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Abstract
The production, distribution, and consumption of deceptive and nondeceptive fake products, of reputable brands is one of the global trends
which is expanding alarmingly. Unfortunately, the fake products by
reputable brands are known as an alternative for original products and
encourage consumers to purchase such products. Since different variables
affect the purchase intention of fake brands, this study investigated the effect
of social media on the purchase intention of fake brands. This study was
applied in terms of objective and descriptive-survey in terms of nature. The
statistical population included all consumers (users) of fake products living
in Khorramabad. Of this population, a sample of 384 subjects was selected
using the Cochran formula to answer the questionnaire. In addition, the
hypotheses were tested using the structural equation technique and PLS
software Finally, it was approved that social media had no direct affect the
purchase intention of fake brands but had a significant positive effect on
purchase intention indirectly (through attitude and lifestyle).
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مقاله پژوهشی

فصلنامهمطالعاترسانههاينوين


تأثیر رسانههای اجتماعی بر قصدخرید برندهای جعلی :با نقش
میانجی نگرش و سبکزندگی
حجتالهوحدتی


زهراحسنوند



دانشیار دانشکده اقتصاد گروه آموزشی مدیریت ،دانشگاه لرستان ،خرمآباد،
ایران.
دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی ،دانشگاه
لرستان ،خرمآباد ،ایران.

چکیده

تاریخ پذیرش88/05/01 :

محمدحکاک



ایران.

تاریخ ارسال89/11/14 :

 

دانشیار دانشکده اقتصاد گروه آموزشی مدیریت ،دانشگاه لرستان ،خرمآباد،

يکی از روندهاي جهانی که بهصورت هشداردهندهاي در حال گسترش بوده ،تولید ،توزيع و مصرف
براي محصوالتاصلی شناختهمیشوند ومصرفکنندگان را تحريک بهخريد اين نوع کاالهامیکنند.با
توجهبهاينکه متغیرهاي مختلفی برقصدخريد کاالهاي تقلبی اثرگذارهستند،لذادراين تحقیق بهمطالعه
تأثیر رسانههاي اجتماعی برقصدخريد برندتقلبی پرداختهشد.اين تحقیق ازنظرهدفکاربردي وازنظر
استفادهکنندگان)

ماهیت توصیفی -پیمايشی میباشد .جامعه آماري موردنظر کلیه مصرفکنندگان (
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بهعنوانجايگزينی
کاالهايتقلبیفريبندهوغیرفريبنده،برندهايمعتبرمیباشد.متأسفانهمحصوالتتقلبی 

ساکندرشهرستانخرمآبادمیباشد کهازاين جامعهبااستفادهازفرمولکوکراننمونه

محصوالت بدلی،
وباکمکنرمافزار  PLSبهآزمونفرضیات پرداختهشدودرنهايت تأيید شدکهرسانههاي

ساختاري 
معنادارنداردوفقطبهطورغیرمستقیم (ازطريق

بهطورمستقیم بر قصدخريد برندجعلی تأثیر 
اجتماعی  
نگرشوسبکزندگی)برقصدخريدتأثیرمثبتومعناداردارد.

کلیدواژهها :تقلب فریبنده و غیرفریبنده ،رسانه اجتماعی ،نگرش ،سبکزندگی ،قصدخرید .
نويسندهمسئولvahdati.h@lu.ac.ir:
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اي به حجم  483نفر براي پاسخگويی به پرسشنامه انتخاب شد .همچنین با استفاده از تکنیک معادالت
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تأثیر 

مقدمه
مسئلهاي مهم و درحال رشد در سطح جهانی است که در هر
پديده محصوالت بدلی  
دودسته کشورهاي درحال توسعه و توسعهيافته ،درحال رخ دادن است ( Chaudhuri,

کنندهها اقدام به خريد کااليی میکنند عالوهبر کاال،
 .)2001: 87زمانی که مصرف 
ارزشهاي همراه محصول را نیز خريداري میکنند .اين امر بهويژه در زمینه کاالهاي با
برندهاي لوکس که مصرفکنندگان ارزشهاي همراه محصول را بر ويژگیها و
یدهند بارزتر است .بدون شک برند قوي بنگاه،
تهاي عملکردي آن ترجیح م 
قابلی 
مهمترين دارايی آن به شمار میرود؛ اما زمانی که برند در بازار به موفقیت دست پیدا

یتواندباعثايجاد تقلب
یکنداينامرم 
یکندوبخشبزرگیازبازارهدفراتسخیرم 
م 
نسبتبهآنبرندشود(.)Maldonado, 2005:112متأسفانهمحصوالتتقلبی بابرندهاي
یشوند و
لوکس بهعنوان جايگزينی براي محصوالت اصلی برندهاي لوکس شناخته م 
مصرفکنندگان را تحريک به خريد اين نوع کاالها میکنند .با توجه به ديدگاه

مصرفکنندگانمیتوان کاالهاي تقلبی رابهدودستهفريبنده وغیرفريبنده تقسیم کرد.

استکهمصرفکنندهنسبتبهتقلبیبودنآن

تقلبفريبندهشاملخريدمحصوالتتقلبی
آگاهی ندارد؛مانند قطعاتماشین ،لوازمالکترونیکی ،داروهاوWilcox, 2008: 248(...؛
 )Grossmon and Shaliro,1998:81-92اما تقلب غیرفريبنده تقلبی است که
یکنند ( Nia and
مصرفکنندگان با علم به تقلبی بودن کاال آن را خريداري م 


 )Zaichkowsky,2000: 485در اين میان محصوالت لوکس پوششی ازجمله پوشاک،
کفش،کیف ،جواهرآالتو...کههمگی اين محصوالتبراي آراستنظاهرافرادبهکار
اندواستفادهازآنها


ازمحصوالتلوکسرابهخوداختصاصداده
میروند،طیفوسیعی
براي بیشتر افراد،درمقايسه باساير محصوالتلوکسمانندخودروي لوکسيا ساختمان
لوکس و ...که هزينههاي بسیار بااليی دارند ،بهمراتب بیشتر است .رونق زياد بازار
محصوالت لوکس پوششی باعث شده انگیزه جاعالن براي بدل محصوالت پوششی
يکه امروزه محصوالت پوششی بدلی زيادي با
بهطور 
برندهاي لوکس افزايش يابد؛  
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اندجی ،پوما و ...در ايران تولید
ي 
برندهاي لوکس مشهوري همچون آديداس ،نايک ،د 
مواردمصرفکنندهايرانی از

یشود(ابراهیمی وهمکاران.)34:4433 ،درواقع،دربیشتر 
م 
آگاهاندامابهدلیل تصوروبرداشتمنفی کهنسبت
جعلی بودنبرندمحصوالتپوشاکی  
بهپوشاکتولیدداخلدارندازخريدبرندهايايرانیخوددارينمودهوحاضرندبرندهاي
کنند.پژوهشهاي کهدرحوزهپوشاکنیز انجامشدهاست

جعلی خارجی راخريداري 
کنندگان ايرانی نسبت به
(مانند ابراهیمی و همکاران) حاکی از نگرش مثبت مصرف 
پوشاکجعلی برندهاي لوکسخارجی است.بیشتر مطالعاتدرزمینه جعلسازي بربعد
یبرداري وجعلپرداختهاند تامانعتولید محصوالت
عرضهواستراتژي مقابلهاي براي کپ 
یرسد مطالعاتدر بعد
جعلی شوند(مانند Bush, 1989؛)Carty، 1994امااخیراً بهنظرم 
تقاضابرايمحصوالتجعلیوجلوگیريازمصرفاينمحصوالتدرحالافزايشاست
(مانند  .)Phau, 2009در هر دوحالت ،بررسی عواملی که مشتريان را بهسوي خريد
يیترين و
یدهد ،يکی از ابتدا 
محصوالت اصلی يا بدلی برندهاي لوکس سوق م 
اساسیترين گامها جهت مقابله با محصوالت بدلی است .امروزه رسانههاي اجتماعی
بالقوهوبالفعلگستردهشان،

يهاي 
بهمنزلهرسانههمیشه وهمهجاحاضر،باتوجهبهتوانمند 

نسلجواندرحالگسترشاند.رسانهاجتماعی بهعنوان

بهسرعتدر جامعهماوبهويژه بین 

یگیرند.انتشار
گستردهايازافرادرادربرم 

دههاي جمعیشناختهمیشوندکهجمعیت
پدي 
نهها از ظرفیت بسیار
ويروسی اطالعات از طريق رسانه اجتماعی در مقايسه با ساير رسا 
بهعموممردمبرخورداراست.رسانههاووسايلارتباطجمعیازمیان

