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Abstract
This study was aimed at measuring the effect of customer word of mouth on purchase
intentions on social networks. The unlimited statistical population of the present study
included all clothing buyers on Instagram social network, in which 380 people were chosen
by the non-probability sampling method. This study’s data collection tool was a
questionnaire with a descriptive survey method. To test the hypotheses, Structural equation
modeling (Smart PLS software) was employed. The research findings revealed that
persuasive power, resource expertise, and interaction with social networks positively and
significantly affect the usefulness of electronic word of mouth. However, perceived
information, message source credibility, attitude to information do not affect the usefulness
of electronic word of mouth. Moreover, the persuasive power and credibility of the message
source positively and significantly affect the credibility of electronic word of mouth;
nevertheless, the message source expertise, attitude to information, as well as interaction with
social networks do not affect the credibility of electronic word of mouth. The usefulness of
electronic word of mouth and the validity of electronic word of mouth positively and
significantly affect the acceptance of electronic word of mouth. In the end, the research
findings revealed that attitude to information, interaction with social networks, the usefulness
of electronic word of mouth, and the credibility of electronic word of mouth positively and
significantly affect the purchase intention. Nevertheless, accepting electronic word of mouth
does not affect the purchase intention.
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چکيده
این پژوهش با هدف سنجش تأثیر تبلیغات شفاهی مشتری بر قصد خرید در شبکههای اجتماعی انجام شد .جامعه آماری
نامحدود این پژوهش ،کلیه خریداران پوشاک در شبکه اجتماعی اینستاگرام بودند که تعداد 380نفر با استفاده از روش
نمونهگیری غیراحتمالی بهصورت دردسترس انتخاب شدند .ابزار گردآوری اطالعات این پژوهش ،پرسشنامه با روش تحقیق
توصیفی از نوع پیمایشی بود .برای بررسی آزمون فرضیهها ،از مدلسازی معادالت ساختاری (نرمافزار  )Smart PLSاستفاده
شد .یافتههای پژوهش نشان داد که قدرت مجابکنندگی ،تخصص منبع و تعامل با شبکههای اجتماعی بر سودمندی تبلیغات
شفاهی الکترونیکی تأثیر مثبت و معناداری دارند اما اطالعرسانی ادراکشده ،اعتبار منبع پیامها ،نگرش نسبت به اطالعات بر
سودمندی تبلیغات شفاهی الکترونیکی تأثیر ندارد .همچنین قدرت مجابکنندگی و اعتبار منبع پیامها بر اعتبار تبلیغات شفاهی
الکترونیکی تأثیر مثبت و معناداری دارند ولی تخصص منبع پیامها ،نگرش نسبت به اطالعات ،تعامل با شبکههای اجتماعی بر
اعتبار تبلیغات شفاهی الکترونیکی تأثیر ندارند .سودمندی تبلیغات شفاهی الکترونیکی و اعتبار تبلیغات شفاهی الکترونیکی بر
پذیرش تبلیغات شفاهی الکترونیکی تأثیر مثبت و معنیداری دارند و در آخر یافتههای پژوهش نشان داد نگرش نسبت به
اطالعات ،تعامل با شبکههای اجتماعی ،سودمندی تبلیغات شفاهی الکترونیکی و اعتبار تبلیغات شفاهی الکترونیکی بر قصد
خرید تأثیر مثبت و معنیداری دارد اما پذیرش تبلیغات شفاهی الکترونیکی بر قصد خرید تأثیر ندارد.
واژگان کليدي :تبلیغات شفاهی مشتری ،قصد خرید ،شبکههای اجتماعی ،اینستاگرام ،اعتبار و سودمندی تبلیغات شفاهی
الکترونیکی
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 .1مقدمه
با پررنگشدن نقش شبکههای اجتماعی در زندگی افراد ،صاحبان کسبوکارهای کوچک و بزرگ شبکههای
اجتماعی را بهعنوان رسانهای قدرتمند پذیرفتهاند .کاربران برای جستجوی اطالعات ،هرچه بیشتر از رسانههای
اجتماعی استفاده میکنند و شبکههای اجتماعی بهصورت ابزاری استراتژیک در دست صاحبان صنایع درآمده است.
شیوع جدید بیماری ویروس کرونا 1یک اتفاق غیرمنتظره برای کسبوکارهای مختلف در جهان بوده است و در
این شرایط ،تصمیمگیری مشتریان و شیوه خرید آنها بهشدت تحتتأثیر این رویداد جهانی قرار گرفته است.
بسیاری از مشتریان به علت ترس از سرایت ویروس کرونا ،ترجیح میدهند بهصورت آنالین و نه حضوری
خریدهای خود را انجام دهند و برای تصمیمگیری خرید ،از تبلیغات شفاهی الکترونیکی استفاده میکنند ( Nilashi,
 .)Asadi, Minaei-Bidgoli, Abumalloh, Samad, Ghabban & Ahani, 2021شبکههای اجتماعی شکل
نسبتاً جدیدی از ارتباطات ،چالشها و فرصتها را برای برندها بهوجود آوردهاند ( .)Laksamana, 2018این
شبکهها نهتنها باعث پیوند افراد با یکدیگر ،بلکه پیوند سازمانها با یکدیگر نیز شده است .سازمانها با استفاده از
رسانههای اجتماعی ،پیامهای تجاری خود را با هزینه و تالش کمتری نسبت به روش سنتی به مصرفکنندگان
میرسانند ( .)Yazdanian, Ronagh, Laghaei & Mostafshar, 2019لذا ،با ادامه رشد شبکههای اجتماعی و
تبدیلشدن به بخشی از فعالیتهای روزمره افراد ،سازمانها فعالیتهای بازاریابی سنتی خود را با بازاریابی
شبکههای اجتماعی ادغام کردهاند ( .)Laksamana, 2018شبکههای اجتماعی روزبهروز جایگاه و اهمیت
بیشتری در همه ابعاد زندگی ما پیدا میکنند و مشتریان بهطور مداوم از لحاظ ادراکی و رفتاری با پلتفرمهای
رسانههای اجتماعی ،نظیر فیسبوک ،گوگل ،اسنپچت ،اینستاگرام ،یوتیوب و توییتر در تعامل میباشند
( .)Alalwan, Rana, Dwivedi, & Algharabat, 2017ازآنجاکه مصرفکنندگان بهطور فعال از کانالهای
رسانههای اجتماعی استفاده میکنند و نظرات خود را بهاشتراک میگذارند ،اطالعات تولیدشده در این کانالها
میتواند به یک روش بسیار مؤثر برای دستیابی شرکتها به خواستههای مشتریان منجر گردد .با فعالیت باالی
رسانههای اجتماعی و وجود ویژگیهای اجتماعی در سایتهای تجارت اجتماعی ،مشتریان اغلب قصد دارند نهتنها
خرید مجدد در همان وبسایت داشته باشند ،بلکه در مورد خریدهای خود از طریق تبلیغات شفاهی با
بهاشتراکگذاشتن اطالعاتی مانند تجربه خرید و توصیههای دیگر مشتریان ،بحث و گفتگو کنند ( Al-Adwan,
 .)2019درحالیکه تجارت سنتی فقط مشتریان را قادر به خرید محصوالت یا خدمات میکند ،تجارت اجتماعی
مشتریان را قادر میسازد با استفاده از سیستمعاملهای رسانههای اجتماعی تعامالت اجتماعی با شرکت و سایر
مشتریان را توسعه دهند ( .)Meilatinova, 2021استفاده از شبکههای اجتماعی ،فرصتهای جدیدی برای
برندهای تجاری بهوجود میآورد که میتوانند برای افزایش فروش و تولید بیشتر ،در معرض دید مصرفکنندگان
قرار گیرد .مصرفکنندگان میتوانند در شبکههای اجتماعی با استفاده از تبلیغات شفاهی الکترونیکی ،اطالعات
موردنیاز خود را با شرکت (مشتری با شرکت) 2و مشتریان دیگر (مشتری با مشتری) 3بهدستآوردند )Hajli,
 .(2018بسیاری از شرکتها ،سرمایهگذاریهای زیادی را در استفاده از سایتها و شبکههای اجتماعی انجام
میدهند و در تالشاند میزان فعالیتها و تبلیغات شفاهی الکترونیکی خود در این شبکهها (ارتباط شرکت و
مشتریان) افزایش دهند ) .(Hajli, 2018باوجود تالش شرکتها ،نتایج تحقیقات نشان داد که ارسال اطالعات در
1 - COVID-19
2 - C2B
3 - C2C
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سایتها و شبکههای اجتماعی توسط مشتریان (ارتباط مشتری با مشتری) از اعتبار باالتری برخوردار بوده و
ازاینرو ،تأثیرگذارتر است ( .)Weisfeld-Spolter, Sussan & Gould, 2014تعامل بین مشتریان از طریق
رسانههای اجتماعی بهطور قابلمالحظهای قصد خرید مصرفکننده را شکل میدهد ( Wang, Yu & Wei,
 .)2012بااینحال ،مکانیسمی که در تبلیغات شفاهی الکترونیکی در شبکههای اجتماعی از مشتری به مشتری
دیگر منتقل میشود و بر رفتار مصرفکننده تأثیر میگذارد ،هنوز ناشناخته است .مطالعه & Chen, Tang, Wu
) Jheng (2014تبلیغات شفاهی الکترونیکی را در سایتها و شبکههای اجتماعی بین مشتریان موردبررسی قرار
داد و حاصل آن مجموعهای از فعالیتها ،ازجمله خواندن پستها و برقراری ارتباط با کاربران است ،که بسیاری از
مطالعات فقط بر روی یکی از این موارد تمرکز دارند .اگرچه تبلیغات شفاهی الکترونیکی بین مشتریان در
رسانههای اجتماعی خارج از کنترل بنگاه است ،اما نمایش دقیقتر این محتواهای مشتریمحور ،دادههای
ارزشمندی را در اختیار شرکتها قرار میدهد تا بتوانند تقاضای مشتری را بهتر تجزیهوتحلیل کنند ( & Larson
 .)Watson, 2011تبلیغات شفاهی الکترونیکی بین مشتریان میتواند رفتار خرید را تغییر دهد ( Libai, Bolton,
 .)Bugel, De Ruyter, Gotz, Risselada & Stephen, 2010در عمل ،مطالعات مربوط به روابط بین مشتریان
در سایتها و شبکههای اجتماعی و قصد خرید در مراحل ابتدایی آن باقی مانده است و تعداد پژوهشهای موجود
به نسبت اثرات بالقوهای که ممکن است تبلیغات شفاهی الکترونیکی در تعامالت بین مشتریان داشته باشد ،محدود
است ( .)Zhu, Chang & Luo, 2016ازاینرو ،برای تحکیم درک تأثیر تبلیغات شفاهی الکترونیکی در سایتها و
شبکههای اجتماعی بر رفتار خرید مصرفکننده ،مدلهای بیشتری موردنیاز است .سودمندی اطالعات میتواند
بهعنوان واسطهای برای ایجاد انگیزه در استفاده از اطالعات موجود در تبلیغات شفاهی الکترونیکی و پاسخهای
بیشتر مشتری نقش ایفا کند ( .)Ozuem & Boem, 2016اعتبار تبلیغات شفاهی الکترونیکی درکشده عامل
مهمی میباشد که منجر به پذیرش تبلیغات شفاهی الکترونیکی میشود ( .)Fang, 2014جستجوی اطالعات در
سایتها و شبکههای اجتماعی روشی است که مصرفکنندگان استفاده میکنند تا سودمندی تبلیغات شفاهی
الکترونیکی را تقویت کنند .درحالیکه تعامل موجود در سایتها و شبکههای اجتماعی نیز میتواند اعتبار اطالعات
بهدستآمده از طریق تبلیغات شفاهی الکترونیکی را افزایش دهد ) .(Hajli, 2018امروزه بسیاری از
مصرفکنندگان با توجه به شرایط کاری و اجتماعی ،تمایل به خرید پوشاک از طریق شبکههای اجتماعی دارند .از
سوی دیگر شبکههای اجتماعی باعث تشویق افراد برای اشتراک جنبههای مختلف زندگیشان با استفاده از تبلیغات
شفاهی الکترونیکی گردیده که این خود منجر به ایجاد بستری مناسب برای توسعهی صنعت پوشاک در محیط
آنالین شده است ( .)Dehdashti-Shahrokh, Nasehifar, Khashei & Daneshparvar, 2019سیستمهای
عامل شبکههای اجتماعی برای مشتریان یک بستر جهانی جهت تبادل اطالعات فراهم کردهاند که آنها توصیهها
و نظرات خود با یک کلیک ارائه میدهند ) .(Verma & Yadav,2021با توجه به نفوذ استفاده از شبکههای
اجتماعی و فعالیتهای خرید آنالین ،بررسی عوامل مؤثر بر قصد خرید و اهداف تبلیغات شفاهی در سایتهای
تج ارت اجتماعی مهم است .مطالعات پیشین نشان دادند که نیاز شدیدی به بررسی عواملی وجود دارد که مشتریان
را برای ماندن در یک سایت تجارت اجتماعی و خرید ترغیب میکند ( Aren, Güzel, Kabadayı & Alpkan,
 .)2013ازاینرو ،فعاالن صنعت پوشاک که در محیطهای آنالین محصوالت خود را بهفروش میرسانند ،باید
تالش کنند که با استفاده از شیوهها و روشهای درست تجارت در این محیط ،با ایجاد اعتماد و همچنین باالبردن
کیفیت اطالعات سایت ،باعث رضایت مشتریان و کاربران شوند تا از این طریق مشتریان نهتنها مایل به خرید
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مجدد از سایت باشند بلکه تجربیات مثبت خود را با دیگر مشتریان بهاشتراک بگذارند و بهنوعی تبلیغات شفاهی
انجام دهند .نتایج حاصل از این پژوهش ،میتواند راهکارهای سازندهای برای کمک به بهبود ویژگیهای تجارت
اجتماعی و ایجاد وفاداری و افزایش میل خرید مشتریان و همچنین تبلیغات شفاهی مثبت توسط مشتریان ارائه
دهد .مشکل اصلی بسیاری از سایتهای تجارت اجتماعی در صنایع مختلف ازجمله صنعت پوشاک این است که
افراد از سایتها و رسانههای اجتماعی بازدید میکنند ولی قصد خرید پیدا نمیکنند و صاحبان سازمانها نمیدانند
تا چه حد تبلیغات شفاهی دیگران میتواند بر قصد خرید و اقدام به خرید مؤثر باشد .هدف این پژوهش ،توسعه
مدل پذیرش اطالعات است .امروزه بیشتر افراد تمایل به خرید محصول از طریق شبکههای اجتماعی دارند،
مخصوصاً محصولی که به آنها توصیه شده است .صنعت پوشاک از این قاعده (استفاده از شبکههای اجتماعی
برا ی بازاریابی و فروش) مستثنی نیست ،اما با آهنگ کندی رشد کرده است .برای تولیدکنندگان پوشاک مهم است
که بدانند تا چه حد تبلیغات شفاهی الکترونیکی میتواند بر تصمیمگیری خرید افراد تأثیر بگذارد و در ضمن این
پژوهش با بررسی دقیق پیشینه پژوهش و ارائه مدلی جدید به توسعه ادبیات موضوع کمک میکند .سؤالی که
مطرح میشود این است که تبلیغات شفاهی الکترونیکی تا چه حد میتواند بر خرید افراد در شبکههای اجتماعی
تأثیرگذار باشد.
 .2مبانینظري و پيشينه پژوهش
پیــشینه قابلتوجهی دربــاره اهمیــت تبلیغات شفاهی در بازاریابی و رفتار مصرفکننده وجـود دارد .عبارت
تبلیغات شفاهی ،اولینبار در قالب یک مطالعـه بازاریابی در مجلـه فورچـون منتـشر شـد .اگرچـه مطالعـه
شـبکههـای اجتمـاعی در جامعـهشناسـی بـهطـور مفـصل موردبحث قرارگرفته است اما در سالهـای اخیـر
بـهدلیل آشکارشدن اثرات بـارز آن بـر رفتـار مـصرفکننـده ،موردتوجه پژوهشگران بازاریابی قرار گرفته اسـت
(.)Abaasi, Ebrahimi & Beygi, 2019

