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چکیده
این پژوهش برا ساس هدف ،کاربردی و از نظر ماهیت ،همب ستگی میبا شد و به روش پیمای شی
انجام شده است .جامعهی آماری پژوهش ،مشتریان فروشگاههای ورزشی استان سمنان بودند .حجم
نمونهآماری  251نفر و از نوع در دسترس بوده است .ابزار گردآوری دادهها پرسشنامههای بازاریابی
ر سانههای اجتماعی ) ،Mehrabi & et al, (2014ارزش ویژهی م شتری Hamidizade & et al,

) (2015و قصددد خرید مجدد ) Dorwasola, (2004و ) Rajetgera, (2011بوده اسددت .روایی
صوری و محتوایی پرسشنامههای توسط صاحبنظران مورد تأیید قرار گرفت .پایایی پرسشنامهها نیز با
استفاده از آزمون آلفای کرونباخ به ترتیب برابر با  2/98 ،2/91و  2/98برآورد شد .نتایج نشان داد،
فعالیتهای بازاریابی شددبکههای اجتماعی بر ارزش ویژه مشددتری و قصددد خرید مجدد تأثیر مثبت و
معناداری دارد؛ ارزش ویژه مشتری بر قصد خرید تأثیر مثبت و معناداری دارد و فعالیتهای بازاریابی
شبکههای اجتماعی بطور غیرمستقیم از طریق ارزش ویژه مشتری بر قصد خرید مجدد تأثیر مثبت و
معناداری دارد .بنابراین ،میتوان اظهار کرد که شبکههای اجتماعی فرصتی برای شناساندن فروشگاه
و محصوالت فروشگاهها ایجاد میکنند.
واژگان کلیدی :ارزش ویژه مشتری ،بازاریابی ،شبکههای اجتماعی ،قصد خرید مجدد
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مقدمه
ان سانها در هر نقطه از کرهی خاکی ،تنها با چند کلیک میتوانند با میلیونها و میلیاردها ان سان
دیگر در هر جای دیگر جهان ارتباط برقرار کنند .ارتباطات ان سانی شکل و سیع ،پویا و پیچیدهای
بهخود گرفته است و این پویایی به مردمان دور از کانونهای قدرت ،امکان ابراز وجود و ایجاد تأثیر
بیشتر در جامعه را داده اسددت ،بهگونهای که رسددانههای اجتماعی امروزه به بخش جداییناپذیر
زندگی بسیاری از مردم تبدیل شده است .شبکههای اجتماعی بخشی از رسانهی اجتماعی هستند که
با اهداف مختلفی ایجاد شدهاند و کاربران ب سیار زیادی را به خود جذب کردهاند ( Pourrashidi,

 .)Mehdizadeh & Sheikhpour, 2014اینترنت و شدددکلگیری رسدددانه های اجتماعی آنالین،
زیرسدداخت مناسددبی برای روابط جمعی ایجاد نموده اسددت .این رسددانهها در ابتدا با هدف برقراری
ارتباط میان افراد مورد ا ستفاده قرار میگرفتند .امروزه با گ سترش محبوبیت و ا ستفاده از ر سانههای
اجتماعی ،بسیاری از شرکتها از این زیرساخت ارتباطی ،در راستای نیل به اهدافی مانند بازاریابی،
تبلیغات ،فرهنگسدددازی و غیره بهره میبرند ( Hosseinzadeh, Khazaneda Lu & Andalib,