بیشتريبراي رسیدن
تمامابزارهاوفنونجديد،بیشترينتأثیرفرهنگیرابررفتارجامعهدارد( Mc Alexander,

نگرشها و رفتارهاي افراد

دگاهها ،
 )1998: 23و مانند دريچهاي به جهان خارج در دي 
ها،ويژگیهايذهنیافراداستکهمشخصاتدنیاياجتماعیو

جامعهمؤثرهستند.نگرش
فیزيکی رادرخوددارد.نگرشبهمحصوالتمعموالًبهعنوانارزيابی کلی مصرفکننده
ازويژگیهاييک کاالتعريف میشود.تحقیقات نشانمیدهدکهرسانههاي اجتماعی

کنندگاندارد.بهعالوه،تحقیقات نشاندادهکهنگرش


برنگرشمصرف
تأثیرقابلتوجهی 
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تأثیر 

آنهادارد(Kwang,  159
مصرفکنندگاننسبتبهنامتجاريتأثیرزياديبرقصدخريد 


.)2009:درواقعگسترششبکههاي ارتباطی درسطحجهانموجبشدهاستتارسانهها
تواندنشاندهنده،تمايل

نقشعمدهاي دراشاعهفرهنگمدرندرجامعه ايفاکنند،کهمی

آنها درجهت سبکزندگی مدرن است (ايمان و مرحمتی.)4 :4431 ،
و گرايش  
منحصربهفرداززندگی استکهازرفتارهاي مصرفی فردمتأثرمی-

سبکزندگی الگويی 

یدهندکهبیانگر
گونهايانتخابخودراانجامم 
به 
شودودرآننمودپیدامیکند.افرادنیز 
سبکهايزندگی

سبکزندگیمشخصیباشد.ازنظرگیدنزرسانههانقشمهمی درتبلیغ
مختلف دارند و اساساً تصور وجود سبکزندگی بدون رسانه جمعی غیرممکن است
(گیدنز.)443:4488،لذاهدفاصلی مادراين پژوهشمطالعه وارزيابیتأثیررسانههاي
اجتماعی از طريق نگرش و سبکزندگی مصرفکنندگان بر قصدخريد برندهاي تقلبی

لوکساست.
مباني نظري و مروري بر مطالعات گذشته
رسانههاي اجتماعي
رسانههاي اجتماعی يکی از فناوريهاي نوين و عامهپسندترين آنهاست که جذابیت
خاصی ازخودبرايهمهنشاندادهوتاحدودزيادي ،اقشارگوناگونمردمرابهسمت
).رسانههاي

خودکشاندهاست(موسوي4434،؛بهنقلازبیات ومنوچهري142:4433،
اجتماعی مسیرهاي سنتی ارتباطات را متحول ساخته و با ايجاد مسیرهاي جديد ،ماهیت
دادهاند ( .)Rudez and Vodeb,2015: 185براي تعريف
کنندگی را تغییر  
مصرف 

رسانههاي اجتماعی توجه به دو مقوله "وب  "1و "محتواي تولیدشده توسط کاربر"
رسانههاياجتماعیيکیازنتايجمفهوموب1است.تفاوت
ضروريبهنظرمیرسد:ايده 
بین"وب"4با"وب"1درآناستکه"وب"4عمدتاًباصفحاتايستاسروکارداردکه
توسطتعداديازافرادتهیهمیشوند،درحالیکهفناوريوب1همهافرادرابرايتهیهوبه

اشتراک گذاشتن محتوا دعوت میکند .در وب  1کاربران صرفاً مصرفکننده محتوا
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نیستند،بلکهخودشان همدرفرآينديجمعی وغیرمتمرکز به تولیدمحتوا میپردازند و
بهطورکلی درچرخهحیاتوبنقشیمستقیمومؤثرايفامیکنند(صابري4481،؛بهنقل

یکه وب  1پايه و اساس فنی و ايدئولوژيکی رسانههاي
از کفاشپور .)3 :4431 ،درحال 
بهعنوان مجموع
یتوان  
یکند ،محتواي تولیدشده توسط کاربر را م 
اجتماعی را معرفی م 
یکنندبکاربرد.محتواي
تمامیروشهايیکهدرآنمردمازرسانههاياجتماعیاستفادهم 
ايجادشده توسط کاربر ،اينگونه تعريف میشود« :هرشکلی از محتوا شامل مطالب
لهاي صوتی و تصويري ،تصاوير
پستها ،فاي 
وبالگها ،ويکیها ،بحثهاي گروهی  ،

ديجیتالیوسايراشکالرسانهکهتوسطکاربرانيکسیستمآنالينايجادمیشودواغلب
یگیرد» (.)Moens, 2014:195
تهاي اجتماعی در دسترس قرار م 
از طريق وب ساي 
رسانههاي اجتماعی را با توجه به ويژگیهاي مشابه و متفاوتی که دارند ،به گونههاي
ینمايند :ازجمله واتساپ ،توئیتر ،اينستاگرام و...؛ بنابراين رسانههاي
مختلفی تقسیم م 
اجتماعی گروهی از برنامههاي کاربردي مبتنی بر اينترنت است که با اتکا به بنیانهاي
فکري و تکنولوژيکی وب  1ايجاد شده است و امکان خلق و تبادل مفاهیم تولیدشده
بهوسیلهافرادرافراهممیآورد(کاپلین11:4483،؛بهنقلازافراسیابی.)444:4434،براي

رسانههاياجتماعیابعادمختلفیعنوانکردهاند:جنبه سرگرمي:میزان تجربه فرحبخش

و سرگرمکنندهاي که در اثر شبکههاي اجتماعی در مصرفکننده ايجاد میشود .جنبه
تعاملي :میزان برقراري روابط میان افراد با ديدگاههاي مشابه و تعامل و گفتگوي میان
آنهادرباره محصوالت و برندهاي خاص که در اثر رسانههاي اجتماعی ايجاد شده است.

جنبه بهروز بودن :میزان ايجاد دسترسی مصرفکنندگان به آخرين اخبار روز و

بحثهاي داغ که از طريق رسانههاي اجتماعی ايجاد شده است .جنبه سفارشيشده:

سطح سفارشی بودن در بازاريابی شبکههاي اجتماعی بهمیزان انعطاف و تطابق خدمات

بازاريابی براي سازگاري با ترجیحات فردي مصرفکننده اشاره دارد .ریسک درک
ادراکشده عبارت است از يک عدم اطمینان در محیط

شده :ريسک و احتمال خطر 
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خريد ،جايی که مصرفکنندگان ممکن است در نظر بگیرند که خريد و نتايج جدي در
آنهايکاشتباهوياتصمیمنامناسباست(گلشنی .)38:4431،
رابطهبا 

نگرش
نگرش از مفاهیم کاربردي در روانشناسی اجتماعی است ،که از دههي  432۱متداول شده
است .نگرش ارزيابی ،احساس و تمايل خوشايند يا ناخوشايند فرد به يک ايده يا شیء
است( .)Kotler, 2009: 265نظريه عمل منطقی ادعا میکند که عملکرد افراد ناشی از
میشود.
نیتهاي رفتاري آنهاست که توسط نگرش و هنجارهاي ذهنی مشخص  

ازآنجاکه نگرش عامل مهمی در پیشبینی رفتار آتی مشتريان محسوب میشود ،بین
بازاريان اهمیت بسیاري دارد(.)Hassanein, 2007: 698نگرش جز جدانشدنی شخصیت
میدهند؛ اما چیزي که درمورد
نگرشهاي مختلفی را بروز  

يک فرد است.افراد مختلف 
آنهاتحت تأثیرتغییرات نگرش خود هستند.اين
میکند اين است که  
همه افراد صدق  
میافتد؛ ارتباطات بازاريابی،
بهصورت مداوم و به داليل مختلف اتفاق  
تغییرات نگرش  
ازآنجهت
رسانههاي اجتماعی (.)Bohnor,2002: 56نگرش  
اينترنت و حتی تحت تأثیر 
حائز اهمیت است که ادراک کلی فرد را نسبت به جهان شکل داده و بر رفتار آينده او
میگذارد ( .)Crano,2011: 247نگرش برند پايه و اساس اقدامات عملی
تأثیر  
یکنند«:ارزيابی
نگونهتعريفم 
مصرفکنندگاناست.کاتلروهمکاراننگرشبرندرااي 

