترایط فتتر کتترده و اینترنتتت
کتتل فضتتای جام تته ایران تی هستتتش کتته میتتتونی زمینتتهستتازی مناستتب بتترای
تتترویج فضتتای مجتتازی باشتته» :Q64« .بتته ن تترم یک تی از عتتواملی کتته حتت اقل
بن ه را مجاب کرد کته بترم بته ایتن فضتا تغییترات قیمتتی سرستامآوری هستتش
کتته در فضتتای جام تته متتا در همتته زمینتتههتتا هستتتش و واق تتا قیمتتت امتتروز و
فرداش بهکتل عتو متیشت رو همتین حستاب متن بتهشخیته یکتی از دبیتل
اصلی که رفتم به این فضا همین بود».
نهایتتتا پتتس از جمتتعبنتت ی میتتاحبه در خیتتوص عوامتتل زمینتتهای  68م ولتته
اولیتته در قالتتب  1م ولتته اصتتلی شناستتایی شتت ن کتته در قالتتب جتت ول  5آورده
ش ه است:
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جدول  .5کدگذاری محوری شرایط زمینهای
تم های فرعی

اقتیادی
فرهنگی

عوامل زمینه ای

اجتماعی
فناورانه
سیاسی

عوامل زمینه ای

ح وقی

بیثباتی قیمتها در بازارهای ح ی ی
باب رفتن ق رت خری نسل نوجوان و جوان
بیثباتی متغیرهای کالن اقتیادی
باب رفتن فرهن خری های اینترنتی در ایران
ع م اعتماد به فروشن گان نوپا در اینستاگرام
وجود فرهن چشم همچشمی در میان مردم ایران
تغییر نسل مخاطبان اینستاگرامی
بابتر رفتن ق رت اقتیادی خانمها به لوا موق یتهای کاری بیشتر
ت طیل ش ن بازارهای ح ی ی به دلیل کووی 61
حضور بیشتر خانمها در اینستاگرام
دی گاه کلیشهای داشتن مشتریان نسبت به رابطه قیمت و کیفیت
م گرایی بابی خانوارهای ایرانی نسبت به پوشاک
ضریب نفوذ بابی اینستاگرام در میان جوانان ایران
نفوذ اینترنت در کل کشور
ساب ه از دستر خارج ش ن اینستاگرام در سالهای اخیر
رویکرد منفی ب نه حاکمیت نسبت به رسانههای اجتماعی
نگرش منفی نسبت به از دستر خارج ش ن اینستاگرام در آین ه نصدیک
ع م وجود سیاستهای مناسب برای سازماندهی به فروشهای
اینستاگرامی
ع م وجود راهکار ح وقی برای دعواهای مالی در اینستاگرام
سکوت قانونی در خیوص مبادله درون صفوات اینستاگرامی

تمهای
اصلی

کدگذاری باز و محوری شرایط مداخلاهگار :شتامل شترایط عتامتتری همچتون
زمان ،فضا و  ...میشتود کته بتهعنتوان تستهیلگتر یتا مو ودکننت ه راهبردهتا عمتل
میکنن  .هتر یتک از ایتن شترایط ،طیفتی را تشتکیل متیدهنت کته تتأثیر آنهتا از
بستتیار دور تتتا بستتیار نصدیتتک متغیتتر استتت .نمونتتههتتایی از ک ت های استتتخراجی از
میاحبهشون هها میتوان به موارد زیتر اشتاره کترد :Q8« .بته ن ترم یکتی از عتواملی

طراحی مدل ریسک ادراکشده خریداران کاالهای برند ...

111

که من در اینستاگرام میبینم و میتونته تتا حت ی درستت بشته اینته کته خیلتی بتا
تغییرات فیلی خودشون رو تطبیز نمی ن متاال یتک نمونته بختوام ماتال بتصنم متن
یک پیچی رو دنبال می کنم که تی شترت میفروشته ولتی کتل ستال ف تط تتیشترته
و خیلتتی هتتم ایتتنجتتوری هستتتن» یتتا در متتورد دیگتتر « :Q1بتته ن تترم میشتته
تخفیفاتی رو بترای فتروشهتای اینستتاگرامی در ن تر گرفتت چتون بالختره اینتا نته
مالیات می ن نه پول جا میت ن بایت قیمتشتون ارزانتتر باشته ب ضتیهتا ایتن کتار رو
میکتتنن ول تی خیلتتیهتتا هتتم نمیکتتنن» .بتتر ای تن استتا نهایتتتا بتتر استتا کلی ته
میاحبهها  65م ولته اولیته در قالتب  9م ولته اصتلی شناستایی شت ن کته در قالتب
ج ول  1اوره ش ه است.
جدول  .1کدگذاری محوری شرایط مداخلهگر
تمهای فرعی