 .2-1مدل پذیرش اطالعات
براساس مدل پذیرش اطالعات ،معموالً مصرفکنندگان هنگام قضاوت در مورد توصیههای کالمی ،هم اعتبار منبع
اطالعات و هم کیفیت خود اطالعات را درنظر میگیرند ( .)Zhao, Wang, Tang & Zhang, 2020مدل پذیرش
اطالعات ،توسط ) Sussman & Siegal (2003توسعه یافته است و در تحقیقات بسیاری که در زمینه سیستمهای
اطالعاتی و بازاریابی صورتگرفته ،بهکار گرفته شده است تا چگونگی پردازش اطالعات دریافتشده را توضیح دهد
( .)Zhu et al., 2016فرضیه بنیادی این پژوهش ،براساس مدل پذیرش اطالعات و مدل پذیرش تکنولوژی ارائه
شده است ( .)Davis, 1998مدل پذیرش اطالعات ،دارای چهار مؤلفه است :کیفیت استدالل ،اعتبار منبع،
سودمندی اطالعات و پذیرش اطالعات .بنابراین ،طبق این مدل ،مصرفکنندگان برای مشخصکردن توصیههای
مربوطه و ارزیابی سودمندی آن ،بخشی از اطالعات را به دو صورت اصلی و محیطی موردبررسی و نقد قرار
میدهند ) .(Tien, Rivas & Liao, 2018در بررسی نوع محیطی ،مصرفکنندگان به میانبرهایی که بیشترین
اعتبار را به منبع اطالعات میدهند ،تکیه میکنند .در حقیقت ،سایتها و شبکههای اجتماعی درک مصرفکننده از
اعتبار صادرکننده را تسهیل میکند که یک عامل اساسی در روند ترغیب مصرفکننده است ( Moran, Muzellec
 .)& Nolan, 2014این پژوهش ،بهطور همزمان اعتبار و سودمندی اطالعات را برای افزایش درک و پذیرش
تبلیغات شفاهی الکترونیکی بررسی میکند .با استفاده از مدل پذیرش اطالعات ،این مطالعه پیشبینی میکند که
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کسانی که اطالعات موجود در سایتها و شبکههای اجتماعی را بازیابی میکنند ،اطالعات مربوط به نام تجاری یا
محصول خاصی را در حافظه خود حفظ میکند تا بهدنبال آن به بررسی توصیهها و اطالعات سایتها و شبکههای
اجتماعی بپردازند.
 .2-2تبليغات شفاهی الکترونيکی
رسانههای اجتماعی ،الگوی ارتباطی چندوجهی و انتقال اطالعات چندبعدی را فراهم میکنند و مشارکت
مصرفکننده در تبلیغات شفاهی الکترونیکی مرتبط با برند را تسهیل میکند .تبلیغات شفاهی الکترونیکی ،بهعنوان
شکل تکاملیافته تبلیغات شفاهی سنتی ،یکی از مهمترین عوامل شکلدهنده و تأثیرگذار بر نگرش و رفتارهای
مصرفکننده است ( .)Zhou, Barnes, McCormick & Cano, 2020بازاریابان ،تبلیغات شفاهی الکترونیکی را
بهعنوان بخشی جداییناپذیر و حیاتی از ترکیب ارتباطات بازاریابی بهرسمیت شناختهاند و طیف وسیعی از
استراتژیهای بازاریابی تبلیغات شفاهی الکترونیکی ،مانند برنامههای ارجاع ،بازاریابی ویروسی و کمپینهای بذر را
توسعه دادهاند ( .)Dost, Phieler, Haenlein & Libai, 2019این ارتباطات ابزاری استراتژیک و مقرونبهصرفه
برای بازاریابی و تجارت است؛ عالوهبراین ،پیشرفتهای اخیر در اینترنت و ظهور وب  2.0استراتژی بازاریابی را
گسترش داده است ) .(Hajli, 2018تجربه استفاده از یک محصول یا خدمات از طریق کاربران آنالین تأثیر زیادی
در رفتار فرد دارد و تبلیغات شفاهی الکترونیکی یکی از دالیل مهم تأثیرگذار بر تصمیمگیری مصرفکنندگان برای
خرید است ( .)Aji, Nadhila & Sanny, 2020مردم بهطور فزایندهای تصمیم میگیرند که نظرات خود را از
طریق تبلیغات شفاهی الکترونیکی بیان کنند و از این طریق دادههای زیادی را تولید و یک منبع ارزشمند اطالعات
از طریق تجزیهوتحلیل دادههای بزرگ ایجاد میکنند .این امر سازمانها را قادر میسازد تا ایدههایی را برای
تصمیمگیری بهتر نظرات مشتریان بهدست آورند(  .)Gregoriades & Pampaka, 2020اطالعات بهدستآمده
توسط تبلیغات شفاهی الکترونیکی شامل تجربیات شخصی ،بررسیها ،بحثها و توصیههای ارائهشده توسط
کاربران در ارتباط با اطالعات مربوط به محصوالت ،خدمات ،برندهای شرکت و  ...است که همه آنها توسط
مشتریان از طریق رسانههای آنالین منتشر میشود ( .)Zhao et al., 2020اطالعات موجود تبلیغات شفاهی
الکترونیکی در رسانههای اجتماعی میتواند به چندین روش مختلف بهوجود آید .بنابراین ،افرادی که با تبلیغات
شفاهی الکترونیکی در رسانههای اجتماعی روبهرو هستند ،باید اطالعات را بهطور کامل مورد نقد و بررسی قرار
دهند تا بتوانند آنها را برای قصد خرید ایدهآل خود اتخاذ کنند (.)Erkan & Evans, 2016
 .2-3پذیرش اطالعات تبليغات شفاهی الکترونيکی
اتخاذ اطالعات میتواند بهعنوان فرآیند هدفمند در استفاده اطالعات تعریف شود (.)Cheung & Thadani, 2012
بهواقع ،اطالعاتی که شرکت در مورد موقعیت نام تجاری خود به مصرفکنندگان ارائه میکند باید درست و
قابل اعتماد تلقی شوند .اعتبار باعث اعتماد مشتری به ادعاهای محصول یک شرکت میشود .اگر مشتری معتقد
باشد که نام تجاری به قولهای خود عمل میکند (قابلاعتمادبودن) سعی در خرید مجدد دارد ( Rosli, Che-Ha
 .)& Ghazali, 2020پشتیبانی اطالعاتی از طریق تعامل اجتماعی افراد در شبکههای اجتماعی میتواند بهصورت
رتبهبندی ،بررسی ،توصیه و یا ارجاع باشد .این اطالعات ممکن است برای مصرفکنندگان بالقوه که کاالیی را
تجربه نکردهاند و به اطالعات ارائه شده توسط سایر مشتریان نیاز دارند ،مفید باشند .بنابراین ،مشتریان اطالعاتی که
توسط سایر کاربران در شبکههای اجتماعی ارائه شده است را جستجو میکنند تا تصمیم بهتری برای خرید خود
بگیرند (.)Pitta & Fowler, 2005
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 .2-4سودمندي اطالعات تبليغات شفاهی الکترونيکی
تبلیغات شفاهی الکترونیکی ،نهتنها یکی از معیارهای وفاداری مشتری است ،بلکه اطالعات مهمی را در مورد
گزینههای احتمالی محصوالت یا شرکتهای ترجیحی ارائه میدهد ( .)Jaeger & Höhler, 2021محتوای
شبکههای اجتماعی ،وسیلهای مهم و مفیدی برای جذب اعضا جهت بهاشتراکگذاری اطالعات است ) & Zhang
 .(Watts, 2008همچنین مزایایی برای اعضای خود فراهم میکند .سودمندی درکشده از اطالعات ارائهشده در
انجمنها و جوامع آنالین ،پذیرش اطالعات را افزایش میدهد (Liu & Zhang, 2010؛  .)Hajli, 2018هرچه
تبلیغات شفاهی ادراکشده توسط مصرفکنندگان مرتبطتر باشد ،آنان فایده و سودمندی این تبلیغات را بیشتر حس میکنند و
با احتمال بیشتری واکنش مثبت به آن تبلیغ نشان میدهند (.)Haghighi-Nasab, Ahadi & Haghdadi, 2020

تحقیقات نشان میدهد که سودمندی اطالعات تأثیر شدیدی بر تصمیمگیری کاربران در شبکههای اجتماعی دارد
( .)Chen et al., 2014هنگامیکه افراد ارزش بیشتری را درک کنند ،بیشتر در شبکههای اجتماعی درگیر میشوند
).)de Matos & Rossi, 2008