مطلوبيانامطلوبفردي،احساسعاطفیوتمايلرفتاريکهيکفردنسبتبهيکبرند
دارد» نگرش افراد میتواند واکنشهاي احساسی ،رفتاري يا شناختی را برانگیزاند.
واکنشهاي عاطفیروي احساساتتمرکزدارند.کانونتوجهواکنشهايرفتاري،اعمال

است و واکنشهاي شناختی ،کانونخودرا برافکار قرارمیدهند .بدين معناکه برخی
افراد بیشتر توسطاحساساتخود بهپیش میروند ،برخی توسطعقايد خود و برخی نیز
یکنندوبیشتراهلعملکردنهستند.ممکناستنگرشهايمختلفازهر
سادهترفکرم 
سهجزء واکنشهاي رفتاري ،احساسی وشناختی تشکیل شود (.)Santroc, 2011: 117
تحقیقات پیشین با استفاده از نظريههاي کاربردي نگرش ،دو کارکرد نسبت به برندهارا
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شناسايی کرده است .نگرش خود بیاني :در اينجا فرد میخواهد ارزشها ،باورها و
هويت خود را نمايش دهد.براي مثال يککیف لوئیز ويتونرا میخرد تا شخصیت خود
را به ديگران نشان دهد .نگرش اجتماعي :در اينجا فرد میخواهد يک تصوير از
موقعیت اجتماعی خود نشان دهد؛ يعنی يککیف لوئیز ويتون را خريداري میکند تا
وجههاجتماعی خود را نشان دهد(خسروانی .)11:4433،

سبکزندگي مدرن
نمیگذرد.در
سبکزندگیپديدهايجديدونوظهوراستکهکمترازنیمقرنازعمرآن 
واژهيفراگیرروبهروهستیمکهازسلیقهفرددرزمینهآرايش
تعريفواژهسبکزندگیبا 
میشود.بنابراين
موولباس؛تاسرگرمی،تفريح،ادبیاتوموضوعاتمرتبطديگرراشامل 
سبکزندگی درواقع مد يا حالت زندگی يک فرد است(آيسابرگر )434 :4413 ،بهنظر
کموبیش جامع از عملکردهاي دانست که فرد
مجموعهاي  

گیدنز سبکزندگی را میتوان 
میکند بلکه روايت خاصی
نهفقطنیازهاي جاري او را برآورده  
آن را به کار میبرد چون  
را هم که وي براي هويت شخصی خود برگزيده است در برابر ديگران متجسم میسازد
(گیدنز.)443 :4481 ،مفهوم سبکزندگی را میتوان در ارتباط با مدرنیته بررسی کرد.
يشده و
طبقهبند 
سبکزندگی مدرن همان اعمال و کارهايی است که به شیوه مدرن  
حاصلادراکخاصیهستندوتجسميافتهترجیحاتافرادبهاستفادهازعناصرمدرندر
زندگیاستکهبهصورتعملدرآمدهودارايابعاد گوناگونی ازجمله :نحوه مصرف
محصوالت فرهنگی (موسیقی ،شعر و )...فعالیتهاي اوقات فراغت (ورزش ،تلويزيون،
سینماو)...الگويمصرفغذا(نوعغذا،نوعنوشیدنیمورداستفاده)مدگرايی(پوششمد
روز) و مديريت بدن (آرايش سروصورت ،تمايل به عمل جراحی زيبايی و استفاده از
پیرايهها) است (ايمان و مرحمتی .)2 :4434 ،در ارتباط با مفهوم سبکزندگی،

نظريهپردازانکالسیکومعاصرنظريههايمختلفیدرحوزهروانشناسیوجامعهشناسی

مطرحکردهاند:درحوزهروانشناسیمیتوانآلفردآدلررانامبرد.اومعتقداستکهافراد
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الگويمنحصربهفردراازويژگیها،رفتارهاوعادتهاپرورشمیدهندکهاوآنرامنش
متمايز و يا سبک زندگی نامیده است ( .)Shultz, 1996: 143درحوزه جامعهشناسی،
بورديو ()4383برنقشزمینههاوعواملاجتماعیدرشکلگیريذائقههاتأکیدمیکند.
بهويژه طبقات
بورديو درنظر داشت تحلیل کند که چگونه گروههاي خاص  
اجتماعیاقتصاديازمیانسايرچیزها،انواعکاالهايمصرفی ،روشهايارائهخوراکو

غذاخوردن،مبلمانوتزيینداخلیمنزلرابهکارمیگیرندتاروشزندگیمجزايخود
را مشخص کنند و خود را از ديگران متمايز سازند ( .)Bourdieu،1984: 350گسترش
شبکههايارتباطیدرسطحجهانموجبشدهتارسانههانقشعمدهايدراشاعهفرهنگ
مدرن در جامعه داشته باشند (ايمان و مرحمتی .)4 :4434 ،رسانهها با پخش تبلیغات
آنها ،سبک و سیاق خاصی از
تجاري ،غیر از معرفی کاال و خدمات و نحوه مصرف  
زندگیرادربرابرمخاطبانبهتصويرمیکشند،زيراآگهیهايتجاريدرنهايتباهدف
انتقالاطالعاتوتغییردررفتارمخاطبانقصددارندباعثافزايشمصرفکااليخاص
درجامعهشوندياباورهايمشخصیرادربین کاالهاوخدماتمرتبطباآندرجامعه
موقعیتها

رواجدهند(رسولی.)38:4484،رسانههاياجتماعیاز طريقکنارهمقراردادن
میآورند که شیوههاي زندگی
شکلها و نمادهاي ويژهاي بهوجود  
و حاالت گوناگون  ،
رسانهها نقش
میکنند.درواقع از نظر گیدنز  
تازهاي را القا  
انتخابهاي  

بیسابقه و بنابراين 

سبکهاي زندگی با گونههاي

مهمی در تبلیغ سبکهاي زندگی مختلف دارند .طیف 
شوندگستردهترازسبکهايزندگیهستندکهافرادقاعدتاً

آرمانیکهدررسانههاطرحمی
میگیرند(گیدنز )41۱:4488،
آنهاجا 
درزندگیروزمرهخوددرقالب 

قصدخرید
بهاحتمالاينکه مشتريان در يک موقعیت خريد که پیش میآيد ،برندي خاص
قصدخريد  
از يک طبقه محصول را خريداري کنند اشاره دارد .قصدخريد يکی از مفاهیم عمده
موردمطالعه در ادبیات بازاريابی استورفتار قابل پیشبینی افراد در تصمیمات خريد آتی
مینمايد (حیدر زاده و عباسی .)23 :4433 ،قصدخريد يکی از مراحل
را منعکس  
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بهمنظور خريد برندي خاص را
تصمیمگیري خريد است که علت رفتار مصرفکننده  

موردمطالعهقرارمیدهدوآمادگیذهنیمصرفکنندهرابراياقدامدربرابريکپیشنهاد
دربرگیرندههمهعواملانگیزشی
نشانمیدهد(حسینیوعیدي)13:4433،درواقع،قصد 
میشود و منعکسکننده حدي است که در آن
است که منجر به رفتار واقعی  
مصرفکنندگان تمايل به تالش نسبت به انجام رفتار دارند.هرچقدرقصدخريد باال باشد

احتمال بیشتري وجود دارد که خريد واقعی رخ دهد ( .)Ajzen, 1991: 182استنباط

قیمت-کیفیت،تأثیرهاياجتماعی،آگاهیازارزشها،ريسکپذيري،مسائلاخالقیو...
ازجمله متغیرهاي متعددي هستند که موجب ترغیب افراد به خريد محصوالت بدلی و
خريدآنهاشوند .