.)2016
دنیای امروز با پدیدههای جدید و بهسدددرعت همهگیر به نام «رسدددانههای اجتماعی» در فضدددای
مجازی روبهرو شددده اسددت .رسددانههای اجتماعی قدرت را از شددرکت بهسددوی افراد و جوامع یا به
عبارتی کاربران خالق انتقال داده اسددت که موجب تأثیرات بسددیار موفق و یا فاجعهباری بر برندهای
مشهور شده است .سازماندهی اثربخش در رسانههای اجتماعی برتریهایی را در سازمانها بهوجود
میآورد .حضددور همهجانبهی تکتک مردم از اقشددار مختلد در شددبکههای اجتماعی باعث شددده
است که کسبوکارها از این طریق ،بازار خود را بهدست بیاورند و تعامل زنده واقعی و صمیمانهای
با مخالفان خود داشدددته باشدددد .باتوجه به رسدددانههای اجتماعی که پیرامون ما هسدددتند ،شدددرکتهای
کوچک تا متو سط اهمیت ا ستفاده از ر سانههای اجتماعی و ح ضور توییتر ،1فیسبوک 2و غیره را
1.Twitter
2. Facebook
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برای ر شد ک سبوکارهای شان درک کردهاند ( .)Gurău, 2008از اینرو شرکتها برای جذب
مشددتری در سددالهای اخیر به رسددانههای اجتماعی روی آوردهاند .با گسددترش فضدداهای مجازی و
کاربران اینترنتی بسددد یاری از صدددا حبنظران بازار یابی ،اجت ما عات م جازی را بهعنوان فرصدددتی
برایشدناسداندن محصدوالت و خدمات شدرکتها معرفی کردهاند (.)Arman & Javidfar, 2016
رسددانههای اجتماعی تحول عظیمی در عرصددهی کسددبوکار و بازاریابی اینترنتی ایجاد کردهاند .این
رسدددانهها نه تنها در دنیای مجازی مشدددتریان زیادی را به خود جذب کرده و جانی تازه به صدددنایع و
محصوالت بخشیدهاند ،بلکه مکانی برای تبلیغات شرکتها نیز هستند (.)Fathullahzadeh, 2015
در این میان ،مشتری مهمترین دارایی هر سازمان بهحساب میآید و حفظ مشتری مهمترین خطمشی
هر مؤ س سه و شرکت به شمار میرود .در نتیجه سازمان برای حفظ او باید از خ صو صیات روحی،
رفتاری ،عادات و ر سوم او مطلع با شد؛ تا با ارائهی عکسالعمل منا سب و بهموقع در مقابل گفتار و
رفتار او فرصددتهایی را ایجاد و از آنها بهرهبرداری نماید ( .)Kotler, 2006رسددانهی اجتماعی به
شددرکتها این امکان را میدهد که بتوانند با مشددتریان نهایی بهصددورت مسددتقیم و بهموقع با هزینهی
پایین و با کارایی باال نسدددبت به ابزارهای ارتباطی سدددنتی ارتباط برقرار کنند ( & Hamze Lu

.)Yazdani, 2015
از طرف دیگر با توسددعهی تئوری مشددتریمحور ،ارزش ویژه مشددتری بهتدریج تبدیل به یکی از
معیارهای مهم جهت برر سی شای ستگی کلیدی شرکتها شده ا ست .بهمنظور به حداکثر ر ساندن
ارزش ویژه م شتری ،اولین مورد جهت سنجش و ارزیابی ارزش ویژه م شتری ،ارزش نهایی ،ارزش
طول عمر مشتری است ،ارزشی که یک مشتری برای شرکت به ارمغان میآورد ،به سود حاصل از
هر معامله محدود نمی شود و سود نهایی مشتری در طی مدت زمان ارتباطش با شرکت ممکن است
بیشتر باشدددد؛ بنابراین ،مشدددتریان باید بهعنوان دارایی های نامشدددهود در نظر گرفته شدددوند و برای
دسددتیابی ،حفظ و به حداکثر رسدداندن ارزش آنها درسددت مانند دیگر داراییهای مالی شددرکت
تالش شددود ( .)Arman & Javidfar, 2016با توجه به ارزشددی که آنها برای فروشددگاهها دارند،
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اهمیت خرید مجدد مشددتریان از فروشددگاه بسددیار مهم اسددت .منظور از قصددد خرید ،تکرار خرید
مصدددرفکننده از برندی خاص بعد از اسدددتفاده از همان برند یا اعتقاد مشدددتری به ادامهی خرید از
شدددرکتی خدداص در آینددده اسددددت (.)Aghazadeh, Gholipoor & Bakhshizadeh, 2013
شددرکتهایی که بتوانند مشددتریان خود را وفادار کرده و آنها را حفظ کنند و از رفتن مشددتریان به
سمت رقبا جلوگیری کنند ،تا حدی میتوانند جایگاه خود را در بازار و ف ضای رقابت حفظ کنند و
آن را از دسددت ندهند .در چنین فضددای رقابتی پیچیده و پویا ،ارتباط با مشددتری فقط بهمنظور وفادار
کردن مشدددتری کافی نمیباشدددد ،بنابراین ،کیفیت این ارتباط نیز بسدددیار اهمیت دارد ( Rahimnia,

