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Abstract

With the generalization of social commerce and the rapid growth of diverse social
commerce markets, marketers must look for a variety of strategies to adapt to the
tight competitive conditions in these networks and gain market share. Social media
marketing is a powerful way for businesses of all sizes to reach prospects and
customers. Customers are already interacting with brands through social media, and
they will be lost if they do not communicate directly with their audience through
social media. The purpose of this study was to investigate the effect of social media
marketing on purchasing intention with the mediating role of brand image and brand
awareness. The statistical population of the study consisted of dairy customers,
which 384 people were selected based on Morgan table and by available sampling
method to answer the questionnaire. The questionnaire used was standard and its
formal and content validity was confirmed by a survey of university professors and
managers of the dairy marketing department. Also convergent and divergent
validity, and confirmatory factor analysis were used to assess the validity of the
questionnaire. Cronbach's alpha was used to evaluate its reliability. The results of
structural equation modeling test using PLS software showed that all research
hypotheses have been confirmed. In other words, social media marketing has a
direct effect on customers purchasing intention and through the mediator role of
brand image, and brand awareness affects customers' purchasing intention. The
findings of this study can be effective in moving dairy companies to pay more
attention to social media marketing on the consumer's purchase intention while
strengthening and improving the image and brand awareness.
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چکيده
با عمومیتیافتن تجارت اجتماعی و رشد سریع بازارهای متنوع تجارت اجتماعی ،بازاریابان باید به دنبال راهبردهاای متناوعی
جهت مطابقت با شرایط رقابتی تنگاتنگ در این شبکهها و به دست آوردن ساهمی از باازار باشاند .بازاریاابی در شابکههاای
اجتماعی روشی قدرتمند برای کسبوکارها در هر اندازه است تا بتوانند به چشماندازها و مشتریها برسند .مشاتریان در حاال
حاضر از طریق رسانههای اجتماعی با برندها در تعامل هستند و اگر مستقیماً از طریق بسترهای اجتماعی باا مخاطباان واود
ارتباط برقرار نشود ،آنها از دست وواهند رفت .هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر بازاریابی رسانه اجتماعی بر قصد ورید باا
نقش میانجی تصویر و آگاهی از برند بود .جامعه آماری تحقیق را مشتریان محصوالت لبنی تشکیل دادهاند که از باین آنهاا
 384نفر بر اساس جدول مورگان و به روش نمونهگیری در دسترس جهت پاسخگویی به پرسشنامه انتخاب شدند .پرسشانامه
مورداستفاده ،استاندارد بوده و روایی صوری و محتوایی با نظرسنجی از اسااتید محتارد دانشاگاه ،و مادیران بخاش بازاریاابی
شرکت های لبنی مورد تائید قرارگرفته ،همچنین روایی همگرا و واگرا ،و تحلیل عاملی تأییدی نیا انجاادشاده اسات .جهات
ارزیابی پایایی آن از آلفای کرونباخ استفاده گردیده است .نتایج حاصل از آزمون مادلساازی معاادالت سااوتاری باه کما
نرداف ار  PLSنشان داد که تمامی فرضیههای پژوهش تائید شده است .به عبارتی بازاریابی رسانه اجتماعی هم بهطور مستقیم
بر قصد ورید مشتریان تأثیر دارد و هم از طریق نقش میانجیگری تصویر برند ،و آگااهی از برناد بار قصاد وریاد مشاتریان
تأثیرگذار است .یافتاههاای ایان پاژوهش میتواناد در حرکت شرکتها تولیدکننده محصوالت لبنی به سمت توجه بیشتر باه
بازاریابی رسانههای اجتماعی بر قصد خرید مصرفکننده به همراه تقویت و بهبود تصویر و آگاهی از برناد مارثر واقاع
گردد.
واژگان کليدی :بازاریابی رسانه اجتماعی ،قصد ورید مصرفکننده ،آگاهی از برند ،تصویر برند
استناد :سیفاللهی ،ناصر و اسکندری ،نادر ( .)1400بازاریابی رسانههای اجتماعی و قصد ورید مصرفکننده؛ واسطهگری تصویر و آگاهی
برند .مطالعات رفتار مصرفکننده.199-220 ،)3( 8 ،
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 .1مقدمه
در طی دهه گذشته رسانهها دستخوش تحوالت عظیمی شدهاند .رسانههای اجتماعی مانناد شابکههاای اجتمااعی
به نحو ف ایندهای جایگ ین رسانههای سنتی شده و بر زندگی مصرفکنندگان نفوذ کردهاند بهطوریکه مردد قبل از
ورید بهطور چشم گیری برای کسب نظرات در رابطه با محصوالت و کاالهای موردنظرشان به رسانههای اجتمااعی
مراجعه میکنند ( .)Hopkins, 2012ازآنجاکه این رسانهها به سریعترین و قاویتارین شابکههاا و ابا ار ارتبااطی
تبدیلشدهاند ،چالشها و فرصتهای جدیدی برای شرکتهاا و ناادهاای تجااری ایجااد کاردهاناد .بایتاوجهی و
بیاطالعی از چگونگی تأثیرگذاری این سایتها و نحوه تعامالت کاربران ،سازمانها را در فضاای مجاازی منا وی
کرده و تأثیر منفی بر برند آنها وواهد گذاشت ).(Rahimnia, Ramezani & Zargaran, 2019
رسانههای اجتماعی ،گونهای از رسانههاا هستند که بعد از رساانههاای جمعی ﻇهور یافته و امکان تعامل میان
تولیدکننده پیاد و دریافتکننده را فراهم آوردهاند .بدینمعناکه در این رسانهها ،مخاطب و یا گیرنده پیاد منفعل نبوده
و به تعامل پویا و فعاالنه با پیاد ،فرستنده ،فرایند ارسال و دریافت و بستر ارائه پیاد میپردازد و امکان ایجاد تﻐییرات
در پیاد ارسالی و بازنشر آن را دارد که به افراد دیگر پیامی ترکیبشده با اندیشهها و آموزههای فکری وود را بازنشر
دهد ) .)Aghili, Taher & Farjian, 2018رسانههای اجتماعی وبسایتها و برنامههایی هستند که باه کااربران
امکان ارسال محتوا و تعامل با سایر کاربران را مایدهناد (Bryan, Evans, Morishita, Midamba, Moreno,
) .2019سیستمعاملهای رسانههای اجتماعی فراوان هستند و در حال حاضر پادکستها ،وبالگهاا ،انجمانهاای
آنالین ،توییتر ،یوتیوب ،فیسبوک ،اینستاگراد و لین های داولی ( )LinkedInرا شامل مایشاوند .از رساانههاای
اجتماعی میتوان برای شبکهسازی و تبلیﻐات استفاده کرد و در طی ی دهه گذشته استفاده از رسانههای اجتماعی
بهطور چشمگیری اف ایشیافته است ( .)Daigle, 2019اکنون شرکتها به رسانههای اجتمااعی باهعناوان ابا اری
برای برقراری ارتباط با مشتریان ،و فروش محصوالت و ودمات وودروی آوردهاند .این بستر ارتباطی دوطرفه ،برای
بهاشتراکگذاشتن اطالعات و نظرات مناسب است .رسانههای اجتماعی محیطی صمیمانهتر برای مصارفکننادگان
است چراکه آنها بدون نگرانی و تالش در پنهانکاری میتوانند نظرات وود در مورد برندها را مطرح کنند .این نوع
تعامل باعث اف ایش نگرش مثبت نسبت به برندها ،روی تعهد و فرآیند تصمیمگیری ورید میشاود .عاالوهباراین،
مشخص شده که رسانههای اجتماعی بر عملکرد فروش ناد تجاری تأثیر میگذارد .بر این اساس ،قصد ورید تحات
تأثیر بازاریابی رسانههای اجتماعی است (.)Laksamana, 2018
مطالعه بر روی رفتار ورید مشتری مبتنی بر قصد ورید در بازاریابی از حدود بیست سال پایش صاورت گرفتاه
است .تمایل ورید میتواند بهطور مرثری رفتار ورید مشتری را پیشبینای کناد .ایان روزهاا شارکتهاای پیشارو
بهمنظور بررسی بهتر رفتار مشتری جستوجوی زیادی جهت تج یهوتحلیل فرآیند تصامیمگیاری وریاد مشاتریان
انجاد میدهند .قصد ورید در پیشبینی آنکه مشتری چه محصول یا برنادی را در هنگااد وریاد در آیناده انتخااب
میکند ،بهکار گرفته میشود ( .)Chen, 2014قصد ورید نشان میدهاد که مصارفکننادگان از نیازهای شناوتی،
جستوجوی اطالعات از طریق محیط وارجی ،ارزیابی گ ینهها و تصمیم ورید و تجربﺔ بعد از ورید تبعیت میکنند
( .)Abbasi, 2017محققان بر این باورند که شبکههای اجتماعی ،روشهای جدیدی برای ارتباطات به بنگااههاا و
مصرفکنندگان ارائه کرده است .بنگاهها با ایجاد ی فضای عمومی در اینترنت -که در آن کاربران مایتوانناد باا
یکدیگر ارتباط برقرار کنند -بر محدودیتهای جﻐرافیایی مصرفکنندگان غلبه میکنند .بنابراین از مسایر تعاامالت
ایجادشده در رسانههای اجتماعی و ارتباطات فرد با دیگران ،فشار اجتماعی به وسایله ایان رساانههاا باه فارد وارد
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برند میشود و او را به ورید محصول موردنظر ترغیاب