درنتیجهشکلدادنبهتجربه

برند جعلي
هشداردهندهايدرحالافزايشاست،تولید،توزيع

يکیازروندهايجهانیکهبهصورت
ومصرفکاالهايجعلیاست.جعلمسئلهايمهمودرحالرشددرسطحجهانیاست
که در هر دو دسته کشورهاي درحال توسعه و توسعهيافته درحال رخ دادن است-
( .)Chaudhuri, 2001: 87علیرغم مالحظات قانونی درنظر گرفتهشده براي کاهش
فروشمحصوالتجعلی،بسیاريازرهبرانصنايعوطراحاندرسراسرجهانرشداين
مسئله را شناسايی کردهاند .براساس شواهد ارائهشده توسط ائتالف بینالمللی مبارزه با
جعلسازي ( )IACCو موسسه دارايیهاي معقول بینالمللی ( 2 ،)4IIPIدرصد از کل
محصوالتدرسراسرجهان،جعلیهستند(.)Norum, 2011, 27اين2درصدمعادل1۱۱
میلیارددالردرسالاستکهدرسالهاياخیربیشترهمشدهوبهمرز 4711تريلیوندالر

رسیده است (سايت ائتالف بینالمللی ضد جعل .2015)،1IACCتعاريف مختلفی درباره
جعلسازيمحصولوجوددارد.چادهريوهمکاران(،)1۱۱4جعلمحصولرا«هرگونه
تولید غیرمجاز محصوالت داراي مارکتجاري ،حقامتیاز و حقکپی مختص بهخود»
1. International Intellectual Property Institute
2. International Anti-Counterfeiting Coalition
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تعريفکردهاند.درواقعمیتوانگفتکهمحصوالتجعلی،نمونهمشابهيازمحصوالت
ارزانقیمت و اغلب با کیفیت پايین تولید میشوند
اصلی هستند که غیرقانونی  ،
(.)Zaichkowsky, 2006: 46-49بهعبارتديگر،برندهايلوکسبهخاطرشهرتشاننزد
مصرفکنندگان،هدفآسیبپذيريبرايجعلکنندگانهستند.محصوالتجعلیبهعلت
هزينهتحقیقوتوسعهبسیارکمیکهصرفشانمیشود،باهزينهوقیمتارزانتريتولید
میشوند()Gentry, 2001:258وبهاينخاطرنسبتبهمحصوالتاصلیمزيتقیمتیپیدا
کوچکترين جزئیات

مشاهدهشده کاالهايلوکسحتیبا

میکنند.حتیدربعضیموارد
دررنگ،طرحواندازهکپیبرداريمیشوند.بهزعمچو()1۱۱۱نیز،محصوالتجعلی،به
محصوالتی گفته میشود که با مارکهاي تجاري برند لوکس مجدداً تولید میشوند.
ويژگی اين محصوالت دقیقاً مشابه ويژگیهاي محصول اصلی ،نظیر بستهبندي،
برچسبزنیومارکهايتجارياست،کهبهصورتکامالً عمديمشابهمحصولاصلی

ساختهشدهاند( .)Chow, 2000: 449

مطالعات پیشین
ديماتوس)1۱۱1( 4درپژوهشیتحتعنوان«نگرشمصرفکنندهدرموردجعل»نشان
جعلیوابستهبهنگرشآنهانسبتبهجعل

داداهدافمصرفکنندگانبرايخريدکاالي
درکشده،هنجارهايذهنی،استنباطقیمت

استکهبهنوبهخودبیشترتحتتأثیرريسک 
کیفیتاست .
گومز)1۱4۱( 1درپژوهشیباعنوان«اثراتوبدرانتخابمصرفکننده»کهدردو
کشور اروپايی ،اسپانیا و هلند صورتگرفته ،دريافت نظرات کاربران در رسانههاي
اجتماعیتأثیرزياديبرنگرشورفتارخريدکاربرانديگرخواهدداشت .
مورا)1۱41(4درپژوهشیباعنوان«تأثیررسانههاياجتماعیبرقصدخريدمارکهاي
جعلیواصلی»کهدرکشورايتالیاانجامگرفت،دريافتندکهارتباطاترسانههاياجتماعی
1. De Matos
2. Gómez
3. Morra
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ايجادشدهتوسطکاربر،برقصدخريدمحصوالتلوکستقلبیتأثیردارد .
آنگ)1۱۱4( 4درتحقیقیبرروينگرشمصرفکنندگاننسبتبهخريدبرندهاي
تقلبی لوکس روي  4142مصرفکننده سنگاپوري نشان دادند که همبستگی مثبتی بین
نگرشوقصدخريدمحصوالتتقلبیوجوددارد .
يادو ورحمان)1۱41( 1درمقالهخود«سنجشدرک مصرفکنندهازفعالیتهاي
بازاريابیازطريقرسانههاياجتماعی»بهايننتیجهرسید،سنجشدرکمصرفکنندهاز
فعالیتهاي بازاريابی از طريق رسانههاي اجتماعی بر قصدخريد تأثیر مثبت و معناداري
دارد .
بواتنگ)1۱42( 4درمقالهايتحتعنوان«نگرشمصرفکنندگاننسبتبهتبلیغات
قابلتوجهی بین نگرش
آنها» دريافت ارتباط  
رسانههاي اجتماعی و پاسخ رفتاري  
مصرفکنندگاننسبتبهتبلیغاترسانههاياجتماعیوواکنشهايرفتاريآنهاوجود

دارد .
3

چوفون ()1۱۱1نشاندادکهتفاوتظاهريکمبینکاالهاياصلیوتقلبی،موجب
می شودتمايلمشتريانبرايخريدبرندتقلبیافزايشيابد.درپژوهشويوهمکارانش
مشخصشدکهمحتوايمد درکشده (مدگرايی) باقصدخريدساعتهايتقلبیرابطه
دارد .
کوالنديراج)1۱43(2درپژوهشیباعنوان«تأثیرشبکههاياجتماعیبرسبکزندگی»
نشان میدهد شبکههاي مجازي بر نوع تفريح ،تغذيه ،ورزش و انتخاب دانشجويان
موردبررسی تأثیرگذار بودهاست.اين تأثیرات درمیان دانشجويان زنو مرد تفاوتی وجود
ندارد .
نیلندر)1۱44(1پژوهشی باعنوان«رسانههاي اجتماعی براي تغییر سبکزندگی»انجام
1. Ang
2. Yadav & Rahman
3. Boateng
4. Chowphon
5. Kulandairaj
6. Nylander
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داده است.بر پايه نتايج بهدست آمده از اين پژوهش رسانههاي اجتماعی بر ابعادگوناگون
سبکزندگی ازجمله تجربیات عملی کاربران ،ايجاد حس قوي با گروههاياجتماعی ،نوع
لباس پوشیدن ،مصرف و سبک خريد تأثیرگذار بوده است .
کفاشپور و همکاران ( )4431در پژوهشی تحت عنوان «بررسی تأثیر رسانههاي
اجتماعیبرقصدخريدمشتريان»بهايننتیجهرسیدکهرسانههاياجتماعیبرقصدخريدو
اعتماد مشتريان تأثیرگذار است .همچنین نتايج اين پژوهش نشان میدهد که رسانههاي
اجتماعی به مشتريان اجازه میدهند تا عقايد و افکار و ادراکات خود را بیان نموده و
اطالعاتوتجربیاتخودراباديگرکاربرانبهاشتراکبگذارند .
عدلیپور()4434درپژوهشیباعنوان«تحلیلنقشرسانههاياجتماعیدرگرايشبه
سبکزندگی نوين دربین جوانان ايرانی» ،دربین  14۱۱نفر از کاربران جوان رسانههاي
اجتماعی در پنج شهر اصفهان ،تهران ،تبريز ،مشهد و ساري ،دريافت که بین محتواي
مطالبرسانههاياجتماعیوگرايشبهسبکزندگی نويندرابعاديچون«مدگرايی»،
«توجهونگرشبهبدن»«،اوقاتفراغت»همبستگیمعنادارومستقیمیوجوددارد.
موسوي()4434درپژوهشیباعنوان« ارزيابیرابطهمیزانونحوهاستفادهازرسانهها
باسبکزندگی»،دريکنمونه 3۱۱نفريازشهروندان شهرتبريز،بینمیزاناستفادهاز
اينترنتومیزانگرايششهروندانبهسبکزندگیمدرنرابطهمعناداروجوددارد .
گلبابازادهوهمکاران()4431درپژوهشیبهمنظوربررسی«نقشبازاريابیاينترنتی
با محوريت رسانههاي اجتماعی بر نگرش و قصدخريد مصرفکنندگان نامهاي تجاري
شناختهشده صنعت مد و لباس» فرضیاتی مطرح کردند که شامل «تبلیغات آنالين»،

«سرگرمی»«،سفارشیسازي»و«نوآوريدرمد»برنگرشمصرفکنندگانوتأثیر نگرش
لهايآماريکهبر
برقصدخريدمصرفکنندگاناست.دراينپژوهشبعدازتجزيهوتحلی 
يشده ،به اين نتیجه
جمعآور 
روي  443پرسشنامه که از بین مشتريان بهصورت اينترنتی  
رسیدکه«تبلیغاتآنالين»برنگرشمصرفکنندگانتأثیرمثبتومعناداريدارد،اماتأثیر
«سرگرمی» و «سفارشیسازي» رسانهها بر نگرش مصرفکننده مورد تأيید قرار نگرفت،
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همچنینتأثیر مثبتومعنادارنگرشمصرفکنندهبرقصدخريدمصرفکنندهدرصنعت
کااليمدولباسموردتأيیدقرارگرفت .
محمدي ( )4432در پژوهشی باعنوان «بررسی تأثیر برنامههاي بازاريابی رسانههاي
اجتماعیبرنگرشبرندوقصدخريدمصرفکنندگاندرصنعتخردهفروشیاينترنتی»در
بین  223نفر از اعضاي رسانههاي اجتماعی برند بامیلو ،دريافت که برنامههاي بازاريابی
رسانههاي اجتماعی تأثیر مثبت و معناداري بر نگرش برند و قصدخريد مصرفکنندگان
دارد .