 .2-5اعتبار اطالعات تبليغات شفاهی الکترونيکی
کمبود اعتبار اطالعات ارائهشده به مشتریان منجر به بیاعتمادی بنگاهها نزد مشتریان میشود ( & Kucuk
 .)Krishnamurthy, 2007بنابراین اعتبار اطالعات و اعتماد در شبکههای اجتماعی دارای اهمیت قابلتوجهی
برای موفقیت یک رسانه اجتماعی است .مطالعات پیشین در این زمینه نشان دادهاند که اعتمادبهنفس در شبکههای
اجتماعی تأثیر چشمگیری بر فعالیتهای کاربران آنالین دارد ) .)de Matos & Rossi 2008اطالعات تولیدشده از
طریق رسانههای اجتماعی که تبلیغات شفاهی الکترونیکی را شکل میدهد ،منعکسکننده مکانیسمی برای کاهش
عدم اطمینان و فراهمآوردن اعتبار اطالعات است ( .)Park & Lee, 2009عالوهبراین ،اعتبار باالتر پیامهای
درکشده در شبکههای اجتماعی سطح باالتری از پذیرش اطالعات را فراهم میکند ).(Zhang & wat, 2008
 .2-6قصد خرید
در حقیقت ،قصد خرید ،یک عکسالعمل ادراکی نسبت به نگرش فرد راجع به یک موضوع میباشد؛ بدینمعناکه
قصد خرید مشتری توسط ارزیابی از محصوالت یا نگرش نسبت به یک نام تجاری با عوامل محرک خارجی
ترکیبشده ،شکل گرفته است ( .)Ebrahimi, Shekari, & Shetab-Booshehri, 2017قصد خرید نشاندهنده
این است که مشتریان قصد دارند در آینده محصول یا خدمات خاصی را خریداری کنند ( Wu, Yeh & Hsiao,
 .)2011تحقیقات گذشته نشان داده است که افزایش قصد خرید نشاندهنده افزایش شانس خرید است .اگر مشتریان
قصد خرید قطعی داشته باشند ،در این صورت یک خصوصیت بارز برند باعث تقویت این خرید میشود .با توجه به
کاربرد تلفنهای هوشمند ،باید درنظر داشت که مشتریان بیشتر تمایل به خرید از طریق تلفن همراه را دارند ( Chen
 Zubcsek, Katona & Sarvary (2017) .)et al, 2014در جدیدترین تحقیقات خود ،استداللهای بسیاری را
ارائه میدهند که تأیید میکنند مشتریان تمایل دارند از تجربیات مشتریان دیگر از محصول موردنظر استفادهکنند که
بهتر است بازاریابان برای بهبود اینگونه روابط تالش کنند.
 .3توسعه فرضيهها و الگوي مفهومی
 .3-1عوامل مؤثر بر سودمندي درکشده
در حوزه رسانههای اجتماعی ،مشتریان با حداقل تالش ،پستهای مرتبط با محصوالت را از منابع مختلف دریافت
میکنند و این موارد را با استفاده از معیارهای مختلف برای ارزیابی ارزش محصول بررسی میکنند .اینگونه
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ارزیابیهای محصول فقط زمانی قابلتوجه است تا اطالعاتی که در آن وجود دارد ،پاسخگوی نیازهای
مصرفکنندگان باشد ) .(Tien et al., 2018ارزیابی هنگامی انجام میشود که افراد با اطالعاتی روبهرو شده و
آنها را پردازش میکنند تا ارتباط آن را با رفاه خود ارزیابی کنند که این موضوع فرایندی آگاهانه و منطقی فرض
میشود .در این فرآیند ،آنچه باعث بهوجودآمدن احساسات مثبت میشود ،پیام فینفسه نیست بلکه چگونگی تفسیر
افراد از آن است .ازاینرو ،پیامی که خوشایند و هدفمند ارزیابی شود ،پاسخهای احساسی مثبتی را بهدنبال دارد
( .)Lim & zhang, 2021مطالعه ) Le, Pratt, Wang, Scott & Lohmann (2020نشان داد که احساسات
مثبت و منفی باعث افزایش اهداف افراد برای جستجو و انتقال اطالعات میشود .مرتبطبودن ،بههنگامبودن و
جامعبودن اطالعات در یک پیام بر درک مصرفکنندگان از اطالعات تأثیرگذار است ( Zhang, Zhao, Cheung
 .)& Lee, 2014اطالعرسانی بیشتر در زمینه تجارت الکترونیک ،کاربران را قادر میسازد تا محصوالت را با
یکدیگر مقایسه و لذت خرید خود را افزایش و به آنها امکان تصمیمگیری در مورد خرید بهتر را بدهند .بنابراین
اطالعرسانی ادراکشده بهطور مستقیم با درک مشتریان از سودمندی اطالعات در ارتباط است ( & Ahn, Ryu
 .)Han, 2004عالوهبراین ،پژوهشهای قبلی در رابطه با تبلیغات شفاهی الکترونیکی نشان دادند که مرتبطبودن،
بهموقعبودن و جامعبودن جزء ویژگیهای اصلی اطالعات موجود در سایتها و شبکههای اجتماعی است که بر
درک مصرفکنندگان از سودمندی اطالعات تبلیغات شفاهی الکترونیکی تأثیرگذار است ) Cheung, 2014,
 .(Cheung, Lee & Rabjohn, 2008اطالعاتی دارای قدرت مجابکنندگی است که بهطور قابلتوجهی بر رفتار
مصرفکننده تأثیر میگذارد ( Angst & Agarwal, 2009؛ Sen & .)Bhattacherjee & Sanford, 2006
) Lerman (2007تأثیر غیرمستقیم پیامهای مجابکننده مصرفکنندگان و نگرشهای مربوطه را بر میزان
سودمندی درکشده از پیامها بررسی کردند Gunawan & Huarng (2015) .دریافتند که قدرت پیامهای
مجابکننده در سایتها و شبکههای اجتماعی برای شکلگیری نگرش مصرفکننده نسبت به اطالعات و
سودمندی آن بسیار مهم است .منطقی است که وقتی شخص با یک پیام مجاب شود ،درواقع پیام ارزشمندی بوده
است .نتایج پژوهش ) Tien et al., (2018نشان داد که قدرت مجابکنندگی ،اطالعرسانی ادراکشده بر
سودمندی تبلیغات شفاهی الکترونیکی تأثیرگذار است .بنابراین با توجه به پیشینه پژوهش ،دو فرضیه زیر پیشنهاد
میشود:
 -H1اطالعرسانی ادراکشده از پیامهای موجود در سایتها و شبکههای اجتماعی بر سودمندی تبلیغات
شفاهی الکترونیکی تأثیر دارد.
 -H2قدرت مجابکنندگی از پیامهای موجود در سایتها و شبکههای اجتماعی بر سودمندی تبلیغات شفاهی
الکترونیکی تأثیر دارد.
) Martin & Lueg (2013ادعا کردهاند که صالحیت منبع اطالعات به میزان قابلتوجهی با استفاده کاربران
از تبلیغات شفاهی الکترونیکی در ارتباط است .عالوهبراین ،نشان داده شده است که تخصص فرستنده پیام در
تبلیغات شفاهی الکترونیکی نیز تا حد زیادی تأثیرگذار است ( .)Cheng & Ho, 2015بااینحال ،در شبکههای
اجتماعی ،تعیین تخصص و اعتمادبهنفس فرستنده اطالعات ،بهدلیل عدم تعامل قبلی و ناآشنایی با هویت آنها،
دشوار است ( .)Xu, 2014درواقع ،مطالعات قبلی رابطه ضعیف و ناچیزی را بین اعتماد به منبع اطالعات با پاسخ
مصرفکننده و همچنین رابطه بین استفاده از محتوای تولیدشده توسط کاربر با درک مصرفکننده از سودمندی
پیشنهادهای ارائهشده در یک مکالمه الکترونیکی را نشان میدهد ( .)Ayeh, Au & Law, 2013بااینوجود،
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رسانههای اجتماعی امکان بازیابی اطالعات موجود در تبلیغات شفاهی الکترونیکی را برای مخاطبین فراهم میکنند
( .)chu & kim, 2011دردسترسبودن ابزار مربوط به ارتباط در رسانههای اجتماعی ،میتواند به افراد در ارزیابی و
صحت اطالعات و درنتیجه استفاده از آن برای تصمیمگیری آنها کمک کند ) Park, Xiang, Josiam & Kim,
 Martin & Lueg (2013) .)2014در مطالعات خود تأکید کردند که اگر مصرفکننده آگاه باشد که پیام توسط
شخص ذیصالح با درجه باالیی از باورپذیری ارسال شود ،درک مطلوبی از اطالعات را پیدا میکند .نتایج پژوهش
) Tien et al., (2018نشان داد که تخصص و اعتبار منبع اطالعات بر سودمندی تبلیغات شفاهی الکترونیکی
تأثیرگذار است .تحقیقات نشان میدهد که منبع اعتبار اطالعات در یک شبکه اجتماعی ،بر سودمندی درکشده
پیامها توسط کاربران تأثیر میگذارد .اعتبار ادراکشده از پیامهای تجاری ،بیانگر این است که اطالعات برند تا چه
اندازه قابل اعتماد ،قابل اطمینان و دقیق تلقی میشود .بنابراین ،هرچه اطالعات مشتری از نظر مشتریان دیگر
معتبر شناخته شود ،ارزش ادراکشده مصرفکننده از برند نیز بیشتر میشود (.)You, He, Chen & Hu, 2021
بنابر یافتههای پیشینه پژوهش ،دو فرضیه زیر پیشنهاد میشود:
 -H3تخصص منبع پیامهای موجود در سایتها و شبکههای اجتماعی بر سودمندی تبلیغات شفاهی
الکترونیکی تأثیر دارد.
 -H4اعتبار منبع پیامهای موجود در سایتها و شبکههای اجتماعی بر سودمندی تبلیغات شفاهی الکترونیکی
تأثیر دارد.
نگرش مصرفکنندگان توسط پژوهشگران در چندین مطالعه در رابطه با تبلیغات شفاهی الکترونیکی
موردبررسی قرار گرفته است ( .)Prendergast, Ko & Yuen, 2010همچنین در پژوهشهای پیشین ،اتفاقنظر
وجود دارد که افراد و مشتریان بسیار تحتتأثیر اطالعات دریافتشده از دیگران ،بهویژه اطالعات موجود در تبلیغات
شفاهی قرار دارند ( .)Arenas-Márquez, Martínez-Torres & Toral, 2021نتایج پژوهش Erkan & Evaks
) (2016نشان داد که کیفیت ،اعتبار ،سودمندی و اتخاذ اطالعات ،نیازهای اطالعاتی و نگرش به اطالعات از
عوامل اصلی تأثیرگذار در سودمندی تبلیغات شفاهی الکترونیکی در رسانههای اجتماعی است .بنابراین ،براساس
مدل پذیرش اطالعات ،میتوان پیشبینی کرد که نگرش به اعتبار اطالعات عالوهبر اتخاذ اطالعات و قصد خرید،
به سودمندی و اعتبار تبلیغات شفاهی الکترونیکی مرتبط است .بنابر یافتههای پیشینه پژوهش ،فرضیه زیر پیشنهاد
میشود:
 -H5نگرش نسبت به اطالعات در سایتها و شبکههای اجتماعی بر سودمندی تبلیغات شفاهی الکترونیکی
تأثیر دارد.
مصرفکنندگان در بررسی و توصیه محصول ،از رسانههای اجتماعی استفاده میکنند .این فعالیتها بیشتر
باعث افزایش سودمندی تبلیغات شفاهی الکترونیکی میشود ( .)Kumar & Benbasal, 2006این فرصتها افراد
را به شبکههای اجتماعی جذب میکند و درگیری آنها با دیگران در جوامع دیگر را تسهیل میکند .تعامل اجتماعی
مصرفکنندگان با استفاده از رسانههای اجتماعی حمایت اجتماعی ایجاد میکند ( .)Obst & Stafurik, 2010زیرا
دانش ،تجربیات و اطالعات خود را با دیگران بهاشتراک میگذارند .ازآنجاکه صدای مصرفکنندگان در رسانههای
اجتماعی قوی است ،این صدا در قالب پشتیبانی اطالعاتی ،دارای ارزش حمایتی است ( Kaplan and Haenlein,
 .)2010نتایج پژوهش ) Hajli (2018نشان داد که تعامل با شبکههای اجتماعی بر سودمندی تبلیغات شفاهی
الکترونیکی تأثیرگذار است .بنابر یافتههای پیشینه پژوهش ،فرضیه زیر پیشنهاد میشود:
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 -H6تعامل با شبکههای اجتماعی بر سودمندی تبلیغات شفاهی الکترونیکی تأثیر دارد.
 .3-2عوامل مؤثر بر اعتبار درکشده
مطالعات گذشته ،تأثیر مستقیم استداللهای مجابکننده را بر ادراک مصرفکننده و نتایج تصمیمگیری
مصرفکننده ،بهویژه در شبکههای اجتماعی تائید میکنند ) . (Angst & Agarwal, 2009اگر گیرنده اطالعات
تصور کند که اطالعات موجود در شبکههای اجتماعی ،شامل یک استدالل بسیار مجابکننده باشد ،احتماالً نسبت
به آن نگرش مثبت خواهد داشت ( .)Zhang et al., 2014در حوزه ارتباطات و تبلیغات شفاهی الکترونیکی براساس
تئوری فرآیند دوگانه ،تعدادی از مطالعات استدالل مطلوب را جزء عوامل مؤثر بر اعتبار درکشده تشخیص دادهاند
(Cheung, Luo, Sia & Chen, 2009؛  Fang (2014) .)Fang, 2014دریافت که استدالل مجابکننده
مهمترین عامل مؤثر بر اعتبار اطالعات در بین مصرفکنندگان است .مطالعات اخیر نشان دادند که مصرفکنندگان
بهدلیل ارزشهای ذاتی پیام (مثالً تازگی ،محتوای اطالعات ،خوشایندبودن و غیره) و ارتباط آنها با اهداف یا
هنجارهایشان ،پیام متقاعدکنندهای را دریافت و تجزیهوتحلیل میکنند ( .)Lim & zhang, 2021نتایج پژوهش
) Tien et al., (2018نشان داد که قدرت مجابکنندگی بر اعتبار تبلیغات شفاهی الکترونیکی تأثیرگذار است .بنابر
یافتههای پیشینه پژوهش ،فرضیه زیر پیشنهاد میشود:
 -H7قدرت مجابکنندگی از پیامهای موجود در سایتها و شبکههای اجتماعی بر اعتبار تبلیغات شفاهی
الکترونیکی تأثیر دارد.
بهطور گستردهای پذیرفته شده است که ارسالکنندگان پیام با تخصص باال قادر به ترغیب سایر
مصرفکنندگان هستند ،زیرا مردم به اطالعاتی که آنها ارائه میدهند بیشتر اعتماد دارند و احساس میکنند که
پیامهای ارسالشده توسط افراد متخصص معتبرترند (Lis, 2013؛ .)Teng, Khong,Goh & Chong, 2014
عالوهبراین Baber, Thurasamy, Malik, Sadiq, Islam & Sajjad (2016) ،نتیجه گرفتند که وقتی
مصرفکنندگان احساس درگیرشدن با اطالعات را دارند ،تمایل دارند فقط به معتبرترین و دانشیترین منابع اعتماد
نمایند .ازآنجاکه اطالعات در شبکههای اجتماعی بیشتر توسط افراد ناشناخته بهاشتراک گذاشته میشود ،محققان
نقش اعتبار منبع در زمینه ارتباط در تبلیغات شفاهی الکترونیکی را بررسی کردهاندPark & Lee, 2009; Park, ( .
 .)Lee & Han, 2007نتایج تحقیقات پیشین نشان میدهد که اعتماد نقش مهمی در تعیین پاسخ مصرفکنندگان
به تبلیغات شفاهی الکترونیکی دارد ،بهگونهایکه اعتماد به سیستم کلی هم بر باورهای مصرفکننده و برداشت از
اجزای تشکیلدهنده آن سیستم تأثیر میگذارد و هم تحتتأثیر آن قرار میگیرد ( Pyle, Smith & Chevtchouk,
 .)2021ازاینرو Teng et al., (2014) ،ادعا کردند که سطح اعتبار منبع درنهایت میتواند با سطح اطمینان و
پذیرش اطالعات موجود در شبکههای اجتماعی توسط گیرندگان پیام مرتبط شود .نتایج پژوهش Tien et al.,
) (2018نشان داد که تخصص و اعتبار منبع بهطور قابلتوجهی میزان اعتماد و باورپذیری تبلیغات شفاهی
الکترونیکی را در سایتها و شبکههای اجتماعی پیشبینی میکند .نظریه اعتبار منبع بیان میکند که چگونه اعتبار
ادراکشده از منبع ارتباط بر متقاعدکنندهبودن ارتباط تأثیر میگذارد .این نظریه بیان میکند که پذیرش اطالعات
تحتتأثیر اعتبار ادراکشده قرار میگیرد .همچنین پیشبینی میکند که خصوصیات مختلف منبع بر اعتبار
ادراکشده تأثیر میگذارد ( .)Arenas-Marquez et al., 2021بنابر یافتهها پیشینه پژوهش ،دو فرضیه زیر
پیشنهاد میشود:
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 -H8تخصص منبع پیامهای موجود در سایتها و شبکههای اجتماعی بر اعتبار تبلیغات شفاهی الکترونیکی