تمهای
اصلی

بازخوردهای واق یتر برای مویوبت اینستاگرامی
تمایل میر کنن گان مرفه برای خری مویوبت برن
عالقه بیشتر خانمها به پوشاک و میر آن

مویول

تغییر کامل ماهیت دادن سبکهای پوشاک همزمان با تغییرات فیلی

عوامل مداخله گر

ت اعیهای اررا آمیص در مورد برن های م رو پوشاک
صرفهجویی در زمان بررسی کابها با استفاده از اینستاگرام
امکان م ایسه بابتر در ایسنتاگرام
شتاب بابی الگوبرداری در اینستاگرام

ترفیع

حضور چهرهای مشهور سینما در تبلیغات ملی
تمایل بیشتر خری اران به خری های اینترنتی به دلیل سهولت
وجود گصینههای زیاد جهت م ایسه اجنا

از من رهای مختلف

بهروزرسانی آسانتر قیمتها در صفوات مجازی
پایینتر بودن قیمتهای اینستاگرامی نسبت به قیمتهای بازاری

قیمت

تخفیفهای فیلی مناسب برای پوشاک
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راهبردهااا :شتتامل اقتت امات یتتا ت تتامالت ویتتژهای استتت کتته از پ یتت ه اصتتلی
حاصل متیشتون  .راهبردهتا مبتنتی بتر کتنشهتا و واکتنشهتایی بترای کنتترل،
اداره و برختتورد بتتا پ ی ت ه متتوردن ر هستتتن  .راهبردهتتا م یتتود داشتتته ،ه فمن ت
هستتتن و بتته دلیلتتی صتتورت متتیگیرنت  .بتتا توجتته بتته موضتتوع پتتژوهش و ن تتش
پویتایی موتتیط در تبیتین پ یت ه متتوردن ر ارائته راهبردهتتا کلیت ی و مهتتم استتت.
مهمترین موضوعی کته در میتاحبههتا بته آن اشتاره شت بوت داشتتن و ایجتاد
زی تر ستتاختارهای فنتتی بزم در زمینتته پرداختتت استتت .مشتتارکتکننتت ه )Q61
میگوی « :متن وقتتی خریت رو انجتام متیدم و درواقتع تائیت میشته کته جتنس
بهم ت لتز میگیتره بتههتیچوجته پترداختم رو همتون موقتع انجتام نمتیدم و اگتر
طر موافز نباشه لغتو متیکتنم ختب نمیشته اعتمتاد کترد از کجتا م لتوم فیتک
نباشتتته» .جلتتتب اعتمتتتاد مشتتتتریان یکتتتی از متتتوارد مهتتتم دیگتتتر استتتت.
مشتتارکتکننتت ه  )Q64متتیگویتت « :بتته ن تترم در حتتال حاضتتر ایستتنتاگرام
میتونه به عنوان یتک کانتال مکمتل بترای خت مت و جتذب مشتتری ف الیتت کنته
وگرنه اگر صرفا بتا ایتن فضتای کته داره عمترا بهتش اعتمتاد نمیشته کترد و ن ترم
اینکتته کتته بایتت فضتتایی را ایجتتاد کتتنن کتته در آن شتتبکههتتای مجتتازی بتته
فروشتتگاههتتای ح ی تی وصتتل بشتتن اونوقتتت بتته ن تترم خیلتی کتتاربردی میشتته و
میتونتته در افتتصایش مشتتتریان بتته شتترکت کمتتک کنتته» ازجملتتهی عوامتتل پ تیش
برن ت ه مویط تی م تیتتتوان بتته جم ی تت جتتوان کشتتور اشتتاره کتترد .ای تن جوانتتان
بتتهتتت ریج وارد عرصتته اقتیتتاد کشتتور متتیشتتون و عالقتته زیتتادی بتته ابصارهتتای
الکترونیتک و ج یت دارنت  .هتتر خت متی در ایتن عرصتته مشتتتاقان جتتوان زیتادی
دارد .پس وارد ش ن بته ایتن حتوزه کمتک کنته» .نتتایج حاصتل از ک گتذاری بتاز
مربوط به راهبردها در ج ول  2ارائهش ه است.
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جدول  .7کدگذاری محوری راهبرد
تمهای فرعی
ایمن ش ن مبادبت بانکی از طریز استان اردهای مربوطه
افصوده ش ن گصینهای برای پرداختهای قانونی آنالین در اینستاگرام