جمعبندي و مدل مفهومي پژوهش
بهنظر میرسد در دنیاي متالطم امروز مبارزه با جاعالن محصوالت برندهاي معتبر
تاحدودي غیرممکن است و با حذف يکی از اين شرکتها ،شرکتهاي بدل کننده
ديگريپديدارمیشود؛امانکتهايکهبايدبهآنتوجهکردايناستکهمشکلاصلیدر
زمینه تقلب،تنهامربوطبهتولیدکنندگان کاالهاي تقلبی نیست ،بلکهمصرفکنندگان نیز
آنها براي انواع محصوالت با برندهاي تقلبی است که
نقش دارند ،زيرا تقاضاي باالي  
باعثشکلگیري بازاراين نوعکاالهاو تشويق تولیدکنندگان بهتولید کاال با برندهاي
تقلبی میشود .از طرفی نتايج پژوهش و مطالعات گذشته نشان میدهد که متغیرهاي
موردبحث درپژوهشحاضرازجمله متغیرهايمهمدرحوزهبازاريابیاستوهريکاز
شاخصها و متغیرهاي مذکور بهصورت مجزا در پژوهشهاي گذشته موردمطالعه
قرارگرفتهوهرکدامازمحققینتنهابهجنبه خاصیپرداختهاندومانندپژوهشحاضربه
تدوينالگويیجامعتردرخصوصمتغیرهايفوقالذکرتوجهنشدهاست؛بنابراينپژوهش
حاضربرآناستتاتأثیررسانههاياجتماعیبرقصدخريدبرندهايجعلی؛بامیانجیگري
نگرشوسبکزندگیراموردتحلیلوارزيابیقراردهد.اکنونباتوجهبهمسئلهتحقیقو
مرورنظريههاوتحقیقاتپیشینمیتوانيکمدلنظريومفهومیارائهکرد،کهدرآن
رسانه اجتماعی متغیر مستقل ،قصدخريد برندهاي تقلبی بهعنوان متغیر وابسته ،نگرش و
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ارائهشده
سبکزندگی هم متغیرهاي میانجی هستند؛ که مبتنی بر آنها فرضیات تحقیق  
است .

شکل  .1مدل مفهومي پژوهش

 -4بهنظرمیرسدبینرسانههاي اجتماعی و قصدخريد برندهاي تقلبیاز طريق نگرش
رابطهمعناداريوجوددارد.
 -1بهنظر میرسد بین رسانههاي اجتماعی و قصدخريد برندهاي تقلبی ازطريق سبک
زندگی رابطهمعناداريوجوددارد .
 -4بهنظر میرسد بین رسانههاي اجتماعی و قصدخريد برندهاي تقلبی رابطه معناداري
وجوددارد .

روش پژوهش
اينپژوهشازنظرهدفکاربرديوازنظرماهیتتوصیفی_پیمايشیاست.جامعهآماري
تحقیق،شاملکلیهافرادساکنشهرستانخرمآباداستکهعضوحداقليکیازرسانههاي
اجتماعی بوده و حداقل يکبار محصول اصلی يا بدلی يا هردو را استفاده کردهاند.ازاين
جامعه با استفاده از فرمول کوکران ،درسطح اطمینان  %32نمونهاي به حجم  483نفر
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نصورتکهدر
انتخابشدهاست.روشنمونهگیريبهصورتدومرحلهايبودهاست،بدي 

مرحله اول :درسطح شهرستان خرمآباد ،فروشگاههاي عرضهکننده محصوالت پوششی
( ازقبیلپوشاک،کیف،کفش و)...کههردومحصولاصلی وبدلیرادرکنارهمدارا
بوده و همچنین کانالها و پیجهاي در فضاي رسانههاياجتماعی براي تبلیغ و فروش
اند،شناسايیشدهودرمرحلهدوم:پرسشنامهبهصورتآنالينبراي

محصوالتخودداشته
کاربرانرسانههاياينفروشگاههافرستادهشدهاست.همچنینبهمنظورمرورسیستماتیک
ادبیاتموضوعوپیشینهتحقیقازروشمطالعهکتابخانهايوجهتگردآوريدادههاي
تحقیقازپرسشنامهاستفادهشدهاست .
دراينپژوهشبرايسنجشمتغیررسانههاياجتماعیازپرسشنامهگلشنی()4431
براساسمدلآنا()1۱48با 41گويه و 2بعد:جنبه سرگرمی (باسؤاالت میزانسرگرم-
کننده بودن و لذتبخش بودن محتواي رسانههاي اجتماعی) ،جنبه تعاملی (با گويههاي
امکانپذيربودناشتراکگذارياطالعاتوتبادلنظردرموردبرندهايبدلیدررسانه-
اجتماعی)،جنبه بهروزبودن وجنبهسفارشی (باسؤاالت بهروزبودناطالعات برندهاي
بدلیدررسانهاجتماعیودستیابیبهاطالعاتموردنیاز)،ريسکدرک شده(باسؤاالت
کاهشنگرانیمرتبطباهزينه-فايدهمحصولتوسطرسانهوالقاناچیزبودنتفاوتبرند
اصلیوبدلیتوسطرسانه)استفادهشدهاست .
براي سنجش نگرش مصرفکننده از پرسشنامه جین ( )1۱41با  1گويه و  1بعد:
ارزشخودبیانگري(باسؤاالت مطلوبیتشخصیتبابرند،کمکبرنددربرقراريارتباط
بهترباهويتخود،بروزارزشهايخودباکمکبرندها)وارزشاجتماعی(باسؤاالت
برندلوکسبیانگرشان اجتماعیوتمايلبهديدهشدنباپوششبرندلوکس)استفادهشده
است .
براي سنجش سبکزندگی از پرسشنامه ديماگیو ( )1۱۱۱با درنظرگرفتن بعد
مدگرايی با  2گويه (از سؤاالت میزان تقلید از آرايش و مدهاي غربی روز ،محبوبیت
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جوانان مدگرا ،مطلوبیت بهروز بودن) و براي سنجش متغیر قصدخريد برند تقلبی (با 3
گويه)ازپرسشنامهپارکوهمکاران()1۱۱8استفادهشدهاست .
یشده
پرسشنامه داري 18سؤال استکهبراساس طیف پنج گزينهاي لیکرت ،طراح 
و از خیلی کمتاخیلیزياد با ارزش عددي  4تا  2براي گزينهها ،انتخاب شده است.در
جدول  4متغیرها ،ابعاد و تعدادي از سؤاالت پرسشنامه بهعنوان نمونه آورده شده است.
نرمافزار  ،plsاز
همچنین براي سنجش سؤاالت ،ابعاد متغیرهاي مکنون با استفاده از  
شاخصهاي متوسط واريانس استخراجشده ،عدد معنادار ( ،)tبارعاملی و شاخصهاي
بهتفصیلآمدهاست)استفادهشد .
پايايیوروايی(کهدربخشبعد 
جدول  .1نمونهاي از سؤاالت پرسشنامه
ردیف
3
2
1
قصدخريد   1
8

رسانهاجتماعی نگرانی من نسبت به هزينه-فايده محصول
ارائهشدهبرطرفمیکند .

رسانههاي اجتماعی با القا ناچیز بودن تفاوت برند اصلی و
بدلی،ريسکاستفادهازبرندبدلیراکاهشمیدهد .
دستآوردن برنداصلی
به 
رسانهاجتماعینگرانیمننسبتبه 
افزايشداد .
یکه محصوالت مشابه (بدل) مارکهاي لوکس را
درصورت 
ببینم،میخرم 
به دوستانم توصیه میکنم کاالهاي مشابه (بدل) مارکهاي
لوکسرابخرند 
اغلبمحصوالتمشابه (بدل)مارکهايلوکسراخريداري
میکنم 

کامالً موافق

2بعد 

ويژگیهايکاالارائهمیدهد .