میشود .این فشار باعث تﻐییر در نوع نگرش شخص از ی
میکند ).(López, Sicilia & Moyeda, 2017
هدف نهایی فعالیتهای بازاریابی در شبکههاای اجتمااعی؛ کساب مشاتری جدیاد ،افا ایش فاروش ،تقویات
ارتباطات دهانبهدهان و ایجاد وفاداری مشتری است .بروالف الگوی سنتی برناد (سارمایهگاذاریهاای متاوالی و
هدایت تصویر از طریق ارتباط کنترلشده) ،ارتباطات رسانههای اجتماعی در بستری واقع میشوند که محدودیتهاا
در آن نامشخص است و شانس مداوله مشاغل بسیار محدود است Hajli (2019) .دریافت که رسانههای اجتماعی
فراتر از تسهیل تعامالت بین مصرفکنندگان ،بر ایجاد آگاهی و تصویرسازی برند و قصد ورید تاأثیر مایگاذارد .از
این نظر ،رسانههای اجتماعی راهی کارآمد برای تعامل با مشتریان فعلی و بالقوه و ایجاد تصویر تجاری مثبت اسات
آگاهی از برند بازتابی از شاوصهای عالمت تجاری مانند ناد ،نشان ،نماد و آرد است ،درحالیکه تصویر برند جایگاه
برند در ذهن مصرفکننده بوده و فراتر از این عالئم است ( .)BİLGİN, 2018آگاهی از برند از طریق رساانههاای
اجتماعی نقش عمدهای در اف ایش سهم بازار برای برندها دارد زیرا رسانههای اجتماعی وسایلهای تأثیرگاذار بارای
تکرار رفتار وریداران است .برندها باید از تاکتی های مختلف استفاده کنند تا مخاطبان موردنظر واود را از طریاق
بهروزرسانیهای پستهای ارسالشده در رسانههای اجتماعی از قبیل (تصاویر یا اوبار) جلب کند .بازاریابی محتوا به
برندها کم میکند تا از طریق سایتهای رسانههای اجتماعی اطالعات مربوط به ناد تجاری را ایجااد کنناد کاه
باعث ایجاد آگاهی برای برندها میشود و رویکرد مصرفکنندگان را در مورد محصوالت تﻐییار مایدهاد (Ansari,
).Ansari, Umar Ghori & Ghafoor Kazi, 2019
 .2مبانی نظری و تدوین فرضيهها
 .2-1بازاریابی رسانه اجتماعی و تصویر برند
نقش و اهمیت برند در فرایند تصمیمگیری مصرفکنندگان ،بازاریابان را ترغیب میکند تا اطالعات مربوط به برناد
را در کانالهای مختلف بهطور مکرر برای ایجاد تداعی معانی تجااری قاوی ،مطلاوب و منحصاربهفارد در حافظاه
مصرفکنندگان برقرار کنند .از سویی دیگر با توجه به اهمیت روزاف ون رسانههای اجتماعی در بازاریابی ،بازاریاباان
بهطور ف ایندهای از تالش بازاریابی رسانههای اجتماعی برای برقراری ارتبااط پیاادهاای مارتبط باا برناد اساتفاده
میکنند تا بتوانناد یا تصاویر برناد قاوی و مطلاوب را در ذهان مصارفکننادگان بساازند .(Cheung, Pires,
) Rosenberger, 2020) Hartzel, Mahanes, Maurer, Sheldon, Trunick & Wilson (2011واطرنشاان
کردند که استراتژیهای بازاریابی تعاملی که از لین های رسانههای اجتماعی مانند فیسبوک ،توییتر ،اینساتاگراد و
 ...استفاده میکنند ،تأثیر مثبتی بر تصویر برند میگذارد .ارتباط ویروسی کاربران رسانههای اجتماعی این امکاان را
به برند میدهد تا توسط تعداد زیادی از کاربران موردبحث قرار گرفته و بهطور گستردهای شاناوته شاوندSeo & .
 (2018) Parkنی دریافتند که فعالیتهای بازاریابی شبکههای اجتماعی بر آگاهی از برند و تصویر برند تأثیر مثبات
میگذارد ( .)BİLGİN, 2018ازاینرو فرضیه اول به شکل زیر مطرح میگردد:
 :H1بازاریابی رسانه اجتماعی بر تصویر برند تأثیر مثبت دارد.
 .2-2بازاریابی رسانه اجتماعی و آگاهی از برند
مصرفکنندگان به روشهای مختلفی با برندها آشنا میشوند که یکای از آنهاا از طریاق فعالیاتهاای بازاریاابی
رسانههای اجتماعی است ،که میتوان مصرفکنندگان فعال را جذب کرده و می ان مشاهده صفحه مربوط باه برناد
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اف ایش مییابد که این امر منجر به آگاهی بیشتر از برند میشود ( .)Cheung et al., 2020رسانههای اجتماعی به
اب اری غولپیکر تبدیل شدهاند که از طریق آن برندها با مصرفکنندگان وود در ارتباط و تعامال هساتند (Irfan.,
) .Rasli., Sulaiman.,Sami & Qureshi, 2019بازاریابان باید اهمیت رسانههای اجتماعی را درک کنند زیرا این
امر به ارتقاء برند کم میکند و باعث ایجاد آگاهی از برند در بین افراد میشود نشان دادهاند کاه آگااهی از برناد
یکای از مهامتارین نتاایج فعالیاتهاای بازاریاابی در شابکههاای اجتمااعی کسابوکاار اسات ( & (Tsimonis
 .Dimitriadis, 2014یافتههای ( Fanion (2011نی نشان داده است که رساانههاای اجتمااعی ابا اری مهام در
ایجاد و اف ایش آگاهی از برند است .ازاینرو فرضیه دود به شکل زیر مطرح میگردد:
 :H2بازاریابی رسانه اجتماعی بر آگاهی از برند تأثیر مثبت دارد.
 .2-3بازاریابی رسانه اجتماعی و قصد خرید
قصد ورید مصرفکنندگان با استفاده از شبکههای اجتماعی دساتخوش تﻐییارات گساتردهای شاده اسات .در ایان
محیط ،مشتریان به نوعی به دانش و تجربه اجتماعی دسترسای دارناد کاه آنهاا را در درک بهتار اهاداف وریاد و
تصمیمگیری ورید صحیحتر و آگاهانهتر حمایت میکند .در جهان آنالین ،تصمیم مشتری برای ورید ی محصول
یا ودمت به طور عمده تحت تأثیر دوستان ،وانواده ،و همکارانش قارار مایگیارد .و باه هماین دلیال ،شابکههاای
اجتماعی یکی از بهترین مکانها برای انجاد امور تجاری شناوتهشدهاند (.)Saeidnia & Ghorbanzadeh, 2018
بازاریابی رسانههای اجتماعی شامل استقرار و توسعه استراتژیهای بازاریابی با اساتفاده از یا بساتر رساانههاای
اجتماعی ،برای مراوده اطالعات مرتبط باا برناد و مادیریت رواباط باا مشاتریان اسات (.)Cheung et al., 2020
رسانههای اجتماعی روشهای جدیدی را برای ارتباط برقرار کردن افراد با یکدیگر ایجاد کارده اسات .ایان برناماه
کاربران را قادر میسازد در هر زمان و هر مکان به یکدیگر متصل شوند .به دلیال راحتای و م ایاای مختلفای کاه