تمهای
اصلی
زیر
ساختارهای

جلب حمایت بانکها برای کسبوکارهای اینستاگرامی
فنی
ارائه هویت واق ی خود از طریز فروشگاههای واق ی یا دفتر واح کوچک
م یریت بهروز و بهنگام فروشگاههای اینستاگرامی
قرار دادن مسیر ارائه مویول در اولین صفوه اینستاگرام
کلی
استفاده از متخییین بازاریابی دیجیتال برای ت وین برنامه و اصول آن
مشخص کردن دقیز مشتریان بازار و مو ود کردن فضای ف الیت به آنها

ساختارهای
مربوط به
برنامه فروش

راهبردها

باب بردن ت د صفوات متناسب با فضای فرهنگی هر استان در راستای سیاستهای

زیر

و بازاریابی

ارائه فرصت آزمایش به مشتریان برای مرجوع کردن کاب
پذیرش مس ولیت مویوبت بیکیفیت در قبال مشتری
گشودگی در م ابل انت اد یا تخریب خری اران
استفاده از هشت های مرتبط با هر مویول برای پی ا کردن سادهتر هر طب ه از
مویول

م یریت
ارتباط با
مشتری

طراحی سامانهای برای ردگیری سفارشهای خارج از اینستاگرام

بتتر استتا ج ت ول  2نهایتتتا راهبردهتتای حاصتتل در برابتتر ریستتک ادراکش ت ه در
فضای شبکههتای اجتمتاعی و اینستتاگرام را متیتتوان در قالتب سته م ولته اصتلی
خالصتته کتترد :زیتتر ستتاختارهای فنتتی ،زیتتر ستتاختارهای مربتتوط بتته فتتروش و
بازاریتتابی و ستتامانه متت یریت ارتبتتاط بتتا مشتتتری .در بختتش نهتتایی پیامتت های
حاصل آورده ش ه است.
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پیاماادها :مویتتول بتتا کیفیتتت متتیتوانتت تضتتمینکننتت ه رضتتایت مشتتتری و
ستتودآوری کستتبوکتتار از یتتکستتو و از ستتوی دیگتتر بهبتتود ستتهم نستتبی بتتازار و
وفتتاداری مشتتتریان گتتردد .میتتاحبهشتتون ه  )Q61در زمینتته پیامتت های اشتتاره
م تیکن ت کتته« :مویتتول ختتوب عتتالوه بتتر منتتافع متتادی و ستتهم بتتازار باعتت
وفاداری مشتتریان میشته متن اگتر مطمت ن باشتم کته خریت م بته لوتا کلیتت
مشتتکلی نت اره و چنت ین بتتار ایتنرو بیتنم قط تتا هم تین رونت رو بتتهعنتتوان مبنتتا
پ تیش ختتواهم بتترد و میتتتونم در ادامتته مس تیر هتتم بتتا خری ت های بیشتتتر و ایجتتاد
پتتالسهتتای مابتتت بتته قط یتتت برستتم» .مشتتارکتکننتت ه  )Q1در زمینتته
مویوبت ناموفز متیگویت « :اگتر بته هتر دلیلتی ایتن رونت فتروش تغییتر نکنته
فشار زیتادی بتر افتراد صتاحب ایت ه منت تل میشته و بتهراحتتی نمیتتونن بتا ایتن
موضتتوع کنتتار بی تان و احستتا ض ت ف میکتتنن و لتتذا هرچتته جلتتوتر می تره فشتتار
روانتتی بیشتتتری نیتتص بتتهطتتر وارد میشتته» .مشتتارکتکننتت ه  )Q0در زمینتته
رش اینستتاگرام بتهعنتوان یتک کانتال توزیتع مجتصا م ت ت استت کته «خت مات
ج ی ت روی ن ت ینگی کشتتور تتتأثیر دارن ت  .اگتتر خ ت مات موفتتز باشتتن  ،اعتمتتاد
متتردم بهتتش بیشتتتر میشتته و حتتی ممکنتته جتتایگصین فضتتای ستتنتی و حضتتوری
بشه چراکته واق تا متردم خیلتی رربتتی بته حضتور در بتازار نت ارن و اگتر شترایط
فنی و زیر ساختاری انت کی مناستب بشته بته ن ترم کتامال تغییتر جهتت ملمتو
خواه ت بتتود» .در ج ت ول  8نتتتایج ک گتتذاری بتتاز پیام ت های ریستتک ادراکش ت ه
در فضای اینستاگرام ارائهش ه است.
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جدول  .8کدگذاری پیامدها
مقوله اولیه