موافق

اجتماعی 

4

رسانههاي اجتماعیفروشگاهها ،اطالعات مفیدي در ارتباط با

نظری ندارم

رسانه

آساناست .

مخالف

1

بحثوتبادلنظردررسانههايفروشگاههايمحصوالتبدلی

کامالً مخالف

4

نمونه سؤاالت
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ردیف
نگرش(ابعاد  41
ارزش
خوبیانیو
آرش
اجتماعی) 

گونهاينشان
به 
برندهايلوکس(اصلیيابدلی)،شخصیتمرا 
میدهدکهمیخواهمباشم .

  44برندهايلوکسنماديازوضعیتاجتماعیمناست .
 43

برندهاي لوکس کمک میکند تا موقعیت اجتماعی بهتري
کسبنمايم .

  42دوستدارمباپوششبرندهايلوکسديدهشوم .

کامالً موافق

  44ازراههايجديدبرايجذابترشدناستقبالمیکنم.

موافق

سبکزندگی
بعدمدگرايی    4۱جوانانهرچهمدگراترباشندمحبوبتربهنظرمیرسند .

نظری ندارم

میکنم .


مخالف

در بیشتر مواقع از آرايش ،لباس و مدهاي غربی روز ،تقلید

کامالً مخالف

3

نمونه سؤاالت







































































تجزیهوتحلیل دادهها
بهطورکلی ،توزيع دادهها
يافتههاي مربوط به ويژگیهاي جمعیتشناختی نشان داد  ،
برحسبجنسیت 142،نفرزنو 413نفرمردهستندکهبیشترينمیزانبرحسبجنسیتبا
خانمها( 21درصد)بوده،وبیشترينتعدادافرادنمونهمربوطبهگروهسنی 43-4۱سال
(32/4درصد)وکمترينآنگروهسنیبیشتراز2۱سال(2/1درصد)است.بیشتراعضاي
نمونهدارايتحصیالتلیسانس( 41/1درصد)بودهاند.طبقدادههايبهدستآمده،بیشتر
اعضاي نمونه تصادفی از رسانههاي تلگرام ( 43/4درصد) و اينستاگرام ( 18/1درصد)
بیشترين استفاده را در جهت کسب اطالعات ( 12/2درصد) و سرگرمی ( 14/1درصد)
استفادهمیکنند.دراينتحقیقازتکنیکمدلسازيمعادالتساختاريبارويکردحداقل
مربعات جزئی ( )PLSبراي سنجش فرضیات استفاده شده است .اين روش شامل مدل
سنجش،مدلساختاريومدلکلیاست،کهدرجدول1بهآنپرداختهشدهاست .
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جدول  .9شاخصهاي استخراجشده از متغیرهاي تحقیق
متغیر مکنون

شماره سؤال

بارعاملي

آلفا کرونباخ

ترکیبي

بارعاملي

آلفا کرونباخ

جنبه سرگرمی

ترکیبي

ابعاد

R2 T AVE

پایایي
T

پایایي متغیر مکنون

 ۱/82

رسانه اجتماعی AVE=0.527

 11/3 ۱/842 P1
 ۱/83  ۱/83
 ۱/24 11/1  ۱/14
 ۱/81
 11/1 ۱/811 P2
 ۱/13
 3/1 ۱/132 P3

جنبه تعاملی و ارتباطی  ۱/11  ۱/11  ۱/11 41/1 ۱/113 P4  ۱/13 4۱/1  ۱/24
 ۱/14
 8/81 ۱/144 P5
جنبه بهروز بودن
جنبه سفارشیسازی

ریسک درک شده

 ۱/1۱

 1/31 ۱/1۱1 P6
 ۱/11  ۱/14
 ۱/38 44/4  ۱/11
 43/4 ۱/818 P7
 ۱/84
 42/3 ۱/841 P8
 ۱/81  ۱/81
 ۱/34 1/4  ۱/1۱
 ۱/82
 48/1 ۱/821 P9
 ۱/13
 44/1 ۱/131 P10
 ۱/81

 ۱/84

 ۱/84

 ۱/11  ۱/81  ۱/18 4۱/1 ۱/112 P11 ۱/32 1/33  ۱/14
 ۱/81
 14/4 ۱/811 P12
 3/1۱ ۱/2۱3 P13
 43  ۱/182 P14

سبکزندگی مدرن (مدگرایی)  41/4 ۱/133 P15 ۱/43  -  ۱/11
 1/34 ۱/111 P16

-

نگرشR2=0.41AVE=0.855

 8/11 ۱/18۱ P17
 44/1 ۱/18۱ P18
ارزش خودبیانگری

 ۱/1۱

 ۱/84

 ۱/18
 ۱/14

 44/4 ۱/142 P19
 ۱/13  ۱/13
 ۱/82 14/1  ۱/13
 ۱/21
 2/18 ۱/218 P20
 ۱/81  ۱/14
 8/14 ۱/144 P21

 ۱/34

 ۱/11

ارزش اجتماعی

قصدخرید برند جعلی

 44/3 ۱/112 P22
 ۱/83  ۱/81  ۱/11 14/8 ۱/838 P23 ۱/82 21/8  ۱/18
 ۱/82
 18/2 ۱/823 P24
 41/8 ۱/112 P25
 1/44 ۱/148 P26
 ۱/24  -  ۱/18
 1/1 ۱/121 P27
 4۱/4 ۱/144 P28

-

 ۱/11

 ۱/13
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براي سنجش روايی از روايی صوري و محتوايی استفاده شده است .بدين ترتیب که
پرسشنامهاولیهبینخبرگانواساتیدتوزيعشدهاستوپسازارائهنظراتآنهاسؤاالت

مبهم شناسايی و اصالحشده و سپس پرسشنامه نهايی تدوين شده است .همچنین معیار
 AVEبراي هريک از متغیرها و ابعادش در جدول  1آمده است .معیار  AVEمیزان
همبستگی يکسازه با شاخصهايخودرا نشانمیدهدکه هرچهاينهمبستگی بیشتر
روايیهمگرايقابلقبولرا

باشد،برازشنیزبیشتراست.همچنینمقدار AVEباالي ۱/2
نشانمیدهد.همانطورکهمشخصاست،تمامیمتغیرهادارايمقاديرباالتراز۱/2هستند
کهنشانازروايیهمگرايمناسبدارد .
همچنینپرسشنامه قبل از توزيع نهايی توسطيکگروه 4۱نفريازپاسخدهندگان،
آزمونوتأيید شدهاست .جهتبررسیپايايیسازهها،ازمالکآلفايکرونباخ،پايايی
ترکیبی ()CRاستفادهشدهاست،کهدرجدول  1مقدارهرکدامبهتفکیکآوردهشده
است.همانطورکهمشاهدهمیشود،تمامیمتغیرهادارايآلفايکرونباخوپايايیترکیبی
((CRباالتراز۱/1هستندکهنشانازپايايیمناسبابزاراندازهگیريدارد(نونالی.)4318،
ازطرفیبارهايعاملیازطريقمحاسبهمقدارهمبستگیشاخصهاييکسازهباآنسازه
محاسبهمیشوند،کهاگراينمقداربرابريابیشتراز ۱/3شود،مؤيد اينمطلباستکه
واريانسبینسازهوشاخصهايآنازواريانسخطاياندازهگیريبیشتربودهوپايايیدر
قابلقبولاست .
موردآنمدلاندازهگیري 

معیار ارزیابي برازش بخش ساختاري
دراينبخشبراساسروشحداقلمربعاتجزي،بهبررسیاعدادمعنادارو R2پرداخته
میشود(البتهخیلیازمحققان Q2رامعیاريمهمنمیدانندبنابرايندراينمقالههممطرح
یکه مقدار اعداد معناداري  tاز 4/31
نمیشود) .درخصوص اعداد معناداري  Tدرصورت 
بیشترشود،نشانازصحترابطهيبینسازههاودرنتیجهتأيیدفرضیههايپژوهشاست

(داوري و رضازاده .) 4431 ،در مدل مفهومی پژوهش حاضر ،پس از انجام محاسبات
همانگونهکه
بهصورتشکل 1نمايش دادهشد  .
توسطنرمافزار ،PLSاعدادمعناداري   t
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در شکل  1مشخص است ،تمامی ضرايب معناداري از  4/31بیشتر هستند که اين امر،
یدهد .
معناداربودنتمامیسؤاالتوروابطمیانمتغیرهارادرسطحاطمینان32%نشانم 