میتواند به ارمﻐان بیاورد (مثالً لذت بردن ،دسترسی به اطالعات و  ،) ...رسانههای اجتمااعی از زماان ﻇهاور رشاد
سریع را در سراسر جهان تجربه کردهاند ( .)Xiao & Mou, 2019شیوههای مختلاف بازاریاابی وجاود دارد کاه در
پلتفردهای رسانههای اجتماعی میتواند مورداستفاده قرار گیرد .ازجمله تبلیﻐات دهانباهدهاان ،مادیریت ارتبااط باا
مشتری ،برندینگ و  ...از جهت اهمیت تبلیﻐات در شبکههای اجتماعی میتوان باه ایان نکتاه اشااره کارد کاه در
مقایسه با تبلیﻐات رسانههای عمومی سنتی و آگهیهای آنالین ،شرکتها در شبکههای اجتماعی میتوانناد ارتبااط
اطالعاتی دوطرفه با مشتریان وود داشته باشند ( .)Alalwan, 2018شبکههای اجتماعی به مصرفکنندگان کما
میکند تا ناد تجاری تبلیغ شده را به یادآورند و این کار سبب ایجاد نگرش مثبت نسبت به ناد تجاری تبلیغ میشود.
مصرفکننادگانی که به فضای مجازی نگرش مثبت دارند ،به نسبت مصارفکننادگانی که نگرش مثبتی به فضای
مجازی ندارند ،تمایل بیشتری به وریاد محصاوالت از واود نشاان .محققاانی چاون (،Rahimnia et al., (2019
) Salehi Saei ( 2018)،Ghafourian Shagerdi et al., ( 2017و ) Cheung et al., (2020در مطالعات واود
تأثیر فعالیت در رسانه های اجتماعی بر قصد ورید را مورد تائید قرار داده و اذعان داشتند که شبکههای اجتماعی باا
غلبه بر محدودیتهای جﻐرافیایی ،روشهای جدیدی از ارتباطات را بین بنگاههاا و مصارفکننادگان ایجااد کارده
است .سهولت دسترسی به نظرات سایر مصرفکنندگان از محصول در بستر شبکههای اجتماعی ،امکاان تعامال باا
سایر کاربران ،تمایل به الگوبرداری از افراد مشهور و محبوب (تعاامالت فارا اجتمااعی) ،تمایال باه الگاوبرداری از
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همساالن ،همگی فرصت هایی را برای بازاریابان فراهم کرده است تا بتوانند با متمرک شدن بار ایان ناوع رواباط و
بستر مهیا شده ،قصد و رفتار ورید مصرفکنندگان را تﻐییر دهند .ازاینرو فرضیه سود به شکل زیر مطرح میگردد:
 :H3بازاریابی رسانه اجتماعی بر قصد ورید تأثیر مثبت دارد.
 .2-4آگاهی از برند و قصد خرید مصرفکننده
منظور از آگاهی ،می ان و قدرت حضوری است که برند در ذهن مصرف کنند دارد .آگاهی از برناد ،م ایاای رقاابتی
زیادی برای شرکتها دارد .ازجمله اینکه آگاهی ،احساس آشنایی با برند در مشتریان ایجاد میکند .اگر ی برند در
زمان ورید در ذهن مشتری فراووانی شود ،میتواند در ذهان مشاتری برجساتگی ایجااد کناد ( Bakhshizadeh,
 .)2017بازاریابی محتوا به برندها در ارائه اطالعات مربوط به برند از طریق سایتهای رسانههای اجتمااعی کما
میکند که باعث ایجاد آگاهی برای برندها میشود و رویکرد مصرفکننادگان در ماورد محصاوالت واود را تﻐییار
میدهد ( .)Odden, 2013محصولی که آگاهی از برند باالتری داشته باشد قطعاً در بازار رشد بهتری وواهد داشات
و به شرکت در کسب سود کم میکند .میتوان گفت که با شناوت برند ،تعداد مشتری اف ایش مییابد و سرانجاد
سهم و سود بازار نی رشد میکند .آگاهی از برند در تصمیمگیری مصرفکننده درباره ی محصول تأثیر میگاذارد.
هنگامیکه ی مشتری میوواهد چی ی را وریداری کند ،ی برند را در نظر میگیرد .اگار مصارفکنناده از برناد
وود بهووبی اطالع داشته باشد ،فرصتهای بیشتری برای ورید وواهد داشت و تصمیم اقتصادی عاقالنهای وواهد
گرفت ) .)Shahid, Hussain & Zafar, 2017این نشان میدهد که اگر مصارفکننادگان از نااد تجااری کاامالً
آگاهی داشته باشند ،شانس بیشتری برای تصمیمگیری در مورد ورید وجود دارد ،زیرا آگاهی به آنها کم میکند
تا ش آنها در مورد برند از بین برود ( .)Ansari et al., 2019ازاینرو فرضیه چهارد به شکل زیر مطرح میگردد:
 :H4آگاهی از برند بر قصد ورید تأثیر مثبت دارد.
 .2-5تصویر برند و قصد خرید
تصویر برند عبارت ایت از مجموعه باورها و ادراکات که ذهن مشتریان هدف در وصوص ی برند واص وجود دارد
) .(Ansari et al., 2019شوینگ برای تصویر برند سه بعد تصویر عملکاردی ،تصاویر نماادین و تصاویر تجربای
تعریف کرده است .تصویر عملکردی به کارکردهای اصلی محصول اشااره دارد و اینکاه چقادر مایتواناد نیازهاای
کارکردی مصرفکننده را تأمین کند .تصویر نمادین به رضایت از ارضای نیازهای درونی مصرفکننده اشاره دارد که
میتواند جایگاه اجتماعی فرد را بااال ببارد .تصاویر ت جربای برناد نیا قاادر اسات نیازهاای گونااگون و هیجاناات
مصرفکننده را تأمین کند ،درنتیجه م ایاای احساسای را فاراهم مایآورد (.)Hosseinzadeh & Baktash,2018
تحقیقات نشان داده در فرایند تصمیمگیری ورید ،تصویر برند نقش مهم ایفا میکند ،در فرایند قصد وریاد احتماال
بیشتر وجود دارد مصرفکننده برندهای معروف و دارای تصویر مثبت را وریداری کند .زیرا تصویر ووب از ی برند،
ارزش ادراکشده آن را برای مصرفکننده اف ایش میدهد ( .)Wang & Tsai, 2014تصویر برند تاأثیر مثبتای بار
قصد ورید مصرفکننده دارد .چراکه برندی با تصویر ووب ،میتواند اعتماد مصرفکننده باه محصاول ،و وفااداری
وی به برند را اف ایش داده و درنتیجه قصد وریاد مصارفکنناده را قاوت بخشاد (.)Yaseen & Mazahir,2017
ازاینرو فرضیه پنجم به شکل زیر مطرح میگردد:
 :H5تصویر برند بر قصد ورید تأثیر مثبت دارد.
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نظر به پیشینه نظری مطرحشده ،از حیث نوآوری در تحقیق فرضیههای زیر مطرح میگردد:
 :H6بازاریابی رسانه اجتماعی از طریق آگاهی از برند بر قصد ورید تأثیر مثبت دارد.
 :H7بازاریابی رسانه اجتماعی از طریق تصویر برند بر قصد ورید تأثیر مثبت دارد.