نوع

مقولههای

پیامد

اصلی

وابسته ش ن به مراکص دیگر و باب رفتن ریسک آنها
باب رفتن هصینههای مالی با درجه تغییرپذیری زیاد

منفی

کوتاهم ت

موضع گرفتن سطوا بابدستی نسبت به رش اینستاگرام
ایجاد حس اعتماد نسبت به خری های اینستاگرامی
ایجاد اشتغالزایی برای قشر ض یفی از جام ه

مابت

پیامدها

باب رفتن رضایت مشتریان
رش فضای اینستاگرامی در کشور بهعنوان یک کانال مجصا
باب رفتن وفاداری مشتریان بر اسا

الگوهای رفتاری مسنجم

ایجاد حس اعتماد در فضای کشور نسبت به اینستاگرام

مابت

بلن م ت

ارتباط یکزارچه بین فضای مجازی و ح ی ی به وصل کردن آنها به هم
افصایش سهم نسبی بازار از حوزه اینستاگرام
بیکار ش ن قشر ع یمی از فروشگاههای حضوری
احتمال باب رفتن کالهبرداری بهواسطه تالفی کردن افراد سودجو

منفی

باب رفتن فشار روانی در صورت ع م موف یت

درنهایتتت بتتر استتا م ولتتههتتای اولیتته استتتخراجی پیامتت های در دو ستتطح
کوتتتاهم ت ت و بلن م ت ت و در دودستتته مابتتت و منف تی ت س تیمبن ت ی ش ت ن کتته
نشانگر تأثیر وابی این پ ی ه در سطوا خرد و کالن اقتیاد کشور است.
-3-0کدگذاری گرینشی
در اینجتتا م ولتتههتتای جتت ا از هتتم در چهتتارچوبی م نتتادار کنتتار یکتت یگر قتترار
خواهن ت گرفتتت و روابتتط می تان آنهتتا بتتهوی تژه رابطتته م ولتته موتتوری بتتا ستتایر
م ولتتههتتا ،مشتتخص خواهنتت ش ت  .پتتس از بررستتی دقیتتز دادههتتا و ک گتتذاری
انجتتامشت ه در مراحتتل قبلتتی ،در مرحلتته ک گتتذاری انتختتابی ،پژوهشتتگر در عمتتز
دادههتا بتته تولیتل پرداختتته و آنهتتا را در قالتب ن ریتتهای کته همتتان ن ریتته داده
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بنیاد و هت اصتلی پتژوهش بترای درک موق یتت بتوده ،ارائته متیدهت کته در
این فرآین پتژوهش ،پتس از ت یتین م ولته موتوری یتا هستتهای ،ستایر م توبت
حتتول م ولتته موتتوری را در قالتتب یتتک الگتتوی پتتارادایمی ترستتیم متتیکن ت  .ایتتن
الگو که درواقع همتان ن ریته داده بنیتاد یتا ن ریته مبتنتی بتر دادههتا استت بایت
دارای ستته ب تت عوامتتل ،ت تتامالت و پیامتت ها باشتت م ولتته مرکتتصی نمایتتانگر
مضتتمون اصتتلی پتتژوهش استتت .بتتا در ن تتر گتترفتن مفهتتوم ای تن ت ری تف عنتتوان
«ریستتک ادراکشتت ه در برنتت های نامت تتار بتترای خریتت های اینستتتاگرامی»
بتترای ک گتتذاری گصینشتتی مناستتب یافتتت شتت زیتترا بازنمتتایی ختتوبی از کتتل
پژوهش برای خوانن ه فراهم میکن .
بر استا مضتامین فرعتی واصتلی شناستاییشت ه نهایتتا الگتوی جتامع پتژوهش
به شکل  1است.