شکل  .9مقادیر  T-valuesبراي ارزیابي بخش ساختاري مدل

معیارديگر  R2است،اينمعیارنشانازتأثیريداردکهيکمتغیربرونزابريکمتغیر
رابهعنوانمقدارمالکبرايمقادير
درونزامیگذارد.چینسهمقدار۱/44،۱/43و ۱/11
ضعیف ،متوسط و قوي  R2معرفی میکند (داوري و رضازاده .)4431 ،مقدار  R2براي
هريک از سازهها در جدول  1ارائه شده است .با توجه به جدول  1و همینطور حدود
مشخصشدهتوسطچینبرايتعیینمیزانبرازش،مدلاجراشدهنشانمیدهدکهمقدار

 R2براي تمامی متغیرها در ناحیهي مناسبی قرار دارد که حکايت از برازش قوي مدل
ساختاريدارد .
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برازش کلي مدل
معیاربررسیاينبرازش،شاخص GOFاست.اينشاخصحاصلضربمیانگینمقادير
اشتراکیوضرايبتعیینمتغیرهااست.براياينشاخصسه مقدار  ۱/12 ،۱/۱4و ۱/41
بهعنوان مقادير ضعیف ،متوسط و قوي ،معرفیشده وباتوجه بهاينکهمقدار ۱/22براي

GOFاينتحقیقبهدستآمدهاستلذا،برازشبسیارمناسبمدلکلیتأيیدشدهاست .


شکل  .3مدل برآورد شده برحسب ضرایب مسیر

آزمون فرضیات تحقیق
قبل از آزمون فرضیهها براي اطمینان از نرمال بودن دادهها از آزمون کولموگروف-
اسـمیرنوف اسـتفاده شـده است .باتوجهبهاينکهمقدار آماره  Zدر سطحاطمینان 95٪
برايکلمتغیرهاکمتراز 4/31و سطحمعنـیداريبیشتر از ۱/۱2بود ،پسمیتوانبیان
نمـود کـه شـرط نرمـال بـودن دادههـا برقـرار اسـت و مـیتـوان از آزمونهاي آماري
پارامتريکاستفادهکرد .همانطورکهدربخشمدلمفهومیعنوانشد :
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فرضیه اول بیانمیکندرسانههاياجتماعی ازطريقنگرش برقصدخريدبرندهايتقلبی
تأثیرغیرمستقیمومعناداريدارد.باتوجهبهمقاديربهدستآمدهدرشکل4و1وجدول4
میتوانمشاهدهکردکهتأثیرمستقیممتغیررسانههاياجتماعیبرنگرش(باضريبمستقیم
 ۱/131و عدد معناداري  )4۱/34و تأثیر مستقیم متغیر نگرش بر قصدخريد (با ضريب
 ۱/434وعددمعناداري )1/33بهتأيید رسیدهاست ،لذادرگامدوم برايبررسی تأثیر
غیرمستقیمرسانههاياجتماعیبرقصدخريدبرندجعلیازطريقمتغیرمیانجینگرشبايد
حاصلضربضرايبتأثیر مستقیممتغیرهاراحسابکرد( )۱/43 × ۱/13=۱/11وبراي

اينکهمعنادارينقشنگرشدراينرابطهمشخصشودازرابطهسوبلاستفادهشدهاست،
کهعددمعناداريآن 1/31برآوردشد؛بنابراينمیتواننتیجهگرفت کهمتغیررسانههاي
اجتماعیبهطورغیرمستقیموازطريقمتغیرمیانجینگرش،بهمیزان۱/11۱درصدبرمتغیر
قصدخريد تأثیر دارد .همانطور که يافتهها نشان میدهد رسانه اجتماعی بر نگرش
مصرفکنندگاننسبتبهبرندهايجعلیتأثیرگذاراستوواکنشهايرفتاريافرادبراي

خريد محصوالت بدلی را تحت تأثیر قرار میدهد .درواقع رسانههاي اجتماعی جنبه
یدهندهبرايمصرفکنندگانداردوباايجادمقايسهوآگاهیدادندر
تبلیغکنندهوآگاه 
موردنسبتهزينهبهفايده،ريسکناشیازخريدمحصوالتبدلی،کیفیتو...برنگرش
مصرفکنندگان درمورد محصوالت بدلی و تصمیم خريد مصرفکنندگان تأثیر
میگذارد .

فرضیه دوم بیانمیکندرسانههاياجتماعی ازطريقسبکزندگیبرقصدخريدبرندهاي
دستآمدهدرشکل4و
مستقیمومعناداريدارد.باتوجهبهمقاديربه 

تقلبیلوکستأثیرغیر
 ،1جدول  4میتوان مشاهده کرد که تأثیر مستقیم متغیر رسانههاي اجتماعی بر
سبکزندگی (با ضريب مستقیم  ۱/118و عدد معناداري  )3/41۱و تأثیر مستقیم متغیر

سبکزندگی بر قصدخريد (با ضريب  ۱/421و عدد معناداري  )4/1۱2به تأيید رسیده
است،لذادرگامدومبرايبررسیتأثیر غیرمستقیمرسانههاياجتماعیبرقصدخريدبرند
جعلیازطريقمتغیرمیانجیسبکزندگیبايدحاصلضربضرايبتأثیر مستقیممتغیرها
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راحسابکرد( )۱/421× ۱/118=۱/113وبراياينکهمعنادارينقشسبکزندگیدر
اينرابطهمشخصشودازرابطهسوبلاستفادهشد،کهعددمعناداريآن 1/84۱برآورد
شد؛ بنابراين میتوان نتیجه گرفت که متغیر رسانههاي اجتماعی بهطور غیرمستقیم و از
طريقمتغیرمیانجیسبکزندگی،بهمیزان۱/113درصدبرمتغیرقصدخريدتأثیردارد.در
فرضیه مذکور همانگونه که تحلیل دادهها نشان میدهد ،سبکزندگی افراد متأثر از
رسانههاياجتماعیاست.رسانههاوتبلیغاترسانهايازطريقتغییردرزمینههايفرهنگی،
اجتماعی وسبکزندگیافرادباعثرواجمصرفگرايیومدگرايیمیشود،کهبهدنبال
آنامکانخريدمحصوالتبدلیرابهعنوانجايگزينیارزانقیمتومشابهمحصوالت

اصلیکهدرخیلیازمواردباکمترينجزئیاتمشابهبرنداصلیساختهمیشوندراافزايش
میدهد .
نتایج فرضیه سوم نیزنشانمیدهدکهرسانههاياجتماعیبرقصدخريدبرندهايتقلبی
دستآمدهدرشکل 4و 1وجدول4
دارد.باتوجهبهمقاديربه 

تأثیرمستقیمومعنادارين
آمارهي tبرابر( )۱/111و کمتر از 4/31است،میتواننتیجهگرفتکهاينرابطهمعنادار

بهطور غیرمستقیم(ازطريق
نیست؛بنابراين،میتواناذعانداشتکهرسانههاياجتماعی 
نگرش و سبکزندگی) قصدخريد برندهاي جعلی را تحت تأثیر قرار میدهد .بهعبارتی
ديگر،علیرغمتأيیدمسیرهايغیرمستقیمتأثیررسانههاياجتماعیبرقصدخريد؛اينمتغیر
بهطورمستقیمبرقصدخريدمصرفکنندگانبرندهايجعلیتأثیرگذارنیست .