شکل ( .)1مدل مفهومی پژوهش )(Cheung et al., 2020); Wang, Wang & Wang (2018

 .6-2پيشينه تجربی پژوهش
) Rahimnia et al., (2019تأثیر تعامل کاربران در رسانههای اجتماعی بر قصد ورید بهواسطه نگرش نسابت باه
برند و هنجارهای ذهنی را موردبررسی و آزمون قرار داده و به این نتیجه رسیدند که فشار همسااالن و گاروههاای
مرجع بر متﻐیرهای نگرش نسابت باه برناد و هنجارهاای ذهنای اثار مثبات و معنایداری داردGhafourian & .
) Behboodi (2017در مطالعهای تحت عنوان :تأثیر بازاریابی شبکههای اجتماعی بر وفاداری برناد و قصاد وریاد
مصرفکنندگان ،نشان دادند که ابعاد شبکههای اجتماعی (بازاریابی دهاانباهدهاان الکترونیکای ،تبلیﻐاات آنالیان،
جوامع آنالین) بر قصد ورید و وفاداری به برند تأثیرگذار است Salehi Saei (2018( .در بررسای تاأثیر بازاریاابی
ویروسی ،آگاهی از برند ،تبلیﻐات بر قصد ورید با نقش میانجی ارزش ویژه برند ،نشان داد بازاریابی احساسی آگاهی
از برند و تبلیﻐات دهانبهدهان بر قصد ورید تأثیر مثبت و معنیداری دارند همچنین بازاریاابی احساسای و تبلیﻐاات
دهانبهدهان بر آگاهی از برند مثبت و معناداری دارند.
) Seifollahi, Rahimi & Shirnezhad (2020در پژوهشی با عنوان تأثیر واکنش به تبلیﻐات نقطه ورید بار
وفاداری با نقش میانجی وود پنداره مشتری به این نتیجه رسیدند که واکنش به تبلیﻐات نقطه ورید (اعم از عاطفی
و شناوتی) رابطه مستقیم و معناداری با ابعاد وفاداری (نگرشی و رفتاری) دارد .همچنین نقش میانجی واود پناداره
مشتری در رابطه میان پاسخ عاطفی و شناوتی به تبلیﻐات نقطه ورید روی ابعاد وفاداری ،معنادار بود.
) Dehghanizadeh & Akbari pour (2021در تحقیقی به بررسی تاأثیر هویات و اثار اجتمااعی بار ارزش
ادراک شده و قصد ورید محصوالت ارگانی و اثر تعدیلگر نوآوری مصرف کننده پرداوتناد ،نتاایج نشاان داد کاه
هویت اجتماعی و اثر اجتماعی بر قصد ورید محصوالت ارگانیاگ تااثیر معنااداری دارنادDanaei & Momen ( .
 (2017در بررسی تأثیر بازاریابی ویروسی در شبکههای اجتماعی بار قصاد وریاد مصارفکننادگان (موردمطالعاه:
کاربران شبکه اجتماعی تلگراد) نشاان دادند کاه باین نگارش بااه سااودمندی اطالعااات ،هنجارهاای ذهنای و
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ریس درک شده با قصد ورید رابطه معناداری وجود دارد Cheung et al., (2020) .تأثیر درک عناصار بازاریاابی
شبکههای اجتماعی بر تعامل برند-مصرفکننده و دانش برند را موردمطالعه قرار داده و نتیجاه گرفتناد کاه تعامال
برند-مصرفکننده در بازاریابی شبکههای اجتماعی تأثیر قوی و مثبتی بر آگاهی از برند و تصویر برند دارد و اهمیت
تعامل برند-مصرفکننده را در ایجاد دانش برند تأیید میکندRahmanseresht, Shakeri & Mowlaie (2019) .
در تحقیقی تحت عنوان ارتباط ویژگیهای روانشناوتی اجتماعی با قصد ورید کاالیهای لوکس از طریق چشام و
همچشمی در نوعروسهای شهر سنندج نشان دادند که بین ویژگیهای روانشناوتی اجتماعی ،قصد ورید و چشم و
همچشمی رابطه معنیدار وجود دارد Kudeshia & Kumar (2017) .در پژوهشای باا عناوان :تبلیﻐاات شافاهی
اجتماعی :آیا تبلیﻐات شفاهی از طریق رسانه اجتماعی بر نگرش برند و قصد ورید مشتریان برناد تأثیرگاذار اسات
نشان دادند تبلیﻐات شفاهی مثبت به راه افتاده در شبکه اجتماعی فیسبوک بهطور قابلتوجهی نگارش باه برناد و
قصد ورید لوازد الکترونیکی مصرفی تأثیرگذار بوده اسات) Shahid, Hussain & Zafar (2017در بررسای تاأثیر
آگاهی از ناد تجاری بر قصد ورید مصرفکنندگان نشان دادند که مصرفکنندگان ترجیح میدهناد برناد ماوردنظر
وود را بخرند .ی مصرفکننده همیشه در ورید محصوالت جدید مردد است .ازاینرو یا شارکت بارای آگااهی
مصرفکننده از ناد تجاری ،و حفظ مشتری وود ،باید برند وود راهاندازی و تبلیغ کند تا تعداد زیادی از مردد از برند
او مطلع شوند Yaseen & Mazahir (2017( .طی بررسی تأثیر اعتباار شارکت ،آگااهی از برناد ،تصاویر برناد و
وفاداری به ناد تجاری بر قصد ورید در بخش مخابرات کراچی نشان دادند که اعتباار شارکت و آگااهی از برناد را
بهعنوان پیشبینی کنندههای کم تأثیر بر قصد ورید؛ و تصویر برناد و وفااداری باه برناد را باهعناوان پایشبینای
کنندههای قابلتوجه قصد ورید نشان داد .والصه تحقیقات انجادشده به شکل جدول ( )1ارائه میگردد:
جدول ( .)1خالصه تحقيقات انجامشده در رابطه با متغيرهای پژوهش
ناد محقق

سال

Rahimnia et al.,

2019

Ghafourian Shagerdi et al.,

2017

Salehi Saei

2018

Danaei & Momen
Cheung et al.,

2017
2020

Ansari et al.,

2019

Kudeshia & Kumar

2017

Shahid et al.,

2017

Yaseen & Mazahir

2017

حوزه تحقیقاتی
رسانههای اجتماعی ،قصد ورید ،نگرش نسبت به برند ،هنجارهای ذهنی
بازاریابی شبکههای اجتماعی ،وفاداری برند ،قصد ورید مصرفکنندگان
بازاریابی ویروسی ،آگاهی از برند ،تبلیﻐات ،قصد ورید ،ارزش ویژه برند
بازاریابی ویروسی در شبکههای اجتماعی ،قصد ورید مصرفکنندگان،
بازاریابی شبکههای اجتماعی ،تعامل برند-مصرفکننده ،دانش برند
آگاهی برند ،بازاریابی محتوای رسانه اجتماعی ،تصمیم ورید مصرفکننده
تبلیﻐات شفاهی اجتماعی ،رسانه اجتماعی ،نگرش برند ،قصد ورید مشتریان برند
آگاهی از ناد تجاری ،قصد ورید مصرفکنندگان
اعتبار شرکت ،آگاهی از برند ،تصویر برند ،وفاداری به ناد تجاری ،قصد ورید
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 .3روش پژوهش
پژوهش حاضر بر اساس هدف ،پژوهشی کاربردی محسوب مایشاود و از حیث شایوه گردآوری دادههاا ،توصیفی-
پیمایشی از نوع تحلیل همبستگی است که در آن رابطﺔ بین متﻐیرها بر اساس هدف پژوهش تحلیل مااایشاااود و
بهطور مشخصی مبتنی بر روش معادالت ساوتاری به کم نردافا ار PLSاست .برای جماعآوری دادههاا از روش
میدانی به کم پرسشنامه استفاده شده است .جهت اندازهگیری متﻐیر بازاریابی رسانه اجتمااعی از پرسشانامه (19
سرال) ( Cheung et al., (2020با سازههاای سارگرمی ،سفارشایساازی ،اثار متقابال ،تبلیﻐاات دهاانباهدهاان
الکترونیکی ( )EWOMو بهروزبودن ،برای سنجش متﻐیر تصویر برناد از پرسشانامه ( 7سارال) ( Cheung et al.,
 ،(2020برای اندازهگیری متﻐیر آگاهی از برند از پرسشانامه ( 5سارال) ) ،Cheung et al., (2020بارای سانجش
متﻐیر قصد ورید مشتری از پرسشنامه ( Wang & Tsai (2014استفاده شده است .همچنین متﻐیر قصد وریاد باه
کم پرسشنامه ( 3سرال) ( Wang & Tsai (2014موردسنجش قرار گرفته است .روایی پرسشنامه هم به طریاق
صوری و محتوایی (قراردادن در اوتیار اساتید محترد دانشگاه محقق اردبیلی و مدیران بخش بازاریابی شرکتهاای
لبنی) و هم از طریق آزمون روایی همگرا ،واگرا و تحلیل عاملی مورد تائید قرار گرفت .جهات سانجش پایاایی نیا
آزمون آلفای کرونباخ انجاد شد که تمامی شاوصها باالی  0/7بودند .جامعه آماری تحقیق را مشتریان محصوالت
شرکتهای لبنی (میهن ،کاله ،رام  ،صباح و  )...تشکیل دادهاند که از بین آنها  384نفر براساس جدول مورگان و
به روش نمونه گیری دردسترس جهت پاسخگویی به پرسشنامه انتخاب شدند .به دلیل مصاادفشادن زماان انجااد
پژوهش با رواج بیماری کرونا ،امکان دسترسی محقق به مشتریان بهطاور مساتقیم بسایار مشاکل باود و ازایانرو
پرسشنامهها در اوتیار بخش بازاریابی شرکتهای لبنی قرار گرفت و از طریق مساعدت و همیاری آنهاا ،از طریاق
شبکه های مجازی در اوتیار مشتریانی قرار گرفت که تمایل به همکاری داشتند .قلمارو تنظایم پاژوهش حاضار از
حیث موضوعی ،مطالعات رفتار مصرفکننده بوده ،از حیث مکانی مشتریان شرکتهای محصوالت لبنای و از حیاث
زمانی در بازه زمانی تابستان  1399صورت گرفته است.
 .4یافتههای پژوهش
 .4-1آمار توصيفی
در این بخش محقق به توصیف متﻐیرهای جمعیتشناوتی و متﻐیرهای تحقیق پرداوته است:
جدول ( .)2توصيف متغيرهای جمعيتشناختی
وضعيت تأهل
متأهل
مجرد
مجموع