تأثیر دارد.
 -H9اعتبار منبع پیامهای موجود در سایتها و شبکههای اجتماعی بر اعتبار تبلیغات شفاهی الکترونیکی تأثیر
دارد.
تحقیقات قبلی نشان دادهاند که اعتبار اطالعات میزان اشتراک بیشتر اطالعات برند و افزایش میل به پرداخت
را تعیین میکند ( .)You et al., 2021اطالعات موجود در تبلیغات شفاهی الکترونیکی توسط کاربران در
شبکههای اجتماعی ایجاد میشوند .بنابراین ،کیفیت و اعتبار اطالعات بسیار مهم است ( .)Xu, 2014در حقیقت،
محققان قبلی دریافتهاند که کیفیت بررسیهای آنالین اثرات مثبتی بر قصد خرید مصرفکنندگان دارد ( & Lee
shin, 2014؛  .)Park et al., 2007بنابراین کیفیت اطالعات تبلیغات شفاهی الکترونیکی در رسانههای اجتماعی
میتواند یکی از عوامل تعیینکننده قصد خرید مصرفکنندگان باشد .عالوهبراین ،تحقیقات قبلی همچنین رابطه
بین اعتبار تبلیغات شفاهی الکترونیکی و قصد خرید مصرفکنندگان و نگرش نسبت به اطالعات نشان داده است
(Nabi & Hendriks, 2003؛  .)Prendergast et al., 2010اما طبق گفتههای )Wathen & Burkell (2002
اعتبار اطالعات یکی از عوامل اصلی ترغیب افراد است .همچنین طبق پیشینه پژوهش میشود فرض کرد که
نگرش کاربران رسانههای اجتماعی نسبت به اطالعات موجود در تبلیغات شفاهی الکترونیکی میتواند تأثیر
معنیداری بر سودمندی تبلیغات شفاهی الکترونیکی داشته باشد .بنابر یافتههای پیشینه پژوهش ،فرضیه زیر
پیشنهاد میشود:
 -H10نگرش نسبت به اطالعات موجود در سایتها و شبکههای اجتماعی بر اعتبار تبلیغات شفاهی
الکترونیکی تأثیر دارد.
رسانههای اجتماعی تعامل مصرفکنندگان در شبکههای اجتماعی را امکانپذیر میکند و ابعاد مختلف بازاریابی
را برای شرکتها ارائه میدهد ( .)Rapp, Beitelspacher, Grewal & Hughes, 2013با پیشرفت فنآوریهای
وب  ،2.0افراد میتوانند از تعامل با یکدیگر استفاده کنند و در تعامل با یکدیگر باشند .برای پیوستن به شبکههای
اجتماعی ،آنها باید نمایهای را تهیه کنند که هویت و شرایط آنها را نشان دهد و به اطالعات آنها اعتبار بخشد.
هویت ،یک مسئله اساسی در تبلیغات شفاهی آنالین است که بر اعتبار تبلیغات شفاهی الکترونیکی تأثیرگذار است
( .)Forman, Ghose & Wiesenfeld, 2008ارتباطات آنالین مصرفکنندگان از طریق رسانههای اجتماعی
میتواند در کاهش عدم اطمینان و افزایش اعتبار در شبکه تأثیر بگذارد (.)Adjei, Noble & Noble, 2010
بنابراین ،شرکتها تبلیغات شفاهی الکترونیکی را از طریق شبکههای اجتماعی ،مجامع و وبالگهای آنالین انجام
میدهند تا اعتبار اطالعات تولیدشده از طریق این نوع تبلیغات را افزایش دهند ( Kozinets, de-Valck-
 .)Wojnicki & Wilner, 2010نتایج پژوهش ) Hajli (2018نشانداد که تعامل با شبکههای اجتماعی بر اعتبار
تبلیغات شفاهی الکترونیکی تأثیرگذار است .بنابر یافتههای پیشینه پژوهش ،فرضیه زیر پیشنهاد میشود:
 -H11تعامل با شبکههای اجتماعی بر اعتبار تبلیغات شفاهی الکترونیکی تأثیر دارد.
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 .3-3عوامل مؤثر بر پذیرش تبليغات شفاهی الکترونيکی
مطابق با مدل پذیرش اطالعات ) Sussman & Siegal (2003سودمندی درکشده ،از عوامل مؤثر بر پذیرش
اطالعات میباشد Cheung et al., (2008) .تائید کردند که سودمندی اطالعات بهشدت با تصمیم مصرفکننده
برای اتخاذ اطالعات از شبکههای اجتماعی همراه است .مصرفکنندگان سطوح مشخصی از سودمندی را با استفاده
از یک فرآیند غربالگری به بررسیها اختصاص میدهند که در آن اطالعات نامربوط مستثنی هستند و فقط
اطالعات مفید موردتوجه قرار میگیرند ( .)Purnawirawan, De-Pelsmacker & Dens, 2012با کمک
رسانههای اجتماعی ،مصرفکنندگان قادر به دستیابی به اطالعات گستردهای از تبلیغات شفاهی الکترونیکی مشتری
به مشتری هستند و توصیههای مفیدی را کشف کردهاند که قصد خود را برای استفاده از این اطالعات در
تصمیمات خریدشان اتخاذ میکنند ) . (Erkan & Evans, 2016نتایج پژوهش ) Tien et al., (2018نشان داد
که سودمندی تبلیغات شفاهی الکترونیکی ،احتمال پذیرش اطالعات موجود در تبلیغات شفاهی الکترونیکی را
افزایش میدهد .بنابر یافتههای پیشینه پژوهش ،فرضیه زیر پیشنهاد میشود:
 -H12سودمندی تبلیغات شفاهی الکترونیکی بر پذیرش تبلیغات شفاهی الکترونیکی تأثیر دارد.
ارزیابی اعتبار اطالعات در مراحل اولیه از طریق میزان رضایت درکشده اطالعات انجام میشود ) & Wathen
 .(Burkell, 2002در تبلیغات شفاهی الکترونیکی ،اعتبار اطالعات در نحوه پذیرش و یادگیری گیرندگان اطالعات
بیان شده است .بنابراین ،اگر گیرندهها اثبات کنند که اطالعات ورودی معتبر است ،اعتماد آنها افزایش مییابد
) .(Sussman & Siegal, 2003در آزمایشی که توسط ) Petty, Priester & Brinol (2002انجام شده است،
درجاییکه منابع اطالعات بهعنوان یک منبع معتبر بهتصویر کشیده شده است ،گیرندگان اطالعات نسبت به
اطالعات مربوط به آن شک نمیکنند و اکثراً آن را میپذیرند .در مقابل ،اگر یک بررسی معتبر تلقی نشود،
خوانندگان بهدلیل خطر فریبخوردن ،احتماالً توصیههای آن را نادیده میگیرند ) & Filieri, Alguezauzi
 .(Mcleay, 2015بنابراین ،مطالعات مربوط به تبلیغات شفاهی الکترونیکی نتیجه گرفتهاند که اعتبار اطالعات
عنصر اصلی تقویت پذیرش پیامهای مرتبط است (Fan, Miao, Fang, & Lin, 2013؛ Fang, 2014؛ Hajli,
2018؛  .)Lis, 2013نتایج پژوهش ) Tien et al., (2018نشان داد که اعتبار تبلیغات شفاهی الکترونیکی ،احتمال
پذیرش اطالعات موجود در تبلیغات شفاهی الکترونیکی را افزایش میدهد .بنابر یافتههای پیشینه پژوهش ،فرضیه
زیر پیشنهاد میشود:
 -H13اعتبار تبلیغات شفاهی الکترونیکی بر پذیرش تبلیغات شفاهی الکترونیکی تأثیر دارد.
 .3-4عوامل مؤثر بر قصد خرید
مدتهاست که محققان اهمیت واژه تبلیغات شفاهی در شکلگیری نظرات و رفتارهای مصرفکنندگان را درک
کردهاند ( .)Nam, Baker, Ahmad & Goo, 2019یک پیشفرض اساسی در تحقیقات تبلیغات شفاهی این
است که تأثیر آن بر قصد خرید مصرفکنندگان بیشتر از سایر ارتباطات است ،زیرا بهنظر میرسد توصیههای
تبلیغات شفاهی ،قابلاعتماد و قابلاطمینانتر هستند ( .)Pyle et al., 2021پذیرش تبلیغات شفاهی الکترونیکی با
تبدیل توصیههای موجود در سایتها و شبکههای اجتماعی به خرید ،باعث سودآوری برای فروشندهها میشود
) .(Erkan & Evans, 2016عالوهبراین ،سودمندی تبلیغات شفاهی الکترونیکی به مصرفکنندگان این امکان را
میدهد تا نگرش و تصمیمات خرید خود را اصالح کنند (Park & lee, 2009؛ Gunawan .)Wang et al, 2012
) & Huarng (2015همچنین تائید کردند که قصد خرید به سمت محصوالت موجود در سایتها و شبکههای
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اجتماعی میتواند ناشی از پیامهای ویروسی باکیفیت باال در شبکههای اجتماعی باشد .پذیرش تبلیغات شفاهی
الکترونیکی و همچنین یادگیری از آن ،باعث میشود که کاربران از سطح باالتری از اعتبار تبلیغات شفاهی
الکترونیکی بهره ببرند .در زمینه تجارت الکترونیک ،تحقیقات قبلی نشان دادهاند که اعتماد ،یک عامل اساسی برای
خرید آنالین است .اگر کاربران به یک فروشنده الکترونیکی اعتماد کنند ،احتمال خرید محصوالت وی در آن
وبسایت افزایش مییابد ( Dabholkar & Sheng (2012) .)Lu, Zhao & Wang, 2010تائید کردند که اعتماد
بیشتر به فرستنده پیام ،میل به خرید مصرفکننده را افزایش میدهد See-To & Ho (2014) .همچنین اظهار
داشتند که تبلیغات شفاهی الکترونیکی در شبکههای اجتماعی تأثیر بسزایی در قصد خرید آنالین دارد .تحقیقات
قبلی رابطه بین اعتبار تبلیغات شفاهی الکترونیکی و قصد خرید مصرفکنندگان نشان داده است ) Prendergast et
 .(al., 2010نتایج پژوهش ) Tien et al., (2018نشان داد که سودمندی و اعتبار تبلیغات شفاهی الکترونیکی،
احتمال پذیرش اطالعات موجود در تبلیغات شفاهی الکترونیکی را افزایش میدهد و پذیرش این مکالمات نقش
واسطهای قوی در تأثیر اعتبار و سودمندی تبلیغات شفاهی الکترونیکی بر قصد خرید مصرفکننده نسبت به
محصوالت توصیهشده در سایتها و شبکههای اجتماعی دارد .مطالعه ) Zhang, Liang & Qi (2020تأثیر
مستقیم مثبت پذیرش تبلیغات شفاهی الکترونیکی را بر قصد خرید نشان داده است .بسیاری از پژوهشها رابطه بین
اعتماد و تبلیغات شفاهی و اعتماد و قصد خرید محصوالت و خدمات در محیطهای آنالین را موردبررسی قرار
دادهاند .وجود اعتماد در شبکههای اجتماعی ،خریداران آنالین را تحتتأثیر و قصد خرید را در آنها افزایش میدهد.
همچنین اطالعات دریافتشده از منابع معتبر و قابلاعتماد در فرآیند تصمیمگیری خرید ،تأثیرگذار است (Sanjari-
 .)Nader, Yarahmadi & Baluchi, 2020این مطالعه نشان میدهد که اعتبار درکشده ممکن است به
تصمیمات کاربران شبکههای اجتماعی که این اعتبار را از طریق تبلیغات شفاهی الکترونیکی دریافت میکنند،
کمک کند .بهطور کلی ،قصد خرید از طریق تأثیر سودمندی و اعتبار تبلیغات شفاهی الکترونیکی افزایش مییابد.
بنابر یافتههای پیشینه پژوهش ،فرضیههای زیر پیشنهاد میشوند:
 -H14پذیرش تبلیغات شفاهی الکترونیکی بر قصد خرید تأثیر دارد.
 -H15سودمندی تبلیغات شفاهی الکترونیکی بر قصد خرید تأثیر دارد.
 -H16اعتبار تبلیغات شفاهی الکترونیکی بر قصد خرید تأثیر دارد.
تعداد زیادی از مطالعات ،نقش تعاملپذیری در قصد مشتری برای استفاده از فناوریهای مختلف را تائید
کردهاند .بهعنوان مثال Abdullah, Jayaraman & Kamal (2016) ،در یک مطالعهای ،یک رابطه قوی میان
تعاملپذیری درکشده و قصد مشتری را برای بازبینی وبسایتهای هتل پیشنهاد میکنند .وبسایتهای موجود
در شبکههای اجتماعی مشاهدات مستقیم را امکانپذیر میکنند ،زیرا نظرات مثبت و منفی مصرفکنندگان
دردسترس عموم است ،ازاینرو ،جمعآوری و تجزیهوتحلیل اطالعات ازجمله (رتبهبندی کلی ،امتیازدهی خاص و
برخی از ویژگیهای خاص محصول) را تسهیل میکند ( .)Arenas-Marquez et al., 2021به همین ترتیب،
تعاملپذیری وب نیز تأثیر غیرمستقیم بر مشارکت کاربران در وبسایت تجارت اجتماعی را بهعهده داشت،
همانگونهکه توسط ) Zhang et al., (2014بیان شده است .بر طبق گفتههای )Wang et al., (2012
تعاملپذیری نیز نقش مهمی در شکلدادن رفتار خرید آنالین مشتریان دارد .نتایج پژوهش )Alalwan (2018
نشان داد که تعامل با شبکههای اجتماعی بر قصد خرید تأثیرگذار است .با توجه به بحث فوق ،میتوان گفت که
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سطح تعاملپذیری موجود در تبلیغات رسانههای اجتماعی میتواند قصد خرید مشتریان محصوالت موجود در
تبلیغات رسانههای اجتماعی را شکل دهد .بنابراین ،فرضیه زیر پیشنهاد میکند که:
 -H17تعامل با شبکههای اجتماعی بر قصد خرید تأثیر دارد.
وبسایتهای رسانههای اجتماعی ،از طریق ایجاد ارتباط بین کاربران ،جنبه جدیدی را برای تبلیغات شفاهی
الکترونیکی بهارمغان آوردهاند .اکنون مردم میتوانند با دوستان و آشنایان خود در رسانههای اجتماعی ،نظرات و
تجربیات مربوط به محصوالت یا خدمات را تبادل کنند ( .)Chu & Kim, 2011ازآنجاکه مکالمات در رسانههای
اجتماعی غالباً به برندهای تجاری اشاره دارند ،بنابراین ،بهطور طبیعی در قصد خرید مشتریان تأثیر
میگذارند ) .(Wang et al., 2012تحقیقات قبلی همچنین رابطه بین نگرش نسبت به اطالعات و قصد خرید
مصرفکنندگان را نشان داده است (Nabi & Hendriks, 2003؛  .)Prendergast et al., 2010نتایج پژوهش
) Erkan & Evans (2016نشان داد که نگرش به اطالعات از عوامل اصلی تأثیرگذار بر قصد خرید
مصرفکنندگان میباشد .بنابراین ،براساس مدل پذیرش اطالعات ،میتوان پیشبینی کرد که نگرش به اعتبار
اطالعات عالوهبر اتخاذ اطالعات و قصد خرید ،به سودمندی و اعتبار تبلیغات شفاهی الکترونیکی مرتبط است.
بنابراین ،فرضیه زیر پیشنهاد میکند که:
 -H18نگرش نبست به اطالعات بر قصد خرید تأثیر دارد.
 .3-5مدل مفهومی
شکل  ،1مدل مفهومی پژوهش را نشان میدهد .در این پژوهش ،مدل ) Tien et al., (2018بهعنوان پایه و اساس
چارچوب مفهومی پژوهش انتخاب شده است .ازاینرو ،در پژوهش حاضر با توجه به مطالعه ) Alalwan (2018و
) Hajli (2018متغیر تعامل با شبکههای اجتماعی و همچنین با توجه به مطالعه )Li ،Erkan & Evans (2016
) & shin (2014و پیشینه پژوهش پشتیبان تحقیق به مدل پژوهش اضافه شد .اولین بخش مدل ،پیشنهاد میکند
که اطالعرسانی ادراکشده ،قدرت مجابکنندگی ،تخصص منبع ،اعتبار منبع ،نگرش نسبت به اطالعات تعامل با
شبکههای اجتماعی موجب سودمندی تبلیغات شفاهی الکترونیکی میشود .دومین بخش مدل ،بیان میدارد که
قدرت مجابکنندگی ،تخصص منبع ،اعتبار منبع ،نگرش نسبت به اطالعات تعامل با شبکههای اجتماعی موجب
اعتبار تبلیغات شفاهی الکترونیکی میشود .سومین بخش مدل ،بیان میدارد که سودمندی تبلیغات شفاهی
الکترونیکی و اعتبار تبلیغات شفاهی الکترونیکی موجب پذیرش تبلیغات شفاهی الکترونیکی شد .همچنین در آخر به
تأثیر تعامل با شبکههای اجتماعی ،نگرش نبست به اطالعات ،سودمندی تبلیغات شفاهی الکترونیکی ،اعتبار تبلیغات
شفاهی الکترونیکی ،پذیرش تبلیغات شفاهی الکترونیکی بر قصد خرید پرداخته شد.
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نگرش نسبت به
اطالعات
H5
اطالعرسانی
ادراکشده
H15