جدول  .3آزمون فرضیات
متغیر مستقل
رسانههاياجتماعی
رسانههاياجتماعی

متغیر
میانجی
نگرش
سبک
زندگی

ضریب مسیر
متغیر وابسته

مستقیم غیرمستقیم

کل

آماره tنتیجهی آزمون

قصدخريد

۱/۱81

 ۱/11۱

۱/4۱1

1/31

پذيرشفرضیه

قصدخريد

۱/۱81

۱/11۱

۱/4۱۱

1/84۱

پذيرشفرضیه
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متغیر مستقل

متغیر
میانجی

ضریب مسیر
متغیر وابسته

مستقیم غیرمستقیم

کل

آماره tنتیجهی آزمون
۱/111

رسانههاياجتماعی

-

قصدخريد

۱/۱81

-

۱/۱81

رسانههاياجتماعی

-

نگرش

 ۱/131

-

4۱/34۱  ۱/131

رسانههاياجتماعی 

-

سبکزندگی   ۱/118

-

3/41۱  ۱/118

نگرش

-

قصدخريد

 ۱/434

-

1/332  ۱/434

سبکزندگی

-

قصدخريد

 ۱/421

-

4/1۱2  ۱/421

ردفرضیه



نتیجهگیري
شاکلهاصلی بازاريابیدرعصرحاضر،حولمحوربرندجرياندارد،طوريکهقرنحاضر
را قرن حکومت برندها معرفی کردهاند .امروزه برندها از باارزشترين دارايیها و منابع
سودآوري بسیاري از شرکتها محسوب میشوند و شرکتها ،هزينههاي بسیار زيادي
صرفتقويتبرندشانمیکنند؛امابرخیشرکتهابدونصرفچنینهزينههايیجهت
برندسازي،دستبهايجادبدلمحصولبرندهايمعتبرولوکسزدهوازمزيتهايمربوط
برند.متأسفانهمحصوالتتقلبیبرندهايلوکسبهعنوان

بهيکبرندحداکثربهرهرامی
جايگزينیبرايمحصوالتاصلیبرندهايلوکسشناختهمیشوندومصرفکنندگانرا
تحريکبه خريدايننوعکاالهامیکنند.ازطرفیبراساس پژوهشهايصورت گرفته،
مردم يکسوم از زمان بیداريشان را در رسانههاي اجتماعی میگذرانند ،اين جنبه
منحصربهفرد رسانههاي اجتماعی انقالبی در فعالیتهاي بازاريابی به پا کرده است ،بهخاطر
مزاياي رسانههاي اجتماعی درزمینهتجارت با مصرفکنندگان،تبلیغاتوهمچنینقدرت
آندردورهمآوردنمردمباافکارمختلفموردتوجه اينپژوهشقرارگرفت.لذااين
پژوهش با هدف بررسی تأثیر رسانههاي اجتماعی بر قصدخريد برندهاي جعلی با نقش
میانجینگرشوسبکزندگیمدرنانجامگرفتوبامرورجامعبرادبیاتپژوهشسه
فرضیهشکلگرفت،بهمنظورآزمونفرضیههاازنرمافزار PLSاستفادهشدهاست.نتايج
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آزمونفرضیاتدرجدول4آمدهاست.باتحلیلهايصورتگرفتهفرضیهاولموردتأيید
قرار گرفت .اين بدان معناست که رسانههاي اجتماعی بهعنوان يک پديده جمعی که
جمعیتگستردهايازافرادرادربرمیگیرد،يکعاملاثرگذاربرنگرشمصرفکنندگان
آنهاست .درواقع رسانههاي اجتماعی
نسبت به محصوالت جعلی و واکنشهاي رفتاري  
جنبهآگاهسازيداردوازطريقتبلیغات،ايجادبحثوتبادلنظر،ارتباطات،شبکهسازي
و...براحساسات،تمايالتونگرشافرادنسبتبهخريدبرندهايجعلیتأثیر میگذارد.
اينيافتههابانتايجمطالعاتيادوورحمان(،)1۱41بابازاده()4431ومحمدي()4432
همخوانی دارد .آنها نیز در مطالعات خود نشان دادند که رسانههاي اجتماعی از طريق
نگرشبرقصدخريدبرندهايتقلبیتأثیر معناداريدارد.برايناساسمیتوانپیشنهادداد
که عمده استفادهکنندگان از محصول بدلی ،بخاطر نقش اين نوع محصوالت در ابراز
وجود آنها در جامعه ،دوستان ،خانواده و...هستند؛ بنابراين شرکتهابايدحسهويت
بخشیبهجامعهمصرفکنندگان،ابرازحسشخصیتدلخواه،نشاندادنارزشفردي،
ارتباط برقرارکردن باهويتدرونی ودرنهايت تصويرذهنی مطلوبازخود داشتنرا
ازنقطهنظر جايگاهاينمحصوالتدرنشاندادنارزشوجايگاه

افزايشدهند.همچنین
اجتماعی افراد ،پیشنهاد میشود تولیدکنندگان اين موارد را به ترتیب مدنظر قرار دهند:
عالقهشخصیبهديدهشدندرپوششبرندهايلوکس،بهبودموقعیتاجتماعیونماد
اجتماعی شدن .همچنین با توجه به اهمیت مؤلفه تعامل در رسانههاي اجتماعی ،پیشنهاد
میشود واحدهاي بازاريابی و فروش تعامل بیشتري با مشتريان برقرار کنند .براي مثال
بهصورت  13ساعته برقرار
پیشنهادمیشودراههايارتباطیمشتريان با واحدهايمذکور 
بهدهان اينترنتی،کاربرانرابهاشتراکگذاريدرزمینهکاال،
دهان 
باشدوباايجادتبلیغات 
خدماتوبرندمحصوالتشرکتشان دربینشبکههاياجتماعیتشويقکنندچراکه اين
يرويعقايدوتصمیمخريدافرادودرنتیجهوفاداريآنهادارد .

امرتأثیرگستردها
همچنین نتايج فرضیه دوم حکايت از آن دارد که رسانههاي اجتماعی از طريق
سبکزندگی مصرفکنندگان بر قصدخريد برندهاي تقلبی لوکس تأثیر معناداري دارد.

رسانههایاجتماعیبرقصدخریدبرندهایجعلی...؛وحدتیوهمکاران|592
تأثیر 

ايننتايجدرراستاييافتههايکوالنديراج(،)1۱43عدلیپور()4434وچوفون()1۱۱1
است .به عبارتی گسترش استفاده از رسانههاي اجتماعی منجر به تأثیرگذاري در
سبکزندگی افراد از طريق الگوبرداري و معرفی محصوالت توسط سوپراستارها و

گروه هايمرجعورواجمدگرايیشدهوباعثشدهمفاهیممصرفومدگرايیاهمیت

ويژهاي پیدا کنند؛ بنابراين میتوان پیشنهاد داد که عمده استفادهکنندگان از محصوالت
بدلی،بهخاطر نقشايننوعمحصوالتدربیانمدگرايیاست ،بنابراينشرکتهابايد
بهروز بودن،جذابومحبوبتربهنظررسیدنومدگرايیرادرتولیدمحصوالتخود

جامعهشناسیوطراحانمد،بادر

مدنظرقراردهند.دراينزمینهمیتوانندازکارشناسان
بهروز بودن طرحها ،متناسب با شرايط فرهنگی و
نظر گرفتن جنبههاي زيبايیشناسی و  
اجتماعیوسبکزندگیبازارموردهدفاستفادهکنند .
بهدستآمده از تجزيهوتحلیل دادهها ،فرضیه سوم که بیان
همچنین براساس نتايج  
میکندرسانههاياجتماعیبرقصدخريدبرندهايتقلبیتأثیر معناداريدارد،ردشد؛که

ايننتايجمغايربايافتههايپژوهشهاينظیرگومز(،)1۱4۱موراوسرووتیا()1۱41است.
بهصورت غیرمستقیم و از طريق تأثیر بر
لذا میتوان نتیجه گرفت رسانههاي اجتماعی  
نگرشوسبکزندگی،برقصدخريدبرندتقلبیاثردارد؛بنابراينشرکتهامیتواننداز
طريقتبلیغاتدررسانههاياجتماعی،خطراتومضراتخريدکاالهايجعلیرابیشتر
برايمردمآشکارسازندواينباورعمومیکهکاالياصلیکیفیتبهتريازمشابهجعلی
دارندرادرجامعهترويجدهندوارزشبرندهايلوکسواصلیدرمقايسهباکااليجعلی
رابرايمصرفکنندگانآشکارسازندواطالعاتکافیبرايشناختبرندهاومارکهاي
اصلیکاالدراختیار مصرفکنندگان قرار دهند.ذکراين نکته نیزضرورياستکه با
رقابتپذيريکم شرکتهايضعیفوقدرت

توجهبهرقابتفزايندهدربازارهاوقدرت
رقابتشرکتهايپیشرو،هموارهشرکتهابامحصوالتبدلیکهبخشزياديازسهم
روبهرو هستند،لذابهنظرمیرسدبرندهايپیشروبايد
بازاررابهخوداختصاصمیدهند 
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هموارهباتحقیقاتبازارازنقطهنظراتمشتريانآگاهشوندودرتولیداتآتیخودآنها
رامدنظرقراردهند،کهاينتحقیقباهدفانجامبخشیازاينموضوعانجامشدهاست.
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منابع
ابراهیمی ،عبدالحمید؛ بخشنده ،قاسم؛ جعفرزاده کناري ،مهدي« ،)4433( .نقش دوگانه تجربه
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