شکل  .2الگوی کدگذاری گرینشی ریسک ادراکشده در برندهای غیر معروف در فضای ایسنتاگرام
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بتتر استتا شتتکل  1راهبردهتتای اصتتلی تبیتتین پ یتت ه ریستتک در فضتتای
اینستتتاگرامی نش ت تگرفتتته از ستته مضتتمون کلتتی استتت کتته عبتتارتان ت از :زیتتر
ستتاختارهای فنتتی ،زیتتر ستتاختارهای فتتروش و بازاریتتابی و زیتتر ستتاختار م ت یریت
ارتباط با مشتری .بر اسا این سته مضتمون متیتتوان تتا حت زیتادی بته پ یت ه
ریستتک پتتی بتترد در رتته اصتتلی افتتراد از هویتتت واق تتی افتتراد و همتتینطتتور
شتتیوههتتای دقیتتز پرداختتت ناشتتی م تیشتتود کتته متتواردی از قبیتتل رص ت کتتردن
مستتیر حمتتل بتتار و م ت یریت بتتروز و بهنگتتام فروشتتگاهی پیشنهادش ت ه استتت .از
عواملی که این پ یت ه را متیتواننت تشتریح کننت در سته بختش علتی ،زمینتهای
و م اخلتتهگتتر موردبررستتی قتترار گرفتتته استتت .در بختتش عوامتتل علتتی نیتتص منشتتأ
عوامتتل متتیتوانتت از خریتت ار ،فروشتتن ه و یتتا ختتود پلتفتترم باشتت بنتتابراین
راهکارهتتایی اصتتلی ارائتتهدهن ت ه بای ت تتتا ح ت زیتتادی تبیتتینکنن ت ه عوامتتل علتتی
ناشتتی از پ ی ت ه اصتتلی پتتژوهش باش ت  .در ایتتن بتتین هتتم عوامتتل قابتتلکنتتترل و
ریرقابتتلکنترل تی نیتتص وجتتود دارن ت کتته متتیتوانن ت زمینتته بزم بتترای تستتهیل یتتا
تشتت ی پ یتت ه ریستتک ادراکشتت ه در اینستتتاگرام) را بتته وجتتود آورنتت  .در
بخش عوامل زمینتهای هتم در قالتب  5دستته موتیط کتالن دستتهبنت ی عوامتل
صورت پذیرفت کته متیتوانت ن تش بستصایی در بهبتود وضت یت کستبوکارهتای
آنالین در فرهن ایتران داشتته باشت  .نمونتههتایی از عوامتل تستهیلکننت ه ایتن
کستتبوکارهتتا م تیتوان ت شتتامل تغییتتر نستتلهتتای مخاطبتتان اینستتتاگرامی ،نفتتوذ
اینترنتتت در کتتل کشتتور ،بتتاب رفتتتن فرهنت خریت های اینترنتتتی در ایتتران باشت
و از عوامل تض یفکنن ه نیتص متیتتوان بته بتیثبتاتی متغیرهتای کتالن اقتیتادی،
ساب ه فیلتر کتردن اینستتاگرام و  ...اشتاره کترد .فلتذا در ن تر گترفتن ایتن عوامتل
بیشازپیش ن ش کلیت ی و مهمتی ایفتا متیکنت  .در کنتار ایتن عوامتل متیتتوان
به عوامل م اخلهگر اشتاره کترد کته بتر استا نتوع ماهیتت آنهتا در سته دستته
مویتتول ،قیمتتت و ترفیتتع ت ستتیمبنتت ی کتترد .درواقتتع ایتتن عوامتتل متتیتتتوان
تفتتاوت کستتبوکارهتتای آنالی تن و ستتنتی را مشتتخص ستتازد .در صتتورت برتتتری
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این عوامتل در کستبوکارهتای آنالیتن نستبت بته کستبوکارهتای ستنتی ،خطتر
ج ی ی متیتوانت کستبوکارهتای فیصیکتی را ته یت کنت  .در نتیجته بتر استا
ایتتن عوامتتل و راهبردهتتای ارائتته ش ت ه پیام ت هایی متتیتتتوان در راستتتای پ ی ت ه
متتوردن ر در ن تتر گرفتتت کتته در از دو جنبتته کوتتتاهمتت ت و بلن متت ت قابلیتتت
بررسی دارد که میتوان تأثیرات مابت و منفی داشته باش .
 -5نتیجهگیری و پیشنهادها
پتتژوهش حاضتتر بتته دنبتتال بررستتی و تبیتتین ریستتک ادراکشتت ه بتترای
برنتت های ریرمت تتار در فضتتای اینستتتاگرامی استتت کتته پتتس از طراحتتی
پروتکتتل میتتاحبه و بتتا استتتفاده از رویکتترد ت تتوری داده بنی تاد و مبتن تی بتتر
میتتتاحبه نیمتتته ستتتاختاریافته شتتتاخصهتتتای متتتيثر در قالتتتب  5دستتتته
شناستتایی ش ت ن  .نکتتته کتته بای ت اشتتاره کتترد ذکتتر برن ت های ری تر م تترو
بتتوده استتت کتته ممکتتن استتت ایتتن رویتته بتترای برنتت های ریتتر م تترو
موضتتوعیت ن اشتتته باش ت  .در دستتته عوامتتل عل تی مضتتامین فرع تی در ستته
دستتته عوامتتل متترتبط بتتا خریتت ار ،عوامتتل متترتبط بتتا فروشتتن ه و عوامتتل
متترتبط بتتا خری ت ار ت س تیمبن ت ی ش ت ن  .در بختتش عوامتتل زمینتتهای هتتم
عوامتتل بتتر استتا موتتیط  PESTELموردبررستتی قتترار گرفتنتت کتته در
بختتش سیاستتی مضتتامینی از قبیتتل ستتاب ه از دستتتر ختتارج شتت ن
اینستاگرام در ستالهتای اخیتر و رویکترد منفتی ب نته حاکمیتت نستبت بته
رستانههتای اجتمتاعی بتهعنتوان مضتامین اصتلی شتناخته شت ن  .در بختش
فرهنگتتی مضتتامینی از قبیتتل بتتاب رفتتتن فرهنتت خریتت های اینترنتتتی در
ایران ،بابتر رفتن ق رت اقتیتادی ختانم هتا بته لوتا موق یتتهتای کتاری
بیشتتتتر در بختتتش اجتمتتتاعی اثتتترات کوویتت  61در رونتتتز شتتتبکههتتتای
اجتماعی ،دی گاه کلیشتهی داشتتن فرهنت متردم ایتران نستبت بته رابطته
قیمتتتت و کیفیتتتت ،در بختتتش عوامتتتل فناورانتتته ضتتتریب نفتتتوذ بتتتابی