تحصيالت
201
183
384

جنسیت
زن
مرد
مجموع

110
274
384

زیر دیپلم
دیپلم
کاردانی
کارشناسی
کارشناسی ارشد
دکتری
مجموع

19
47
69
138
81
30
384
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تعداد
384
384
384
384

جدول ( .)3توصيف متغيرهای تحقيق
میانگین
بیشترین
کمترین
2/7626
4/79
1/32
2/7786
5
1
3/0472
5
1
2/8290
5
1

انحراف معیار
0/69925
0/93812
0/92941
1/05463

واریانس
0/489
0/880
0/864
1/112

مطابق با جدول شماره ( )2میانگین بهدستآمده برای متﻐیرهای بازاریابی رسانه اجتماعی ،آگااهی از برناد ،و قصاد
ورید مصرفکننده
کمتر از میانگین مورد انتظار (امتیاز  )3است و میتوان نتیجه گرفت که این متﻐیرهاا ازنظار پاساخدهنادگان در
جامعه موردنظر از وضعیت مطلوبی برووردار نیستند .متﻐیر تصویر برند دارای امتیازی باالتر از میانگین ماورد انتظاار
(امتیاز  )3است و می توان نتیجه گرفت که این متﻐیر ازنظر پاسخدهندگان در جامعه ماوردنظر از وضاعیت مطلاوبی
برووردار است.
 .4-2آمار استنباطی
در بخش آمار استنباطی از آزمونهای تحلیل عاملی اکتشافی و تائیدی و روش مدلسازی معاادالت سااوتاری باه
کم نرداف ار  PLSاستفادهشده است.
جدول ( .)4آزمون KMOو بارتلت
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.
Approx. Chi-Square
Bartlett's Test of Sphericity
Df
Sig.

.893
12276.249
561
.000

با توجه به عدد ( KMOب رگتر از  )0/7و عدد معناداری آزمون بارتلت ( )sig<0/05میتوان گفت که دادهها برای
اجرای تحلیل عاملی مناسب است و از شرایط موردنیاز برووردار است.
سنجش بارهای عاملی
در این بخش به بررسی مدل اندازه گیری تحقیق با استفاده از بررسی بار عاملی بین متﻐیرهای آشکار باا متﻐیرهاای
مکنون پرداوتهشده است.
مقدار مالک برای مناسب بودن ضرایب بارهای عاملی 0/5 ،است .در جدول فاو تماامی اعاداد ضارایب بارهاای
عاملی سراالت از  0/5بیشتر است که نشان از مناسب بودن این معیار دارد.
عامل
سرگرمی

سفارش سازی

جدول ( .)5ضرایب بارهای عاملی
شاوص

بار عاملی

EN1
EN2
EN3
EN4
CU1
CU2
CU3

0.920
0.927
0.929
0.906
0.776
0.932
0.897
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عامل

اثر متقابل

تبلیﻐات دهانبهدهان
بهروز بودن

آگاهی از برند

تصویر برند

قصد ورید مصرفکننده

شاوص

بار عاملی

CU4
CU5
RE1
RE2
RE3
RE4
WO1
WO2
WO3
UP1
UP2
UP3
BA1
BA2
BA3
BA4
BA5
BR1
BR2
BR3
BR4
BR5
BR6
BR7
INC1
INC2
INC3

0.846
0.937
0.941
0.927
0.880
0.938
0.892
0.932
0.926
0.924
0.942
0.934
0.881
0.896
0.921
0.889
0.897
0.885
0.908
0.900
0.827
0.678
0.676
0.597
0.928
0.935
0.912

پایایی ابزار پژوهش
نتایج بررسی پایایی اب ار پژوهش از طریق آلفای کرونباخ در جدول ( )5به شرح زیر آمده است:
جدول ( .)6نتایج معيار آلفای کرونباخ و پایایی ترکيبی متغيرهای پنهان تحقيق
متغيرها
سرگرمی
سفارش سازی
اثر متقابل
تبلیﻐات دهانبهدهان
بهروز بودن
آگاهی از برند
تصویر برند
قصد ورید مصرفکننده

عالمت اختصاری
EN
CU
RE
WO
UP
BA
BR
INC

ضریب آلفای کرونباخ
0/840
0/926
0/900
0/905
0/926
0/839
0/898
0/916

ضریب پایایی ترکيبی
0/857
0/945
0/918
0/941
0/953
0/854
0/919
0/947

همانطور که مشاهده میگردد مقادیر آلفای کرونباخ برای تماد سازهها باالی  %70است .بنابراین میتوان اساتنباط
نمود که اب ار اندازهگیری از سازگاری درونی ووبی برووردار است.
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روایی ابزار اندازهگيری
روایی همگرا
روایی همگرا به این معناست که آیا دو اب اری را که مفهود را اندازهگیری میکنند از همبستگی باالیی برووردارناد
به جهت بررسی روایی همگرا فورنل و الرکر ( )1981متوسط واریانس استخراجشده  AVEرا بهعنوان معیاری برای
اعتبار همگرا پیشنهاد میکنند .حداقل مقدار  AVEبرابر با  0/5بیانگر اعتبار همگرای کافی است ،به این معنی کاه
ی متﻐیر مکنون میتواند بهطور میانگین بیش از نیمی از پراکندگی معرفهایش را تبیین کند.
جدول ( .)7مقادیر متوسط واریانس استخراجشده AVE

متﻐیرهای مکنون
سرگرمی
سفارش سازی
اثر متقابل
تبلیﻐات دهانبهدهان
بهروز بودن
آگاهی از برند
تصویر برند
قصد ورید مصرفکننده

عالمت اوتصاری

میانگین واریانس استخراجی

EN

0.848

CU

0.774

RE

0.850

WO

0.841

UP

0.871

BA

0.804

BR

0.625

INC

0.856

همانطور که در جدول مشاهده میشود کلیه مقادیر  AVEبرای تماد متﻐیرهای تحقیق ب رگتار از  0/5اسات .باا
توجه به مقادیر نشان داد شده میتوان گفت که مدل از روایی همگرای مطلوبی برووردار است.
روایی واگرا
روایی واگرای قابل قبول ی مدل بیانگر آن است که ی سازه در مدل ،نسبت به سازههای دیگر تعامل بیشتری با
شاوصهایش دارد .فورنل و الرکر ( )1981بیان میکنند .روایی واگرا وقتی در سطح قابالقباولی اسات کاه AVE
برای هر سازه بیشتر از واریانس اشتراکی می ان بین آن سازه و سازههاای دیگار در مادل باشاد (داوری ،رضاازاده،
 .)1392بررسی این امر توسط ماتریسی صورت میگیرد که وانههای این ماتریس حاوی مقادیر ضرایب همبساتگی
بین سازهها و جذر مقادیر  AVEمربوط به هر سازه است .بر اساس نتایج همبستگیها و جذر  AVEکه روی قطار
جدول  3قرار داده شد ،میتوان روایی واگرای مدل را در سطح سازه ازنظر معیار فورنل -الرکر نتیجه گرفت.
جدول ( .)8همبستگیهای ميان متغيرهای مکنون و مقادیر AVE
BA
BR
CU
EN
INC
RE
UP
WO

BA

BR

0/897
0/256
0/407
0/443
0/293
0/463
0/325
0/331

0/791
0/292
0/231
0/266
0/340
0/268
0/152

CU

0/880
0/442
0/279
0/393
0/308
0/306

EN

0/921
0/252
0/447
0/243
0/390

INC

0/925
0/171
0/166
0/200

RE

0/922
0/321
0/343

UP

0/933
0/293

WO

0/917
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آزمون فرضيات پژوهش
در این قسمت به بررسی آزمون فرضیات فرعی پژوهش با استفاده از نرداف ار  PLSپرداوته میشود.