سودمندی تبلیغات
قدرت

شفاهی الکترونیکی

قصد خرید

H14

مجابکنندگی

پذیرش تبلیغات
شفاهی
اعتبار تبلیغات

H8

تخصص منبع

شفاهی الکترونیکی
اعتبار منبع
H
6

تعامل با
رسانههای
اجتماعی

شکل ( .)1مدل مفهومی پژوهش
 .4روششناسی پژوهش

پژوهش حاضر ،از نظر هدف پژوهشی توسعهای-کاربردی است و ازنظر ماهیت نیز این مطالعه ،پژوهشی توصیفی
بهشمار میرود؛ زیرا وضعیت فعلی متغیرها و روابط میان آنها را توصیف میکند و از جنبه نوع دادهها ،پژوهش
پیمایشی محسوب میشود .برای مرور مبانی نظری و پیشینه پژوهش از روش اسنادی استفاده شد و دادههای الزم
از روش میدانی و با استفاده از ابزار پرسشنامه استاندارد جمعآوری شدند .جامعه آماری پژوهش شامل کلیه خریداران
پوشاک در شبکه اجتماعی اینستاگرام بودند که برای خرید از شبکههای اجتماعی موردنظر بازدید کرده و قصد خرید
پوشاک را داشتند .با توجه به فرمول کوکران ،جامعه نامحدود با فاصله اطمینان  a = 0/05و مقدار p = q =0/5
حجم نمونه برابر با 380تعیین شد .روش نمونهگیری بهصورت غیراحتمالی و دردسترس بود و 380نفر از خریداران
آنالین پوشاک انتخاب شدند .برای گردآوری نظرات مشتریان از پرسشنامه آنالین استفاده شده است .برای تعیین
پایایی پرسشنامه ،ابتدا 40نفر از جامعه آماری انتخاب و پرسشنامه در اختیار آنها قرار گرفت؛ سپس از روش ضریب
آلفای کرونباخ برای تعیین پایایی پرسشنامه استفاده شد که در جدول  2ذکر شده است .پس از اثبات نرمالبودن
دادهها از طریق آزمون کولموگروف اسمیرنوف ،تحلیل عاملی تأییدی برای سنجش روایی سازه و برازش مدل انجام
شده است .برای تحلیل دادهها از مدلسازی معادالت ساختاری و نرمافزار  PLSاستفاده شد.
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 .5یافتهها
 .5-1نتایج متغيرهاي جمعيتشناختی
جدول  ،1اطالعات جمعیتشناختی آزمودنیهای پژوهش را نشانمیدهد:
متغیر
جنسیت

میزان تحصیالت

سن

سابقه خرید

دفعات خرید

جدول ( .)1اطالعات جمعيتشناختی
فراوانی
گروه
43/2
164
مرد
56/8
216
زن
8/9
34
دیپلم و پایینتر
11/3
43
کاردانی
32/1
122
کارشناسی
47/6
181
کارشناسی ارشد و باالتر
50/5
192
زیر  30سال
28/9
108
 40-30سال
14/7
48
 50-41سال
5/8
22
بیش از  50سال
41/6
158
کمتر از  1سال
21/3
80
یکتا دو سال
10
38
دو تا سه سال
27/1
104
بیش از سه سال
32/6
124
یک بار
21/1
80
دو بار
10/8
41
سه بار
35/5
135
بیش از سه بار

درصد فراوانی

 .5-2ارزیابی مدل
در پژوهش حاضر ،با استفاده از تکنیک مدلسازی معادالت ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی (نرمافزار
 ،)Smart PLSفرضیات پژوهش موردآزمون قرار میگیرند .قبل از آزمون فرضیات پژوهش ،بایستی بررسی برازش
مدل اندازهگیری ،مدلساختاری و مدل کلی موردبررسی قرار گیرد .نمودار  ،1بارهای عاملی و ضرایب مسیر را نشان
میدهد:
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نمودار ( .)1بارهاي عاملی و ضرایب مسير

نمودار 2؛ مقادیر آماره تی مربوط به بارهای عاملی و ضرایب مسیر را نشانمیدهد:

نمودار ( .)2مقادیر آماره تی مربوط به بارهاي عاملی و ضرایب مسير

جدول  ،2شاخصهای مدل اندازهگیری ،مدلساختاری و مدل کلی را نشان میدهد:
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متغیر

0/818

0/899

0/864

0/741

0/896

0/829

0/896

0/912

0/909

0/820

0/932

0/890

اعتبار منبع

0/927

0/904

0/917

0/839

0/940

0/904

تخصص منبع

0/865

0/910

0/890

0/789

0/918

0/867

تعامل با
رسانههای
اجتماعی
سودمندی
تبلیغات شفاهی
الکترونیکی

0/766

0/853

0/789

0/645

0/845

0/725

0/906

0/794

0/871

0/737

0/893

0/820

قدرت
مجابکنندگی

0/866

0/861

0/851

0/738

0/894

0/823

قصد خرید

0/825

0/826

0/832

0/685

0/867

0/770

نگرش نسبت
به اطالعات

0/744

0/862

0/855

0/676

0/862

0/759

پذیرش
تبلیغات
0/883 0/862
شفاهی
الکترونیکی
خالصه بررسی برازش مدلساختاری
سازه
اعتبار تبلیغات شفاهی الکترونیکی
سودمندی تبلیغات شفاهی الکترونیکی
قصد خرید
پذیرش تبلیغات شفاهی الکترونیکی
خالصه بررسی برازش مدلساختاری
Gof

0/602

0/840

0/897

0/743

منبع
Tien et al.,
(2018) & Zhang
et al., (2014).,
& Sussman
Siegal (2003) ,
Tien et al.,
& )(2018
)Hajli (2018
Zhang et al.,
& )(2014
Tien et al.,
)(2018
Tien et al.,
(2018) & Fang
)(2014
& )Hajli (2018
)Alalwan (2018
Tien et al.,
(2018) ,
& )Hajli (2018
& Sussman
)Siegal (2003
Tien et al.,
& )(2018
Zhang et al.,
)(2014
Erkan & Evans
& )(2016
Tien et al.,
)(2018
Erkan & Evans
& )(2016
Park et al.,
)(2007
& )Lis (2013
Tien et al.,
)(2018