طراحی مدل ریسک ادراکشده خریداران کاالهای برند ...

111

اینستتتاگرام و نفتتوذ و افتتصایش ستترعت اینترنتتت در کتتل کشتتور ،در بختتش
عوامتتل ح تتوقی عتت م وجتتود راهکتتار ح تتوقی بتترای دعواهتتای متتالی در
اینستتتتاگرام و ستتتکوت قتتتانونی در خیتتتوص مبادلتتته درون صتتتفوات
اینستتتاگرامی و نهایتتتا در بختتش مربتتوط بتته عوامتتل اقتیتتادی ،بتتیثبتتاتی
اقتیادی و قیمتهتای نتابرابر نستبت بته فضتای حضتوری بتهعنتوان عوامتل
اصلی م رفی ش ن  .در بختش ستوم کته مربتوط بته عوامتل م اخلتهگتر بتود
مضتتامین فرعتی در ستته بختتش مربتتوط بتته قیمتتتهتتای مویتتول در فضتتای
اینستاگرام نستبت بته فضتای ستنتی ،مویتول ارائتهشت ه و نوتوه تبلیغتات
آن بهعنوان مضامین اصلی استخراج ش .
در بختتش عوامتتل عل تی تشتتکیلدهن ت ه ،ریستتک ادراکش ت ه در شتتبکههتتای
مجتتازی و اینستتتاگرام ویبلستتون  )1441تتتا حتت زیتتادی نتتتایج پتتژوهش
حاضتتر را پوشتتش داده استتت کتته شتتامل کتتاهش بتتازدهی نشتتتت اطالعتتتات
از ستتوی کارکنتتان فروشتتن ه) ،نتترمافصارهتتای مختتترب پلتفتترم) ،بتتت گویی
آزادانتتته در فضتتتایی بتتتاز فروشتتن ه) ،کتتالهبتترداری توستتتط کتتالهبتترداران
اینترنتتتی فروشتتن ه) استتت و ی تا ابراهیم تی و بتتاقری  )6915مو تیط بتتازار
اینترنتتتی بتتازار) ،ویژگتتیهتتای مویتتول فروشتتن ه) ،بتتر کتتاهش ریستتک
تأثیرگتتذار هستتتن همچنتین ج تیم و همکتتاران  )1461لتتو رفتتتن اطالعتتات
شخیتتی راه عنتتوان شتتاخص کلیتت ی ریستتک م رفتتی متتیکنتت کتته در
پتتتژوهش حاضتتتر توتتتت عنتتتوان عوامتتتل علتتتی و در دستتتته خریتتت ار
شناساییش ه است.
در بختتش عوامتتل م اخلتتهگتتر هتتم ابراهیم تی و بتتاقری  )6915آشتتنایان و
تبلیغتتات اینترنت تی بتتر خری ت اینترنت تی شتتبکههتتای اجتمتتاعی را بتتهعنتتوان
شاخص های ميثری کته متیتوانت ت ت یلکننت ه ریستک خریت های آنالیتن
باشتتت  .جتتتیم و همکتتتاران  )1465و همچنتتتین علتتتوی  )6911ن تتتش
جنستتیت را در خریتت های آنالیتتن در فضتتای شتتبکههتتای اجتمتتاعی متتيثر
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میدان که متناسب بتا ویژگتی مویتول بترای متغیرهتای م اخلتهگتر بتوده
و ای تن ن تتش را کلی ت ی م تیدان ت  .در بختتش عوامتتل زمینتتهای هتتم ج تیم و
همکتتتاران  )1461فرهنت ت را بتتتهعنتتتوان شتتتاخص کلیت ت ی در ریستتتک
ادراکشتت ه در شتتبکههتتای اجتمتتاعی م رفتتی کتتردهانتت کتتورا و همکتتاران
 )1461هتتم جام تتهپتتذیری را بتتهعنتتوان شتتاخص کلی ت ی در نتتوع ریستتک
ادراک تی شتتبکههتتای اجتمتتاعی شناستتایی کتترده استتت .بتتر استتا مضتتامین
شناستتاییشتت ه ایتتن عوامتتل تبیتتینکننتت ه ریستتک ادراکشتت ه در فضتتای