شکل ( .)1مدل ساختاری فرضيه تحقيق همراه با ضرایب بارهای عاملی

شکل ( .)2مدل ساختاری فرضيه تحقيق همراه با ضرایب معناداری

برازش مدل ساختاری
ضرایب معناداری (مقادیر )t_values
با توجه به شکل شماره  ،2-4چون ضرایب  tبیشتر از  1/96است ،لذا در سطح اطمینان  %95معناادار باودن آنهاا
تائید میشود.
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معيار  R Squaresیا R2

دومین معیار برای بررسی برازش مدل ساوتاری در ی پژوهش ضرایب  R2مربوط به متﻐیرهاای پنهاان درونزای
(وابسته) مدل است R2 .معیاری است که نشان از تأثیر ی متﻐیر برونزا بر یا متﻐیار درونزا دارد و ساه مقادار
 0.33 ،0.19و  0.67بهعنوان مقدار مالک برای مقادیر ضعیف ،متوسط و قوی  R2در نظر گرفته میشود .مطابق باا
شکل  ،1-4مقدار  R2برای سازههای درونزای پژوهش محاسبه شده است که با توجه به سه مقدار مالک ،میتوان
مناسب بودن برازش مدل ساوتاری را تأیید ساوت.
جدول ( .)9نتایج معيار  R2برای سازه درونزا
R2
عالمت اوتصاری

متﻐیرهای مکنون
سرگرمی
سفارش سازی
اثر متقابل
تبلیﻐات دهانبهدهان
بهروز بودن
آگاهی از برند
تصویر برند
قصد ورید مصرفکننده

0.577
0.576
0.559
0.374
0.303
0.330
0.141
0.140

EN
CU
RE
WO
UP
BA
BR
INC

برازش مدل کلی
معيارGOF1

برای بررسی برازش مدل کلی از معیار  GOFاستفاده میشود که سه مقدار  0/25 ،0/10و  0/36بهعناوان مقاادیر
ضعیف ،متوسط و قوی برای GOFمعرفیشده است.
این معیار از طریق فرمول زیر محاسبه میگردد:
communalities  R 2

̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅
𝑠𝑒𝑖𝑡𝑖𝑙𝑎𝑛𝑢𝑚𝑚𝑜𝐶 از میانگین مقادیر اشتراکی متﻐیرهای پنهان پژوهش به دست میآید.
متﻐیرهای مکنون
سرگرمی
سفارش سازی
اثر متقابل
تبلیﻐات دهانبهدهان
بهروز بودن
آگاهی از برند
تصویر برند
قصد ورید مصرفکننده

جدول ( .)10ميزان  Communalityو  R2متغيرهای تحقيق
عالمت اوتصاری
Communality

GOF 

R2

EN

0.848

0.577

CU

0.774

0.576

RE

0.850

0.559

WO

0.841

0.374

UP

0.871

0.303

BA

0.804

0.330

BR

0.625

0.141

INC

0.856

0.140

1.Goodness of Fit
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جدول ( .)11نتایج برازش مدل کلی
̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅
Communality

̅̅̅̅
R2

GOF

0.809

0.375

0.551

با توجه به مقدار بهدستآمده برای  GOFبه می ان  ،0/551برازش بسیار مناسب مدل کلی تائید میشود.

فرضیه
اول
دود
سود
چهارد
پنجم

جدول ( .)12نتایج رابطۀ مستقيم و ضرایب معناداری فرضيات مدل پژوهش
معناداری
روابط علی بین متﻐیرهای پژوهش
ضریب مسیر()β
()T-Value
تصویر برند
بازاریابی رسانه اجتماعی
8.498
0.376
آگاهی از برند
بازاریابی رسانه اجتماعی
15.209
0.575
بازاریابی رسانه اجتماعی
2.399
قصد ورید مصرفکننده 0.159
آگاهی از برند
2.218
قصد ورید مصرفکننده 0.159
تصویر برند
2.654
قصد ورید مصرفکننده 0.166

نتیجه آزمون
تائید فرضیه اول
تائید فرضیه دود
تائید فرضیه سود
تائید فرضیه چهارد
تائید فرضیه پنجم

فرضيات ميانجی
برای بررسی معنیداری اثر میانجی در این تحقیق از آزمون سوبل استفادهشده است .در ایان آزماون باا اساتفاده از
ضریب غیراستاندارد مسیر و وطای استاندارد آن آزمون اجرا میشود که نتاایج آن در جادول  1-4نشاان دادهشاده
است.
فرضیه :6بازاریابی رسانه اجتماعی از طریق آگاهی از برند بر قصد ورید تأثیر مثبت دارد.
مقدار :Z-Value

𝑏∗𝑎

= 𝑒𝑢𝑙𝑎𝑉 𝛧 −

) √(𝑏 2 ∗ 𝑠𝑎2 ) + (𝑎2 ∗ 𝑠𝑏2 ) + (𝑠𝑎2 ∗ 𝑠𝑏2
= 2.115

)(0.575) ∗ (0.159
) ((0.575)2 ∗ (0.073)2 ) + (0.0652 ∗ 0.0732

∗ (0.065)2 ) +

√((0.159)2

=

جدول ( .)13نتایج آزمون معنیداری اثر متغير ميانجی آگاهی از برند
مسیر ساوتاری تحقیق
بازاریابی رسانه
اجتماعی

آگاهی
از برند

قصد ورید مصرفکننده

مقدار آماره آزمون سوبل Z-Value

P-Value

2.115

0.034

تعيين شدت اثر متغير ميانجی
برای تعیین اثر متﻐیر میانجی آگاهی از برند از معیار  VIFاستفاده میکنیم.
که رابطه آن بهصورت زیر است:

𝑏×𝑎
𝑐 (𝑎 × 𝑏) +

= 𝑉𝐴𝐹1
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= 𝑉𝐴𝐹1

 :aضریب مسیر( )βبین متﻐیر مستقل و میانجی
 :bضریب مسیر( )βبین متﻐیر میانجی و وابسته
 :cضریب مسیر( )βبین متﻐیر مستقل و وابسته
این بدان معنی است که تقریباً  28درصد از اثر کل بازاریابی رسانه اجتماعی بر قصد ورید مصارفکنناده از طریاق
غیرمستقیم توسط متﻐیر میانجی آگاهی از برند تبیین میشود( میانجیگری ج ئی).
فرضیه :7بازاریابی رسانه اجتماعی از طریق تصویر برند بر قصد ورید تأثیر مثبت دارد.
مقدار :Z-Value
𝑏∗𝑎

= 𝑒𝑢𝑙𝑎𝑉 𝛧 −

) √(𝑏 2 ∗ 𝑠𝑎2 ) + (𝑎2 ∗ 𝑠𝑏2 ) + (𝑠𝑎2 ∗ 𝑠𝑏2
= 2.233

)(0.376) ∗ (0.166
) ((0.376)2 ∗ (0.071)2 ) + (0.0502 ∗ 0.0712

∗ (0.050)2 ) +

√((0.166)2

=

جدول ( .)14نتایج آزمون معنیداری اثر متغير ميانجی تصویر برند
مقدار آماره آزمون سوبل