0/827

R2

وضعیت R2

Q2

وضعیت Q2

0/514
0/500
0/379
0/562

نسبتاً قوی
نسبتاً قوی
متوسط
نسبتاً قوی

0/410
0/349
0/244
0/391

قوی
قوی
نسبتاً قوی
قوی

وضعیت
قوی

روایی
تشخیصی
(فورنل الرکر)

بهدلیل اینکه جذر میانگین واریانس استخراجشده،ی همه متغیرهای پژوهش از همبستگی بین آن متغیر با سایر متغیرها بزرگتر
است ،وجود روایی تشخیصی براساس متد پیشنهادی فورنل الرکر ،تائید میشود

اطالعرسانی
ادراکشده
اعتبار تبلیغات
شفاهی
الکترونیکی

جدول ( .)2شاخصهاي برازش مدل
میانگین
آلفای
پایایی
مقادیر بارهای عاملی (همه
واریانس
کرونباخ
مرکب
بارهای عاملی معنادار هستند)
استخراجشده

Gof

برازش مدل اندازهگیری پژوهش ،بهوسیله بررسی بارهای عاملی و میانگین واریانس استخراجشده ،پایایی مرکب،
آلفای کرونباخ و روایی تشخیصی (فورنل الرکر) موردبررسی قرار گرفته است .همانطورکه در جدول  2مشخص
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است ،تمامی بارهای عاملی سؤاالت متغیرهای اصلی پژوهش در سطح اطمینان 95درصد معنادار هستند و نیازی به
حذف هیچکدام نیست .همچنین مقادیر میانگین واریانس استخراجشده ،باالتر از  0/5هستند ،مقادیر پایایی مرکب و
آلفای کرونباخ متغیرهای مدل نیز بیشتر از  0/7هستند که نشاندهنده این موضوع است که هر  10سازه از این
لحاظ در سطح مطلوبی قرار دارند .عالوهبراین ،جذر میانگین واریانس استخراجشده همهی متغیرهای پژوهش از
همبستگی بین آن متغیر با سایر متغیرها بزرگتر است ،وجود روایی تشخیصی براساس متد پیشنهادی فورنل و
الرکر تائید میشود .برازش مدل ساختاری نیز بهوسیله شاخصهای R2و  Q2انجام میشود chin (1998) .سه
مقدار  0/33 ،0/19و 0/67را بهعنوان مقدار مالک برای مقادیر ضعیف ،متوسط و قوی  R2معرفی میکند .براساس
جدول  ،2میتوان گفت مقدار  R2اعتبار تبلیغات شفاهی الکترونیکی ،سودمندی تبلیغات شفاهی الکترونیکی و
پذیرش تبلیغات شفاهی الکترونیکی در سطح نسبتاً قوی و مقدار ضریب تعیین قصد خرید در سطح متوسط قرار
دارد .شاخص  Q2نیز قدرت پیشبینی مدل را مشخص میسازد .مقادیر  ،0/15 ،0/02و  0/35بهترتیب نشان از
قدرت پیشبینی ضعیف ،متوسط و قوی مدل در مورد سازه درونزا را دارد .براساس جدول  ،2میتوان گفت مقدار
 Q2اعتبار تبلیغات شفاهی الکترونیکی ،سودمندی تبلیغات شفاهی الکترونیکی و پذیرش تبلیغات شفاهی الکترونیکی
در سطح قوی و مقدار ضریب تعیین قصد خرید در سطح نسبتاً قوی قرار دارد .برای بررسی برازش مدل کلی که هر
دو بخش مدل اندازهگیری و ساختاری را کنترل میکند ،از معیار  GoFاستفاده میگردد:
̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅√ =
̅𝐶𝑜𝑚𝑚𝑢𝑛𝑎𝑙𝑖𝑡𝑖𝑒𝑠 × ̅𝑅̅̅2
فرمول ()1
̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅از میانگین مقادیر اشتراکی شاخصها یا سؤالهای پژوهش بهدست میآیدWetzels, .
𝑠𝑒𝑖𝑡𝑖𝑙𝑎𝑛𝑢𝑚𝑚𝑜𝐶
) ،Odekerken-Schroder & Van-Oppen (2009سه مقدار  0/25 ،0/01و  0/36را بهعنوان مقدار مالک برای
مقادیر ضعیف ،متوسط و قوی  GoFمعرفی میکند .بنابراین حاصلشدن مقدار  GoFبرابر با  0/602نشان از برازش
کلی قوی مدل دارد.
در ادامه ،فرضیات پژوهش مورد آزمون قرار گرفتهاند .براساس خروجی نرمافزار اسمارت پی ال اس ،نتیجه آزمون
فرضیات پژوهش در جدول  ،3آورده شده است:

GoF

فرضیه

متغیر مستقل

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

اطالعرسانی ادراکشده
قدرت مجابکنندگی
تخصص منبع
اعتبار منبع
نگرش نسبت به اطالعات
تعامل با شبکههای اجتماعی
قدرت مجابکنندگی
تخصص منبع
اعتبار منبع
نگرش نسبت به اطالعات
تعامل با شبکههای اجتماعی

جدول ( .)3نتيجه آزمون فرضيات پژوهش
ضریب
متغیر وابسته
مسیر
سودمندی تبلیغات شفاهی الکترونیکی 0/095
سودمندی تبلیغات شفاهی الکترونیکی 0/236
سودمندی تبلیغات شفاهی الکترونیکی 0/141
سودمندی تبلیغات شفاهی الکترونیکی 0/072
سودمندی تبلیغات شفاهی الکترونیکی -0/051
سودمندی تبلیغات شفاهی الکترونیکی 0/407
0/316
اعتبار تبلیغات شفاهی الکترونیکی
0/109
اعتبار تبلیغات شفاهی الکترونیکی
0/427
اعتبار تبلیغات شفاهی الکترونیکی
-0/014
اعتبار تبلیغات شفاهی الکترونیکی
-0/036
اعتبار تبلیغات شفاهی الکترونیکی

t value

1/329
4/101
2/012
1/297
0/976
7/73
5/839
1/754
7/331
0/312
0/651

سطح
معناداری
0/185
0/000
0/045
0/195
0/329
0/000
0/000
0/080
0/000
0/755
0/515

نتیجه
رد H1
تائید H1
تائید H1
رد H1
رد H1
تائید H1
تائید H1
رد H1
تائید H1
رد H1
رد H1
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15
16
17
18
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سودمندی تبلیغات شفاهی
الکترونیکی
اعتبار تبلیغات شفاهی
الکترونیکی
پذیرش تبلیغات شفاهی
الکترونیکی
سودمندی تبلیغات شفاهی
الکترونیکی
اعتبار تبلیغات شفاهی
الکترونیکی
تعامل با شبکههای اجتماعی
نگرش نبست به اطالعات

پذیرش تبلیغات شفاهی الکترونیکی

0/625

15/918

0/000

تائید H1

پذیرش تبلیغات شفاهی الکترونیکی

0/190

4/786

0/000

تائید H1

قصد خرید

0/059

0/379

-0/802

رد H1

قصد خرید

0/188

2/933

0/004

تائید H1

قصد خرید

0/233

4/366

0/000

تائید H1

قصد خرید
قصد خرید

0/123
0/215

2/524
3/914

0/012
0/000

تائید H1
تائید H1

نگرش نسبت
به اطالعات

H1
8
H1
5
قصد خرید

H1
4

پذیرش تبلیغات

H1
2

سودمندی تبلیغات
شفاهی الکترونیکی

شفاهی

H2

قدرت مجاب
کنندگی

H
7
H3

H1
3
H1
6

تخصص منبع

اعتبار تبلیغات
شفاهی الکترونیکی
H9
H1
7

اعتبار منبع
H
6

تعامل با رسانه
های اجتماعی

شکل ( .)2مدل تأیيدشده پژوهش

 .6بحث و نتيجهگيري
تبلیغات شفاهی الکترونیکی یکی از مهمترین عوامل تأثیرگذار بر قصد خرید مشتریان در شبکههای اجتماعی
میباشد که بهعنوان یکی از راههای ارتباطی نقش ایفا میکند .بیشتر مصرفکنندگان به اطالعاتی که از دوستان و
آشنایان خود بهدست میآورند بیشتر از اطالعات دیگر اعتماد میکنند ،بنابراین تبلیغات شفاهی راهی برای افزایش
مزیت رقابتی شرکتها میباشد .سازمانها و شرکتها در سراسر جهان پول و تالش زیادی را در زمینه ارتقاء
محصوالت خود با استفاده از شبکههای اجتماعی صرف میکنند .برایناساس ،همیشه نگرانی در مورد امکانپذیری
چنین کمپینهایی و نحوه انجام این کمپینها برای جذب بیشتر مشتریان وجود دارد .تبلیغات رسانههای اجتماعی
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را میتوان طوری سازماندهی کرد که همه عوامل مهم را مدنظر قرار دهد .نقش مهمی که تبلیغات شفاهی
الکترونیکی در قصد خرید دارد ،توسط چندین مطالعه تأیید شده است Jalilvand & Samiei (2012) .دریافتهاند
که تبلیغات شفاهی الکترونیکی یکی از مؤثرترین عوامل تأثیرگذار بر تصویر برند و قصد خرید در بازارهای مصرف
است Bataineh (2015) .با درنظرگرفتن تصویر سازمانی بهعنوان متغیر میانجی ،بر بررسی تأثیر تبلیغات شفاهی
الکترونیکی درکشده بر قصد خرید نتیجه گرفت که کیفیت تبلیغات شفاهی الکترونیکی (اطالعات مفید و واضح)،
اعتبار تبلیغات شفاهی الکترونیکی (منابع قابلباور) و تعداد تبلیغات شفاهی الکترونیکی بهطور مثبت بر قصد خرید
مصرفکنندگان تأثیر میگذارد .همچنین در مطالعهای توسط )Mikalef, Pappas & Giannakos (2017
تبلیغات شفاهی الکترونیکی تأثیرمستقیم و غیرمستقیم (با تأثیر بر اعتماد مصرفکننده) بر قصد خرید در تجارت
اجتماعی دارد .در این مطالعه ،مشخص شد که تبلیغات شفاهی الکترونیکی از طریق خلق ارزش ،بر قصد خرید
تأثیر مثبت میگذارد .بسیاری از پژوهشها ،رابطه بین اعتماد و تبلیغات شفاهی و اعتماد و قصد خرید محصوالت و
خدمات در محیطهای آنالین را موردبررسی قرار دادهاند .وجود اعتماد در شبکههای اجتماعی ،خریداران آنالین را
تحتتأثیر و قصد خرید را در آنها افزایش میدهد .همچنین اطالعات دریافتشده از منابع معتبر و قابلاعتماد ،در
فرآیند تصمیمگیری خرید افراد تأثیرگذار است ( .)Sanjari Nader et al., 2020این پژوهش با تمرکز بر مدل
تأثیرگذاری تبلیغات شفاهی مشتری بر قصد خرید با استفاده رسانههای اجتماعی بود که در این راستا هجده فرضیه
تدوین شد .نتایج آزمون فرضیهها بدینصورت است :نتایج فرضیه اول نشان داد که اطالعرسانی ادراکشده از
پیامهای موجود در سایتها و شبکههای اجتماعی بر سودمندی تبلیغات شفاهی الکترونیکی تأثیر ندارد .نتایج این
پژوهش نشان داد که اطالعرسانی ادراکشده از پیامهای موجود در سایتها و شبکههای اجتماعی نمیتواند در
میزان سوددهی تبلیغات شفاهی الکترونیکی تأثیرگذار باشد که با نتایج تحقیقات )Ahn ،Zhang et al., (2014
) Salivan (2000) ،et al., (2004و ) Tien et al., (2018همسو نیست .نتایج فرضیه دوم نشان داد که قدرت
مجابکنندگی پیامهای موجود در سایتها و شبکههای اجتماعی بر سودمندی تبلیغات شفاهی الکترونیکی تأثیر
مثبت و معناداری دارد .تحقیقات قبلی نشان دادند که قدرت پیامهای مجابکننده در سایتها و شبکههای
اجتماعی برای شکلگیری نگرش مصرفکننده نسبت به اطالعات و سودمندی آن بسیار مهم است .به این معنی
که اگر فروشندگان و تولیدکنندگان پوشاک فعال در شبکههای اجتماعی بتوانند پیامهایی را برای مشتریان در
رابطه با محصوالت و خدمات خود بهاشتراک بگذارند که حاوی اطالعات مهمی باشند ،راحتتر میتوانند مشتریان
را جذب و قانع کنند .نتایج این پژوهش نشان داده که قدرت مجابکنندگی پیامهای موجود در سایتهای
رسانههای اجتماعی میتواند باعث سودمندی تبلیغات شفاهی الکترونیکی گردد .بنابراین تولیدکنندگان باید در
انتخاب اطالعات و اشتراکگذاری آن با کاربران سایت دقت کافی داشته باشند که بتوانند سودمندی تبلیغات
شفاهی الکترونیکی خود را افزایش دهند .نتایج این پژوهش با نتایج )Gon van & ،Tien et al., (2018
) Bhatchrje & Sanford (2006) ،Anegst & Agarval (2009) ،Hareng (2015و Vsn & Lrman