شتتبکههتتای مجتتازی بتتوده کتته شتتامل  5نتتوع ریستتک متتالی ،اطالعتتاتی،
فیصیکتی ،زمتتان و روانشناس تی استتت کتته متترتبط بتتا پتتژوهشهتتایی از قبی تل
ایمنتتتو و ابورد ،1468 ،فتتتوبرین و اوگانتتت ار 1461 ،کتتتو و همکتتتاران،
 1460وو و همکتتتتاران 1460،عمتتتتاد مستتتت ود 1469،و ژو هانتتتت ،
 1461بود و ریستکهتای قالتب در فضتای اینترنتتی بتهصتورت کلتی عتالوه
بتر ریستتکهتتای شناستاییشت ه شتتامل ریستکهتتای اجتمتتاعی و عملکتتردی
هتتم م تیش ت ن کتته بتته نوتتوی در پتتژوهش حاضتتر بتته آن پاستتخ داده ش ت ه
استتت .بتتر استتا ریستتکهتتای شناستتاییشت ه و در قبتتال کنتتترل ایتن نتتوع
ریستتک استتتراتژی کنتتترل آن در قالتتب ستته نتتوع استتتراتژی استتتخراج کتترد
کتته شتتامل بهبتتود زیتتر ستتاختارهای فنتتی ،بازاریتتابی و فتتروش و طراحتتی
سیستتتم متت یریت ارتبتتاط بتتا مشتتتری در راستتتای پیگیتتری متت اوم آنهتتا
استتت کتته بتتر استتا آن راهکارهتتای آن را متتیتتتوان در قالتتب دو من تتر
کوتاهمت ت و بلن مت ت تت وین کترد .در ب ت کوتتاهمت ت ایتنگونته فتروش
خود را وابسته با ستطوا و مراکتص دیگتر متیدانت و ممکتن استت ستبب بته
خطر انت اختن کستبوکارهتای آنهتا و حتتی موضتع ورشکستتی هتم شتود
از طرفتی دیگتتر بتتا توجتته بتته توست ه و تتترویج فضتتای اینستتتاگرام در کشتتور
قط تتا موضتتع گتترفتن ستتطوا بابدستتتی نستتبت بتته رشتت اینستتتاگرام را
خواهیم داشتت کته بایت شترایط و زمینتههتایی مهیتا گتردد کته بت بینی و
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نگرشهای منفی نسبت بته ایتن نتوع از شتبکههتا کتاهش یتا ت ت یل گتردد.
یکتتتی از راهتتتهای ترریتتتب و توتتتت تتتتأثیر قتتترار دادن نگتتترش و عالیتتتز
مشتتتریان ایتتن استتت کتته بتتا توجتته بتته مشتتهور نبتتودن برن ت های مشتتهور،
پیشتنهاد متیگتردد کته در کنتار فتروشهتای اینستتاگرامی بتواننت دفتتری
بهصورت کوچتک ایجتاد کترده کته بتهصتورت متوازی بتوانت تستریع عالئتم
یتتک برنت را در ذهتتن مشتتتریان ایجتتاد کنت  .همچنتین از اثتترات مابتتت آن
در کوتاهم ت متیتتوان بته ایجتاد اشتتغالزایتی بترای قشتر ضت یفتتر ،بتاب
رفتن رضتایت مشتتریان و ایجتاد حتس اعتمتاد قتوی نستبت بته خریت های
اینستتتاگرامی اشتتاره کتترد امتتا در بلن متت ت هتتم توستت ه و گستتتترش
اینستتتاگرام دارای تب تتات مابت تی و منفتتی زیتتادی استتت کتته از پیامتت های
مابت آن رشت فضتای اینستتاگرامی در کشتور بتهعنتوان یتک کانتال مجتصا،
باب رفتتن وفتاداری مشتتریان بتر استا الگوهتای رفتتاری مستنجم ،ایجتاد
حتتس اعتمتتاد در فضتتای کشتتور نستتبت بتته اینستتتاگرام ،ارتبتتاط یکزارچتته