مسیر ساوتاری تحقیق
بازاریااابی رسااانه
اجتماعی

Z-Value

تصاااویر
برند

تعيين شدت اثر متغير ميانجی

قصد ورید مصرفکننده

P-Value
0.025

2.233

ab
( a  b)  c
0.575  0.159
0.091

 0.36
(0.575  0.159)  (0.159) 0.250

VAF1 
VAF1 

این بدانمعنی است که تقریباً  36درصد از اثر کل بازاریابی رسانه اجتماعی بر قصد ورید مصرفکننده از طریق
غیرمستقیم توسط متﻐیر میانجی آگاهی از برند تبیین میشود.
بررسی نتیجه آزمون فرضیه اول نشان داد که ضریب استانداردشده (ضریب مسیر) بین دو متﻐیار (بازاریاابی رساانه
اجتماعی بر تصویر برند)  β=0/376است .و ضریب معناداری (آماره تی) بین این دو متﻐیر نی  t=8/498بوده (بیشتر
از قدر مطلق  )1/96که نشان میدهد معنادار است .بنابراین میتوان نتیجه گرفت بازاریابی رسانه اجتماعی بر تصویر
برند تأثیر مثبت دارد و لذا این فرضیه تائید شده است.
بررسی نتیجه آزمون فرضیه دود نشان داد که ضریب استانداردشده (ضریب مسیر) بین دو متﻐیار (بازاریاابی رساانه
اجتماعی بر آگاهی از برند)  β=0/575است .و ضاریب معنااداری (آمااره تای) باین ایان دو متﻐیار نیا t=15/209
بوده(بیشتر از قدر مطلق  )1/96که نشان میدهد معنادار است .بناابراین مایتاوان نتیجاه گرفات بازاریاابی رساانه
اجتماعی بر آگاهی از برند تأثیر مثبت دارد و لذا فرضیه دود تائید شده است.
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بررسی نتیجه آزمون فرضیه سود نشان داد که ضریب استانداردشده (ضریب مسیر) بین دو متﻐیار (بازاریاابی رساانه
اجتماعی بر قصد ورید مصرفکننده)  β=0/159است .و ضریب معناداری (آماره تی) بین این دو متﻐیر نی t=2/399
بوده(بیشتر از قدر مطلق  )1/96که نشان میدهد معنادار است .بناابراین مایتاوان نتیجاه گرفات بازاریاابی رساانه
اجتماعی بر قصد ورید مصرفکننده تأثیر مثبت دارد و لذا این فرضیه تائید شده است.
بررسی نتیجه آزمون فرضیه چهارد نشان داد که ضریب استانداردشده (ضریب مسیر) بین دو متﻐیر (آگاهی از برند بر
قصد ورید مصرفکننده)  β=0/159است .و ضریب معناداری (آماره تی) بین این دو متﻐیر نی  t=2/218بوده (بیشتر
از قدر مطلق  )1/96که نشان میدهد معنادار است .بنابراین میتوان نتیجه گرفت آگااهی از برناد بار قصاد وریاد
مصرفکننده تأثیر مثبت دارد و لذا این فرضیه تائید شده است.
بررسی نتیجه آزمون فرضیه پنجم نشان داد که ضریب استانداردشده (ضریب مسیر) بین دو متﻐیر (تصاویر برناد بار
قصد ورید مصرفکننده)  β=0/166است .و ضریب معناداری (آماره تی) بین این دو متﻐیر نی  t=2/654بوده (بیشتر
از قدر مطلق  )1/96که نشان میدهد معنادار است .بنابراین میتاوان نتیجاه گرفات تصاویر برناد بار قصاد وریاد
مصرفکننده تأثیر مثبت دارد و لذا این فرضیه تائید شده است.
بررسی نتیجه آزمون فرضیه ششم نشان داد که با توجه به نتایج باال مقدار  Z-valueحاصل از آزمون سوبل برابر با
 2/115شده است و به دلیل اینکه قدر مطلق آن از  1.96بیشتر است ،لذا میتوان اﻇهار داشت که در سطح اطمینان
 95درصد رابطه متﻐیر میانجی آگاهی از برند در رابطه میان بازاریابی رسانه اجتماعی بر قصد وریاد مصارفکنناده
معنیدار است .لذا این فرضیه تائید شده است.
همچنین بررسی نتیجه آزمون فرضیه هفتم نشان داد با توجه مقادار  Z-valueحاصال از آزماون ساوبل برابار باا
 2/233شده است و به دلیل اینکه قدر مطلق آن از  1.96بیشتر است ،لذا میتوان اﻇهار داشت که در سطح اطمینان
 95درصد رابطه متﻐیر میانجی تصویر برند در رابطه میان بازاریابی رسانه اجتمااعی بار قصاد وریاد مصارفکنناده
معنیدار است و لذا این فرضیه تائید شده است.
 .5بحث و نتيجهگيری
با عمومیتیافتن تجارت اجتماعی و رشد سریع بازارهای متنوع تجارت اجتماعی ،بازاریابان باید به دنبال راهبردهای
متنوعی جهت مطابقت با شرایط رقابتی تنگاتنگ در این شبکهها و بهدساتآوردن ساهمی از باازار باشاند .اسااس
تجارت در شبکههای اجتماعی بر این مبناست که چگونه باید نیازها ،وواستهها و ترجیحات مصرفکنندگان را درک
کرد ،چگونه باید به آنها پاسخ داده و آنها را برآورده کرد ،و درنهایت به چه طریقی آنها را در جهت انجاد وریاد
برانگیخته کرد .تبلیغ در رسانههای نوین م یتهای شایان توجهی دارد که از آن جمله مایتاوان باه ایجااد ارتبااط
دوطرفه با مخاطب ،پیوند مستقیم مشتری به فهرست محصوالت ،توانایی هادفگیاری ایساتا و پویاای مشاتریان،
دسترسی جهانی و شبانه روزی ،ارسال و نگهداری و بهروزرسانی آن ،قابلیت اندازهگیاری و پیگیاری ،طراحای پیااد
آگهی و قابلیت فروش اشاره کرد .ازاین رو تحقیق حاضر باهدف بررسی تأثیر بازاریابی رسانه اجتماعی بر قصد ورید
با نقش میانجی تصویر و آگاهی از برند صورت گرفته است .نتایج حاصل از آزمونهای انجاادشاده نشاان از تائیاد
فرضیههای تحقیق دارد ،بهطوریکه:
در پی تائید فرضیه اول نتایج نشان داد که بازاریابی رسانه اجتماعی  37/6درصد بر تصویر برند تأثیرگذار اسات.
بر این اساس بازاریابان فعال در بخش لبنای مای توانناد از طریاق ارائاه تی هاای تبلیﻐااتی باا محتاوای جالاب و
هیجانانگی که درعین حال نشان از کیفیت باال و ویژگیهای متمای برند موردنظر نسبت به سایر برندهای صنعت
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وود دارد ،تصویری بهتر و مطلوبتری در ذهان مشاتریان ایجااد کناد .نتیجاه فرضایه حاضار باا نتاایج پاژوهش
( Seo & Park (2018) ،Hartzel et al., (2011( ،Cheung et al., ( 2020و ) BİLGİN (2018مطابقت دارد.
به دنبال تائید فرضیه دود نتایج نشان داد که بازاریابی رسانه اجتماعی  57/5درصد آگاهی از برند را تحت تاأثیر
قرار داده است .نتیجه فرضیه حاضر با نتایج پژوهشهای صورت گرفته توسط (Irfan et ( ،Cheung et al., (2020
 Tsimonis & Dimitriadis (2014( ،al., (2019و ( Fanion, (2011مطابقت دارد.
نتیجه بررسی فرضیه سود نشان داد که بازاریابی رسانه اجتماعی  15/9درصد بر قصد ورید مصرفکننده تاأثیر
دارد .می توان از طریق سهولت ارتباط کاربر با سایر کاربران ،اشتراکگذاری نظرات و انتقاال اطالعاات مرباوط باه
محصول به سایر کاربران ،امکان تعامل دوسویه ،و دریافت نظر سایرین ،قصد ورید مشاتریان را در رابطاه باا برناد
مربوطه تقویت کرد .نتیجه این فرضیه با یافتههای )Rahimnia et al., ( ،Saeidnia & Ghorbanzadeh (2018
Alalwan, ( ،)Roshandel & Mahmoudzadeh (2018( ،Ghafourian Shagerdi et al., (2017( ،)(2019
 Ansari et al., (2019( ،Laksamana (2018( ،(2018مطابقت دارد.
فرضیه چهارد نشان داد که آگاهی از برند  15/9درصد بر قصد ورید مصرفکنناده تأثیرگاذار اسات .بازاریاباان
می توانند از طریق بازار ساوتن نماد یا آرد محصول ،بااال باردن سارعت باه یاادآوری آن ،تشاخیص ویژگایهاای
محصااول ،قصااد وریااد مصاارفکنناادگان را تحاات تااأثیر قاارار دهناد .نتیجااه فرضایه حاضاار بااا نتااایج پااژوهش
( Odden (2013) ،Ansari et al., (2019( ،Bakhshizadeh (2017و ( Shahid et al., (2017مطابقت دارد.
نظر به تائید فرضیه پنجم ،نتیجه نشان داد که تصویر برند  16/6درصد قصد ورید مصرفکننده را تحات تاأثیر