) (2007همسو میباشد .نتایج فرضیه سوم نشان داد که تخصص منبع پیامهای موجود در سایتها و شبکههای
اجتماعی بر سودمندی تبلیغات شفاهی الکترونیکی تأثیر مثبت و معناداری وجود دارد .اگر تولیدکنندگان و
فروشندگان پوشاک فعال در سایتها و شبکههای اجتماعی بتوانند از رهبران فکری و افراد متخصص در جامعه
برای معرفی محصوالت خود در این سایتها و شبکهها استفادهکنند ،نتایج سودمندتری از این رسانههای عاید خود
میکنند .تحقیقات قبلی نشان دادند که تخصص فرستنده پیام در تبلیغات شفاهی الکترونیکی تا حد زیادی
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تأثیرگذار است ( .)Cheng & Ho, 2015یافتههای این پژوهش با نتایج تحقیقات
) Cheung et al., (2008) ،& Ho (2015همسو میباشد .نتایج فرضیه چهارم نشان داد که اعتبار منبع پیامهای
موجود در سایتها و شبکههای اجتماعی بر سودمندی تبلیغات شفاهی الکترونیکی تأثیر ندارد .اعتبار منبع اطالعات
تأثیر مثبتی بر سودمندی اطالعات دارد و سودمندی اطالعات با پذیرش اطالعات ارتباط مثبت دارد ،همانطورکه
توسط مدل پذیرش اطالعات بیان شده است ) .(Sussman & Siegal, 2003ولی نتایج این پژوهش به اثبات
نرساند که اعتبار منبع پیامهای موجود در شبکههای اجتماعی میتواند بر سودمندی تبلیغات شفاهی الکترونیکی
تأثیر بگذارد ،این نشان میدهد که خریداران پوشاک در شبکههای اجتماعی به این امر مهم توجه نکردهاند .نتایج
این پژوهش نشان داد که اعتبار منبع پیامهای موجود در سایتها و شبکههای اجتماعی نمیتواند بر سودمندی
تبلیغات شفاهی الکترونیکی تأثیرگذار باشد که با نتایج تحقیقات )Martin ،Hajli (2018) ،Tien et al., (2018
)Chang ،Tin et al., (2018

) Cheung et al., (2008) ،Chu & Kim (2011) ،Park et al., (2014) ،& Log (2013و & Wathen

) Burkell (2002همسو نیست .نتایج فرضیه پنجم و دهم نشان داد که نگرش نسبت به اطالعات در سایتها و
شبکههای اجتماعی بر سودمندی و اعتبار تبلیغات شفاهی الکترونیکی تأثیر ندارد .یکی از عوامل احتمالی این
نتیجه ،زمینه و هدف این مطالعه یعنی رسانههای اجتماعی است .با توجه به اینکه مردم معموالً اطالعات تبلیغات
شفاهی الکترونیکی را از دوستان و آشنایان خود در رسانههای اجتماعی دریافت میکنند ،ممکن است از قبل فکر
کنند که این اطالعات مفید خواهد بود و اما هنگام مواجه با این اطالعات تصمیم خود را نسبت به مفیدبودن
عوض کنند .بنابراین ،رابطه ذکرشده ممکن است تحتتأثیر قرار گیرد .نتایج این پژوهش نشان داد که نگرش
نسبت به اطالعات در سایتها و شبکههای اجتماعی نمیتواند بر سودمندی تبلیغات شفاهی الکترونیکی تأثیرگذار
باشد .که یافتههای این پژوهش با نتایج تحقیقات )،Prendergast et al., (2010) ،Erkan & Evans (2016
همسو نیست .نتایج فرضیه ششم نشان داد که تعامل با شبکههای اجتماعی بر سودمندی تبلیغات شفاهی
الکترونیکی تأثیر مثبت و معناداری دارد .تبلیغات قبلی نشان دادند که مشتریان با مشارکت در بررسی و توصیه
محصول از رسانههای اجتماعی استفاده میکنند .این فعالیتها بیشتر باعث افزایش سودمندی تبلیغات شفاهی
الکترونیکی میشود ( .)Kumar & Benbasat, 2006به این معنی است که اگر یک مشتری سطح تعاملپذیری
مربوط به تبلیغات رسانههای اجتماعی را درک کند ،تجربیات خود را برای دیگران بهاشتراک میگذارد و به
سودمندی تبلیغات در این محیط کمک میکنند .در حقیقت ،مشتریان بهطور قابلمالحظهای نظرات خود را ارائه
میدهند و از ادراک و تجربه خود در مورد تبلیغات هدفمند صحبت کنند .بهاینترتیب ،احتمال بیشتری وجود دارد
که مشتریان در ارتباط با ارتباطات رسانههای اجتماعی باتجربههای مفیدتر و پیشپاافتادهتری روبهرو شوند .نتایج
این پژوهش نشان داد که تعامل با شبکههای اجتماعی میتواند بر سودمندی تبلیغات شفاهی تأثیرگذار باشد.
بنابراین تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک فعال در شبکههای اجتماعی برای افزایش سودمندی تبلیغات شفاهی
الکترونیکی باید هنگام بررسی و توصیه محصول از نظرات مشتریان خود استفاده کنند ،زیرا این مشارکت باعث
جذب افراد جهت خرید در شبکههای اجتماعی میشود که این با نتایج تحقیقات )Kaplan & ،Hajli (2018
) Hainlin (2010و ) Kumar & Benbasat (2006همسو است .نتایج پژوهش (فرضیه هفتم و نهم) نشان داد
که قدرت مجابکنندگی و اعتبار منبع پیامهای موجود در سایتها و شبکههای اجتماعی بر اعتبار تبلیغات شفاهی
الکترونیکی تأثیر مثبت و معناداری دارند .تبلیغات قبلی نشان دادند که اگر گیرنده اطالعات تصور کند که اطالعات
موجود در شبکههای اجتماعی ،شامل یک استدالل بسیار مجابکننده باشد ،احتماالً نسبت به آن نگرش مثبت
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خواهد داشت ( .)Zhang et al., 2014همچنین سطح اعتبار منبع در نهایت میتواند با سطح اطمینان و پذیرش
اطالعات موجود در سایتها و شبکههای اجتماعی توسط گیرندگان پیام مرتبط شود ( .)Teng et al., 2014نتایج
این پژوهش نشان داد که قدرت مجابکنندگی و اعتبار منبع پیامهای موجود در شبکههای اجتماعی میتواند باعث
افزایش اعتبار تبلیغات شفاهی الکترونیکی شود که این با نتایج تحقیقات )Fan et al., ،Tien et al., (2018
)(2013؛ (Fang, ) 2014؛ Hajli, 2018؛ )،Teng et al., (2014) ،Angst & Agarval (2009) ،Lis (2013
) Park & Lee (2009و ) ،Park et al., (2007همسو میباشد .نتایج فرضیه هشتم نشان داد که تخصص منبع

بر اعتبار تبلیغات شفاهی الکترونیکی تأثیر ندارد .نتایج پژوهش ) Tien et al., (2018نشان داد که تخصص منبع
قویترین پیشبینیکننده سودمندی تبلیغات شفاهی الکترونیکی است .بااینحال ،نقش اعتبار تبلیغات شفاهی
الکترونیکی بهواسطه تخصص منبع در این مطالعه تأیید نشده است .مطابق با نظر ) Fang (2014شبکههای
اجتماعی ممکن است به گیرندگان تبلیغات شفاهی کمک کند تا با استفاده از نشانههای اطالعات مرتبط در قالب
یادداشتها ،بهروزرسانیهای وضعیت ،عکسها ،فیلمها یا پیامهای ارسالشده در صفحه شخصی فرستنده ،درک
بهتری داشته باشند .بنابراین ،تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک فعال در شبکههای اجتماعی بهتر است که
گیرندگان تبلیغات شفاهی الکترونیکی را ترغیب به رعایت چنین نکاتی کند و با فرستندگان تبلیغات شفاهی
الکترونیکی ارتباط برقرار کند تا اطالعات بهتر موجود در تبلیغات شفاهی الکترونیکی را بهتر ارزیابی کنند.
یافتههای این فرضیه با یافتههای؛ ) Baber et al., (2016) ،Lis (2013) ،Tien et al., (2018و Teng et al.,
) ،(2014همسو نیست .نتایج فرضیه یازدهم نشان داد که تعامل با شبکههای اجتماعی بر اعتبار تبلیغات شفاهی
الکترونیکی تأثیر ندارد .محبوبیت روزافزون شبکههای اجتماعی افراد زیادی را به سمت سایتها و شبکههای
اجتماعی سوق داده است تا در تعامل اجتماعی شرکت کنند و اطالعات و دانش خود را با همساالن خود بهاشتراک
بگذارند .بااینحال ،مردم نسبت به استفاده از اطالعات در جوامع آنالین و اعتبار اطالعات تولیدشده در شبکههای
اجتماعی نگران هستند .تبلیغات شفاهی الکترونیکی در شبکههای اجتماعی به شرکتها کمک میکند تا از
رسانههای اجتماعی برای جذب مشتری بیشتر و تسهیل تعامالت اجتماعی خود برای تولید تبلیغات شفاهی
اجتماعی محصوالت خود استفادهکنند .آنها ممکن است استراتژیهای بازاریابی خود را براساس دیدگاه رسانههای
اجتماعی توسعه دهند تا اطالعات خود را در مسیری متفاوت به مشتریان خود توزیع کنند .این اطالعات نسبت به
سایر منابع تأثیر بیشتری دارد ،زیرا مشتریان قبل از استفاده از رسانههای اجتماعی ،باید یک پروفایل معتبر ایجاد
کنند .اینیک استراتژی بازاریابی جدید با استفاده از رسانههای اجتماعی برای توسعه تبلیغات شفاهی الکترونیکی
است تا اعتبار اطالعات تولیدشده از طریق ارتباطات آنالین را افزایش دهد .اعتبار اطالعات یک عامل مهم است
زیرا مشتریان نمیتوانند محصوالت و خدمات را در یک ارتباط آنالین تجربهکنند .بنابراین ،تبلیغات شفاهی
الکترونیکی میتواند اطالعات معتبری را برای سایتها و شبکههای اجتماعی تولید کند .فروشندگان الکترونیکی
میتوانند جوامع آنالین را برای جذب افراد بهصورت آنالین و انجام تعامل اجتماعی با همساالن خود توسعه دهند.
یافتههای این فرضیه با یافتههای؛ ) Forman et al., (2008) ،Kozinets et al., (2010) ،Hajli (2018همسو
نیست .نتایج فرضیههای دوازده و سیزده نشان دادند که سودمندی و اعتبار تبلیغات شفاهی الکترونیکی بر پذیرش
تبلیغات شفاهی الکترونیکی تأثیر مثبت و معناداری دارند .اعتبار و سودمندی یک مکانیسم عمومی هستند که از
طریق آنها تبلیغات شفاهی الکترونیکی بر پذیرش اطالعات تأثیر میگذارد .تحقیقات قبلی نشان دادند که
سودمند ی و اعتبار تبلیغات شفاهی الکترونیکی احتمال پذیرش اطالعات موجود در تبلیغات شفاهی الکترونیکی را
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افزایش میدهد ) .(Tien et al., 2018مطالعات مربوط به تبلیغات شفاهی الکترونیکی نتیجه گرفتهاند که اعتبار
اطالعات عنصر اصلی تقویت پذیرش پیامهای مرتبط است (Fan et al., 2013؛ Fang, 2014؛ Hajli, 2018؛
 .)Lis, 2013نتایج این پژوهش نشان داد که سودمندی و اعتبار تبلیغات شفاهی الکترونیکی میتواند بر پذیرش
اطالعات موجود در تبلیغات شفاهی الکترونیکی تأثیرگذار باشند ،بنابراین تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک برای
افزایش پذیرش اطالعات موجود در تبلیغات شفاهی الکترونیکی خود باید از تبلیغاتی با سودمندی و اعتبار باالتر
استفادهکنند که این با نتایج تحقیقات )Fan et al., (2013) ،Tien et al., (2018؛ )Fang (2014؛ Hajli
)(2018؛ )Dabelkar ،Gunawan & Huarng (2015) ،See-To & Ho (2014) ،Erkan & Evans (2016