بین فضای مجتازی بته و ح ی تی بته وصتل کتردن آنهتا بته هتم و افتصایش
سهم نستبی بتازار از حتوزه اینستتاگرام اشتاره کترد .همچنتین در کنتار ایتن
مصایای ذکر شت ه متیتوانت یتک برنت مشتهوری را بتا حتوزه گستتردهای از
افتتراد در سراستتر ایتتران ایجتتاد کتترده و ارزش دارائ تیهتتای نامشتتهود ختتود را
بتتاب ببتترد .لتتذا در چنتتین شتترایطی داشتتتن یتتک برن ت م تبتتر) م تیتوان ت
زمینههتای ایجتاد فروشتگاههتای حضتوری را بته پشتتوانه شتهرت آن ایجتاد
کنتت  .از اب تتاد منفتتی آنهتتم بتتاب رفتتتن فشتتار روانتتی در صتتورت عتت م
موف یتت ،بیکتتار شت ن قشتتر ع یم تی از فروشتتگاههتتای حضتتوری و احتمتتال
باب رفتتن کتالهبترداری بتهواستطه تالفتی کتردن افتراد ستودجو اشتاره کترد
که بترای کنتترل آن پیشتنهاد متیگتردد دفتتر حضتوری هرچنت کوچتک)
ایجاد کرده که ضتمن ایجتاد فضتای مبتنتی بتر اعتمتاد بتوانت زمینتهستازی
توست ه اب تتاد یتتک برنت مشتتهور را گستتترش دهت  .درواقتتع یتتک از راههتتای
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میتتتانبر بتتترای جلتتتب اعتمتتتاد افتتتراد در فروشتتتگاههتتتای اینستتتتاگرامی
زمینهساز ی ایجتاد یتک برنت م تبتر استت و در راستتای تبلیغتات و فتروش
هتر یتک از صتفوات بایت قتادر باشتن تتا از طریتز هتمراستتا کتردن کلیته
عالئم هفتگانه برنت ختود لوگتو ،شت ار و  )...ختود زمینتهستازی ارت تا آن را
به نسبت مویوبت هم دسته و رقیب ایجاد کنن .
از مو ودیتهای اصلی پتژوهش حاضتر ایتن بتود کته پتژوهش حاضتر ف تط
م طتتو بتته اینستتتاگرام و بتترای برن ت های نامت تتار بتتوده استتت .همچن تین
میتتاحبهشتتون گان افتترادی بودن ت کتته از  0استتتان کشتتور مشتتغول ف الی تت
بودن و ممکن استت کته در صتورت ورود افتراد از استتانهتای دیگتر توتت
تأثیر قرار گیرد.
لتتذا بتتر استتا مو ت ودیتهتتای پتتژوهش حاضتتر پیشتتنهاد م تیگتتردد کتته
پژوهشگران در پژوهشهای آتی موارد زیر را م ن ر قرار دهن :
 تبیتتین پ ی ت ه ریستتک بتترای برن ت های م تترو در اینستتتاگرام و ارائتته یتتک
الگوی تطبی ی – م ایسهای برای آنها
 رتبهبن ی ریستکهتای خریت آنالیتن بترای برنت های نامشتهود و م ایسته بتا
آن با برن های م رو و ارائه راهکارهایی ر جهت بهبود آن
 تبیتتین پ یتت ه ریستتک ادراکشتت ه بتترای ستتایر شتتبکههتتای اجتمتتاعی و
تجمیع آنها بهعنوان یک الگوی پای ار در فضای مجازی
 تبیتتین پ یتت ه ریستتک ادراکشتت ه در برنتت های م تترو و ارائتته الگتتوی
تطبی ی م ایسهای در جهت بهبود آن
 انجام پتژوهش بتهصتورت میت انی در کتل استتانهتای کشتور و ارائته الگتوی
جامع برای کنترل آن
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