قرار داده است .در رسانههای اجتماعی می توان از طریق تأکید بر تاریخچه برند مربوطه ،قدرت شرکت تولیدکنناده،
تجربه آن و سیر تکاملی طی شده ،تأکید بر میا ان مشاتری ماداری آن ،تصاویر متماای ی سااوته و قصاد وریاد
مصرفکننده را تقویت کارد .نتیجاه فرضایه حاضار باا نتاایج پاژوهش ( Wang & Tsai (2014و ( & Yaseen
 Mazahir (2017مطابقت دارد.
با استناد به نتیجه حاصل از آزمون فرضیههای ششم و هفتم میتوان پی برد که آگاهی از برند و تصویر برند در
تأثیر بازاریابی رسانه اجتماعی بر قصد ورید نقش میانجی دارد .با توجه به اینکه این فرضیهها از حیاث ناوآوری در
کار مطرحشده ،ازاین رو جهت مقایسه نتیجه این فرضیه با تحقیقات پیشین ،مبنای مقایسه مناسبی یافت نشد .نظار
به اف ایش حضور افراد در شبکه های اجتماعی ،تبلیﻐات در این بستر فرصت مناسبی برای بازاریابان فراهم آورده تاا
بتوانند عالوه بر آگاه ساوتن مصرفکنندگان از ویژگیهای محصول موردنظر ،تصویری مطلوب نی در ذهان آنهاا
برجای گذارند.
پيشنهادهای پژوهش
در این راستا به بازاریابان محصوالت لبنی پیشنهاد میشود:
محصوالت و ودمات بر اساس نوع جامعه هادف ،گاروه سانی ،ویژگایهاای آنهاا ازنظار عالیاق ،سالیقه و
ترجیحاتشان طبقهبندی و عرضه کرده ،و تبلیﻐاتی متناسب با هر گروه ارائه دهند .تبلیﻐاتی کاه باا ویژگایهاای آن
جامعه هدف مطابقت داشته و در جذب آنها مثمر ثمر واقع شود.
در بخشهایی از سایت فروش محصول ،اطالعات کامل و جامعی از محصوالت قرار دهند که بهراحتای بارای
مصرفکننده قابلدسترسی باشد؛ بخشهایی را برای ارائه نظرات مصرفکنندگان و وریداران قبلی اوتصاص دهند،
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چراکه در بیشتر مواقع افراد به نظرات افرادی که کاالی موردنظر را مصرف کاردهاناد ،بیشاتر اعتمااد مایکنناد تاا
فروشندگان؛ بخشی را نی به پرسش و پاسخ اوتصاص دهناد و ایان امکاان را فاراهم آوردناد کاه افاراد ساراالت
تخصصی وود را در مورد محصوالت مطرح کرده و فروشنده به این ساراالت پاساخگو باشاد .بازاریاباان همچناین
می توانند نظرات کاربران در مورد محصوالت مشابه در صفحات تجارت اجتمااعی را تج یاهوتحلیال کنناد و درک
بهتری از منافع و ترجیحات کاربران به دست آورند.
بازاریابان در سیستم تجارت اجتماعی باید این حقیقت را دریابند که بروی کیفیت کاال برایشان در اولویت قارار
دارد ،بروی شکل ﻇاهری؛ گروهی نی محصول را برای کاربرد دیگری وریداری میکنند ،و  ...بهعنوانمثال وواست
و انتظاری که ی نوجوان از محصولی دارد ،با زن وانهدار یا یا ماادر ،کارمناد و غیاره متفااوت اسات ،ازایانرو
بازاریاب وال باید به این تفاوتها آگاه بوده ،نیاز هر گروه را شناسایی کند ،و مطابق با آن افراد را گروهبندی کرده،
محصوالت را مطابق با وواسته هر گروه در شکلها و ویژگیهای متفاوت طراحی و طبقهبندی کند .البته در دنیاای
رقابت شدید امروز بازاریابی موفق است که عالوه بر رفع نیازها ،در افراد نیااز و تمایال ایجااد کناد ،و ساپس واود
پاسخگوی آن نیازها باشد .
همچنین ،صفحات تجارت اجتماعی مکانی است که مصرفکنندگان عالیق و ترجیحاات واود را در رابطاه باا
مصرف نشان میدهند ،کاربران در درجه اول به دلیل یافتن محصوالت جالاب ،در فعالیاتهاای تجاارت اجتمااعی
شرکت میکنند .بنابراین ،بازاریابان باید ویژگیهای منحصربهفرد محصوالت واود را باه کااربران نشاان دهناد تاا
موجب تحری عالقه و کنجکاوی کاربران شود .اگرچه ه ینه باالست ،بازاریابان شرکتها باید ی گالری عکاس
در صفحات تجارت اجتماعی ایجاد کنند .چراکه تأثیر تصاویر بهمراتب بیشتر از توضیحات متنی است.
بحث نیازها و ترجیحات مصرفکنندگان حال حاضر با گذشته تﻐییرات بسیاری داشاته اسات چراکاه درگذشاته
انسان فقط به رفع نیازهای اولیه وود فکر میکرد و کار فروشندگان بهمراتب راحتتر از دنیای امروز بود .حالآنکاه
امروزه نیازها ،وواستهها ،ترجیحات متنوع افراد در مورد ترکیب رنگها ،کیفیت ،شکل ﻇااهری و  ....بسایار متناوع
شده و کار را برای بازاریابان بهمراتب مشکلتر ساوته است .البته دراینبین راه برای افراد وال هموارتر شده است.
یکی از راههای پیشنهادی تعامالت فرا اجتماعی است .ازآنجاییکه بسیاری از افاراد از هنرپیشاههاا ،ورزشاکاران ،و
بروی افراد مشهور و برجسته الگوبرداری میکنند پیشنهاد میشود بازاریابان با صرف ه یناههاایی ( از قبیال اهاداء
محصوالت وود به این افراد) و انتشار تصاویر تبلیﻐاتی از این افراد در سایتهای وود ،در جهت جلب مخاطبین وود
گاد بردارند.
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روشندل اربطانی ،طاهر و محمودزاده ،احد ( .)1396طراحی مدل تبلیﻐات از طریق رسانههای اجتماعی بهمنظور تأثیر بر تمایل
مشتریان .مدیریت بازرگانی.786-763 ،)4(9 ،
سعیدنیا ،حمیدرضا و قربانزاده ،داود ( .)1396بررسی عوامل مرثر بر نگرش و تبلیﻐات شفاهی مثبت در بین کاربران تلگراد.
تحقیقات بازاریابی نوین.202-173 ،)1(7 ،
سیفاللهی ،ناصر؛ رحیمیکلور ،حسین و شیرنژادمﻐانلو ،مصطفی ( .)1399تأثیر واکنش به تبلیﻐات نقطه ورید بر وفاداری به
برند فروشگاهی با نقش میانجی وودپنداره مشتری ،مدیریت برند.1-21 ،)5( 7 ،
صالحی ساعی ،فرهنگ ( .)1397بررسی تأثیر بازاریابی ویروسی ،آگاهی از برند ،تبلیﻐات بر قصد ورید با نقش میانجی ارزش
ویژه برند ،پنجمین همایش بینالمللی نوآوری ،توسعه و کسبوکار ،تهران ،موسسه علمی کیان پژوهان.
صنایعی ،علی؛ انصاری ،آذر نوش و عباسپور ،فردوس ( .)1397تحلیل تأثیر شواهد برند و آوازه برند بر ترغیب به انتخاب
مراجعان به استفاده از مراک درمانی با نقش میانجی تصویر برند (مطالعه موردی :آزمایشگاههای تشخیص طبی منتخب
شهر اصفهان) .مدیریت بازرگانی.509-528 ،)3(10 ،
عباسی ،عباس؛ منصورآبادی ،زهرا و محمودشاهی ،شهرزاد ( .)1395تأثیر مسﺌولیت اجتماعی شرکت بر اعتماد مشتریان و
قصد ورید با تأکید بر نقش میانجی رضایت مشتریان .مدیریت بازرگانی.900-883 ،)4(8 ،
عقیلی ،سید وحید؛ روشندل اربطانی ،طاهر و فرجیان ،محمدمهدی ( .)1397نقش رسانههای اجتماعی در انتخابات در ایران و
تأثیر آنها بر نقش رسانههای سنتی .مطالعات رسانههای نوین.213-181 ،)13(4 ،
غفوریان شاگردی ،امیر؛ دانشمند ،بهناز و بهبودی ،امیر ( .)1397تأثیر بازاریابی شبکههای اجتماعی بر وفاداری برند و قصد
ورید مصرفکنندگان .تحقیقات بازاریابی نوین.190-175 ،)3(7 ،
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نویسندگان این مقاله:
دکتر ناصر سيفاللهی؛
عضو هیﺌت علمی گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه محقق اردبیلی هستند .ایشان نویسنده بیش از  40مقاله علمی -
پژوهشی در نشریات داولی و وارجی ،نویسنده و مترجم  17عنوان کتاب و بسیاری فعالیتهای پژوهشی و
همچنین سمتهای مختلف مدیریتی و دانشگاهی را در کارنامه وود دارند.
نادر اسکندری؛
دارای مدرک کارشناسی ارشد بازاریابی هستند .ایشان چند مقاله علمی-پژوهشی و ترجمه  1عنوان کتاب را در
کارنامه وود دارند.