) ،& sheng (2012همسو میباشد .نتایج فرضیه چهاردهم نشان داد که پذیرش تبلیغات شفاهی الکترونیکی بر
قصد خرید تأثیر ندارد .مکانیسم واسطهگری در پذیرش اطالعات برای تأثیرگذاری تبلیغات شفاهی الکترونیکی در
قصد خرید ،این مطالعه ارتباط کاملی بین ترغیب مصرفکننده و تصمیمگیری در سایتها و شبکههای اجتماعی
برقرار نمیکند .یک پیشفرض اساسی در تحقیقات تبلیغات شفاهی این است که تأثیر آن بر قصد خرید
مصرفکنندگان بیشتر از سایر ارتباطات است زیرا بهنظر میرسد تبلیغات شفاهی توصیههای قابلاعتماد و
قابلاطمینانتر هستند ( .)Pyle et al., 2021تحقیقات قبلی نشان دادند که پذیرش اطالعات نباید در بررسی
اطالعات تبلیغات شفاهی الکترونیکی توسط مشتری با توجه به اهداف مصرفکننده مصرف نادیده گرفته شود.
درواقع ،یافتههای حاصل از پیشینه پژوهش نشان داده که تعامل با همساالن در مورد محصوالت بیش از سایتها
و شبکههای اجتماعی با تصمیمات مربوط به خرید همراه است .مطالعه ) Zhang et al., (2020نشان داد که
پذیرش تبلیغات شفاهی الکترونیکی بر قصد خرید تأثیر مستقیم و مثبت دارد .نتایج این فرضیه با یافتههای Tien
)،Dabelkar & sheng (2012) ،Gunawan & Huarng (2015) ،See-To & Ho (2014) ،et al (2018
) Zhang et al., (2020)،Wang et al., (2012) ،Abdullah et al.., (2016) ،Alovan (2018همسو نیست
نتایج پژوهش (فرضیه 15و  )16نشان دادند که سودمندی تبلیغات شفاهی و اعتبار تبلیغات شفاهی الکترونیکی بر
قصد خرید تأثیر مثبت و معناداری دارند .یافتههای این پژوهش حاکی از آن است که مشتریان در شبکههای
اجتماعی آن سایتهای و رسانههای اجتماعی را برای خرید انتخاب میکنند که دارای اطالعات سودمند و با اعتبار
باالیی باشند .یعنی شرکتها و فروشندگان پوشاک فعال در شبکههای اجتماعی مطلوب است که اطالعات
سودمند و با اعتبار باالیی برای محصوالت خود در بین مشتریان بهاشتراک بگذارند تا میل به قصد خرید را در
آنها افزایش دهد .به این معنی است تا زمانی که مشتریان احساس کنند تبلیغات رسانههای اجتماعی به دلخواه و
منافع خود مربوط میشود ،آنها بیشتر مایل به خرید محصوالت موجود در تبلیغات رسانههای اجتماعی هستند.
بهطور خالصه ،مشتریانی که تبلیغات رسانههای اجتماعی را سودمندتر و بااعتبارتر پیدا میکنند ،احتمال بیشتری
دارد که محصوالت هدفمند این تبلیغات را خریداری کنند .چون هنوز استفاده از شبکههای اجتماعی برای
خریدوفروش پوشاک در کشور ما مثل کشورهای توسعهیافته متداول نشده است ،بهتر است که اطالعات بااعتبار و
سودمندی باال را به مشتریان در شبکههای اجتماعی ارائه دهند .تحقیقات قبلی نشان دادند که سودمندی تبلیغات
شفاهی الکترونیکی به مصرفکنندگان این امکان را میدهد تا نگرش و تصمیمات خرید خود را اصالح کنند
( .)Wang et al., 2012همچنین اعتماد بیشتر به فرستنده پیام میل به خرید مصرفکننده را افزایش میدهد
( Gunawan & Huarng (2015) .)Dabelkar & sheng, 2012تأیید کردند که قصد خرید به سمت
محصوالت موجود در سایتها و شبکههای اجتماعی میتواند ناشی از پیامهای با کیفیت باال در شبکههای
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اجتماعی باشد .نتایج پژوهش ) Tien et al., (2018نشان میدهد که اعتبار و سودمندی تبلیغات شفاهی
الکترونیکی بر قصد خرید مصرفکننده نسبت به محصوالت توصیهشده در سایتها و شبکههای اجتماعی تأثیر
مثبت دارد .نتایج فرضیه هفده نشان داد که تعامل با شبکههای اجتماعی بر قصد خرید تأثیر مثبت و معناداری دارد.
سطح باالیی از تعاملپذیری در تبلیغات شبکههای اجتماعی وجود دارد که بهطور مثبت درک مشتری را از
سودمندی مربوط به این تبلیغات را افزایش میدهد و آنها را متمایل به خرید میکند .تعاملپذیری نقش مهمی در
قصد خرید افراد دارد .به این معنی است که اگر یک مشتری سطح تعاملپذیری مربوط به تبلیغات شبکههای
اجتماعی را درک کند ،آنها عمدتاً چنین تبلیغاتی را مفید و سرگرمکنندهتر دنبال میکنند و بهاینترتیب آنها برای
خرید محصوالت پوشاک ارائهشده در تبلیغات شبکههای اجتماعی انگیزه پیدا میکنند .در حقیقت ،مشتریان بیشتر
به ارتباط دوطرفه عالقهمند هستند و نهفقط گیرنده پیامهای ارسالشده .تعاملپذیری نیز نقش مهمی در شکل
دادن رفتار خرید آنالین مشتریان دارد ) .(Chen et al., 2010همچنین نگرش به اطالعات از عوامل اصلی
تأثیرگذار در سودمندی تبلیغات شفاهی الکترونیکی در رسانههای اجتماعی است که بر قصد خرید مصرفکنندگان
تأثیر میگذارد ( .)Erkan & Evans, 2016وبسایتهای موجود در شبکههای اجتماعی مشاهدات مستقیم را
امکانپذیر میکنند ،زیرا نظرات مثبت و منفی مصرفکنندگان دردسترس عموم است ،ازاینرو ،جمعآوری و
تجزیهوتحلیل اطالعات ازجمله (رتبهبندی کلی ،امتیازدهی خاص و برخی از ویژگیهای خاص محصول) را تسهیل
میکند ( .)Arenas-Marquez et al., 2021یافتههای این پژوهش با یافتههای )Abdullah ،Alovan (2018
) et al (2016و ) Wang et al., (2012همسو میباشد .نتایج فرضیه هجده نشان داد که نگرش نبست به
اطالعات بر قصد خرید تأثیر مثبت و معناداری دارد .مدل پذیرش اطالعات ادعا میکند که تأثیر اطالعات تبلیغات
شفاهی الکترونیکی در شبکههای اجتماعی نهتنها به ویژگیهای اطالعات تبلیغات شفاهی الکترونیکی مانند کیفیت
و اعتبار اطالعات بستگی دارد ،بلکه به رفتار مصرفکنندگان نسبت به اطالعات تبلیغات شفاهی الکترونیکی نیز
بستگی دارد .شرکتها و فروشندگان پوشاک که در شبکههای اجتماعی فعال هستند ،میتوانند با مشخصکردن
عوامل تعیینکننده اطالعات تبلیغات شفاهی الکترونیکی در رسانههای اجتماعی که بر اهداف خرید
مصرفکنندگان تأثیرگذار است ،درک بیشتری از تبلیغات شفاهی الکترونیکی در رسانههای اجتماعی فراهم کنند و
اطالعاتی با اعتبار باالتر در سایت و شبکههای خود ارائه دهند و نگرش مشتریان را نسبت به محصوالت خود
مثبتتر کنند تا آنها گرایش بیشتری به خرید پیدا کنند .نتایج پژوهش ) Erkan & Evans (2016نشان داد که
نگرش به اطالعات از عوامل اصلی تأثیرگذار در سودمندی تبلیغات شفاهی الکترونیکی در رسانههای اجتماعی
است که بر قصد خرید مصرفکنندگان تأثیر میگذارد .بنابراین ،براساس مدل پذیرش اطالعات ،میشود پیشبینی
کرد که نگرش به اعتبار اطالعات عالوهبر اتخاذ اطالعات و قصد خرید ،به سودمندی و اعتبار تبلیغات شفاهی
الکترونیکی مرتبط است .یافتههای این پژوهش با یافتههای )Nabi & Hendriks ،Erkan & Evans (2016
) (2003و ) Prendergast et al., (2010همسو میباشد .در این بخش با توجه به نتایج بهدستآمده از آزمون
فرضیهها ،پیشنهادهای کاربردی در زیر ارائه میگردد:
به تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک فعال در سایتها و شبکههای اجتماعی توصیه میشود که ازنظرت
کاربران برای بهبود محصوالت و فعالیت خود استفاده کنند و با مشتریان خود در تعامل کامل باشند بهطوریکه در
هر لحظه آماده پاسخگویی به سؤاالت مشتریان باشند.
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محتوای اطالعات وبسایت باید دوستانه و اعتمادآفرین و حاوی اطالعات کافی و مفید باشد تا بتواند نظر
مصرفکننده را جلب و میل به خرید را افزایش دهد.
یافتههای این پژوهش نشانمیدهد که شبکههای اجتماعی میتوانند مبنایی غنی برای اطالعات ارتباط بین
مشتریان در تبلیغات شفاهی الکترونیک ایجاد کنند و بنابراین میتوانند تأثیر زیادی در تصمیمات مربوط به مصرف
داشته باشند .بهاینترتیب ،برندهای پوشاک باید به سایتها و شبکههای اجتماعی مشتریمحور توجه بیشتری
داشته باشند .اگرچه محتوای چنین تبلیغات شفاهی الکترونیکی تحت کنترل شرکتها نیست ،اما همچنان باید از آن
آگاه باشند .این امر میتواند با مشارکت در «مراقبتهای اجتماعی» حاصل شود که در آن فروشندگان و
تولیدکنندگان پوشاک بهدنبال بحث گروهی و نظرات در مورد محصوالت خود ،پاسخ به سؤاالت مصرفکنندگان و
ارائه پشتیبانی از مشتری با استفاده از ابزارهای مختلف سایتها و شبکههای اجتماعی هستند .مراقبتهای اجتماعی
شرکتها را قادر میسازد با رسیدگی سریع به موضوعاتی که مصرفکنندگان را به سمت گسترش تبلیغات شفاهی
منفی سوق میدهد ،اعتبار خود را مدیریت کنند ،بنابراین از تأثیر بالقوه چنین شکایاتی بر سایر مصرفکنندگان
جلوگیری میشود.
استفاده از رهبران فکری برای ترغیب مشتریان به تولید پیامهای مثبت مرتبط با برند.
برای بهبود کیفیت اطالعات ،تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک ،بهتر است مشتریان را ترغیب کنند تا
اطالعات کاملتری در مورد محصوالت موجود در پستهای خود ارائهدهند ،ازجمله؛ جزئیات عملکرد آنها،
ویژگیهای جدید ،عملکرد ،نگاه و احساس ،زیباییشناسی و اثربخشی .عالوهبراین ،توصیهکنندگان میبایست مرتب
به نظرات و پیامهای سایر مصرفکنندگان که اطالعات اضافی مربوط به محصول را درخواست میکنند ،پاسخ
دهند.
در این پژوهش به بررسی نظرات مثبت خریداران پوشاک در شبکههای اجتماعی پرداخته شد ،اما تأثیر نظرات
منفی خریداران آنالین بر تصمیمگیری مشتریان در نظر گرفته نشده است که محققین در تحقیقات آینده میتوانند
به این مهم بپردازند.
محدودیتهای این پژوهش حاضر شامل؛ دشواری در جلب همکاری افرادی که از شبکههای اجتماعی خرید
کردهاند ،محدودیت زمان و عدم درنظرگرفتن کلیه مؤلفههای مؤثر بر قصد خرید در شبکههای اجتماعی است.
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نویسندگان این مقاله:
دکتر زهره دهدشتی شاهرخ؛ ایشان دارای مدرک دکتری مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی از
دانشگاه عالمه طباطبایی و  MBAبازاریابی از دانشگاه ایالتی سانفرانسیسکو آمریکا میباشند و استاد
تمام مدیریت بازاریابی دانشگاه عالمه طباطبایی هستند .تالیفات ایشان شامل هشت کتاب پرفروش در
حوزههای بازاریابی شبکههای اجتماعی ،تبلیغات و گردشگری بهعالوه بیش از  150مقاله علمی معتبر
میباشد .ازجمله افتخارات ایشان ،میتوان به عناوین مؤلف برتر و پژوهشگر نمونه دانشکده مدیریت و
حسابداری دانشگاه عالمه طباطبایی اشاره کرد.
محمد تابش مقدم؛ کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی از دانشگاه پیامنور مرکز
بینالملل قشم ،دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش استراتژیک از دانشگاه خلیجفارس
بوشهر ،مدرس مدعو گروه مدیریت و حسابداری دانشگاه پیامنور هستند .عالیق پژوهشی ایشان شامل رفتار
مصرفکننده ،دیجیتال مارکتینگ و استراتژیهای دیجیتال مارکتینگ ،استراتژیهای باز ،مدلهای
کسبوکار دیجیتال میباشد .ایشان یک مقاله علمی-پژوهشی ،سه مقاله کنفرانسی و  2مقاله علمی
تخصصی را در کارنامه خود دارند.
سجاد فتاح ناصرآباد؛ کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی از دانشگاه علوم و
تحقیقات تهران ،دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش تجارت الکترونیک دانشگاه
تهران دانشکدگان فارابی ،مدرس مدعو گروه مدیریت و حسابداری دانشگاه پیام نور هستند .عالیق
پژوهشی ایشان شامل بازاریابی ،رفتار مصرفکننده ،دیجیتال مارکتینگ ،برندینگ و کسبوکارهای
الکترونیک میباشد .ایشان یک مقاله علمی-پژوهشی ،یک مقاله کنفرانسی و  2مقاله علمی
تخصصی را در کارنامه خوددارند.