.)Harandi & Fatemi, 2012
درواقع در بازار ر قابتی کنونی حفظ مشدددتری و تالش برای افزودن میزان خر ید آن ها امری
ضروری ا ست ،زیرا حفظ م شتریان موجود ن سبت به م شتریان جدید کمهزینهتر ا ست .لذا این امر
فرو شندگان را به سمت ا ستفاده از ا ستراتژیهایی سوق میدهد که ضمن کاهش هزینههای حفظ
م شتری فعلی باعث افزایش میزان خرید آنها می شود .در بازارهای هو شمند فرو شندگان کمتر به
دنبال رقابت بر سددر قیمتها میباشددند و بیشتر به دنبال راههایی برای ایجاد فضددایی مناسددب از
فروشددگاه خود در ذهن مصددرفکنندگان هسددتند ()Nemec, Nemec & Pavlic, 2014؛ زیرا با
توجه به رشدددد فضدددای رقابتی و ارائهی کاالهای مشدددابه با قیمتهای مشدددابه ،چگونگی عملکرد
فرو شگاهها در ر سانههای اجتماعی ابزار قدرتمندی ا ست که میتوان بهو سیلهی آن خود را از رقبا
متمایز و مشددتریان را جلب نمود .بدون تردید مشددتریانی که از محل خرید خود بهعنوان وجهه و
اعتبارشددان اسددتفاده میکند ،مهر تأییدی بر این امر دارند (.)Pashmfoorosh & Samadi, 2010
م شتریان و م صرفکنندگان همواره در ج ستوجوی عر ضهکنندگانی ه ستند که کاال یا خدماتی
بهمراتب بهتر به آنها ارائه کنند .شددواهد و مدارک زیادی نیز نشددان میدهند که در دنیای رقابتی
امروز ،کشددد نیازها و خواسددتههای مشددتریان و برآورده کردن آنها قبل از رقیبان شددرط اسدداسددی
موفقیت شرکتهاست (.)Maleki & Darabi, 2008
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مطالعاتی درخصوص نقش بازاریابی رسانههای اجتماعی بر ارزش ویژه و واکنش مشتری توسط
محققین در داخل و خارج از کشور صورت گرفتهاست (Zollo, Filieri, Rialti & Yoon, 2020؛

 .)Koay, Ong, Khoo & Yeoh,2020همانگونه که ) ،Arman & Javidfar, (2016تأثیر مثبت
انجام فعالیتهای بازاریابی رسددانههای اجتماعی بر ارزش ویژه مشددتریان را مورد تأکید قرار دادهاند.
همچنین ) Dashti, Sanaei & RezaeiDolatabadi, (2017تأثیر مثبت ابعاد ارزش ویژه مشددتری
بر ر ضایت م شتری را مورد تأیید قرار دادهاند .ازنظر ) Zhu & Chen, (2015نیز جهت مؤثر بودن
بازاریابی رسددانههای اجتماعی نیاز اسددت که تالشهای بازاریابی رسددانههای اجتماعی همسددو و
همراستا با نیازهای مختلد کاربران رسانههای اجتماعی باشد.
حال ازآنجا که بازاریابی شبکههای اجتماعی به سازمانها و ارگانهای خ صو صی امکان ایجاد
مجرای جدیدی برای پشددتیبانی از مشددتری را میسددر میسددازد و این بهمعنی باور و بینش رقابتی و
بهدسددت آوردن مشددتری بیشتر اسددت ،این یکی از مؤثرترین روشهای بهدسددت آوردن و حفظ
شهرت در عرصه وب است که رمز کلیدی موفقیت آن ،برقراری ارتباطی مؤثر با مشتریان و نمایش
میزان ارزشی است که هر کسب و کاری برای مشتریانش قائل میشود .ازطرفی باتوجه به پیدایش و
ایجاد ساختار جدید و فناوری نوین در بخش فروشگاهی رقابت شدیدی بین فروشگاهها برای جلب
نظر م شتریان و بازاریابی بهوجود آمده ا ست؛ دراین را ستا ،نقش فرو شگاهها ب سیار بااهمیت جلوه
میکند .دراین میان ،نیازهای بخش ورزش نیز ایجاب میکند تا بازاریابان در این حیطه شددیوهها و
روشهای نوینی را برای فروش محصددوالت و ارائهی خدمات بهکار بگیرند .در بسددیاری از موارد
فروشگاههای ورزشی باوجود داشتن محصوالت باکیفیت و کادر مجرب ،فروش مناسبی را ندارند
و یا نمیتوانند مشتریان قدیمی خود را حفظ کنند .بهنظر میرسد این موضوع با توسعهی شبکههای
اجتماعی و انواع تبلیغات فرو شگاههای مختلد ورز شی تو سط این ر سانهها در حوزهی بازاریابی
ورزشی پررنگتر شده است.
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فرو شگاههای ورز شی باید ت صویر مثبتی از خود و خرید در ذهن م شتری ایجاد کنند تا م شتری
ارزش بیشتری از خرید درک کند و این امر موجب خریدهای متعدد و مراجعات بعدی خود وی
و توصیه به افراد دیگر برای خرید از فروشگاهها شود .تحقیقات متعددی دراین خصوص و در حیطه
متغیرهای مورد بحث (بازاریابی رسددانههای اجتماعی ،ارزش ویژه و قصددد خرید مشددتریان) توسدط
محققین انجام شددده اسددت که هر کدام به جنبههای خاصددی از آن پرداختهاند (Brahim, 2016؛

Balakrishnan, Dahnil & Yi, 2016؛  .)Zhu & Chen, 2015بدااین وجود تحقیقی کده بدا
رویکرد جامع به بررسی نقش و تأثیر بازاریابی در رسانههای اجتماعی بر ارزش ویژه مشتری و قصد
خرید م شتریان فروشگاههای ورز شی پرداختهباشد ،تو سط محقق یافت ن شده ا ست .ازطرف دیگر،
پراکندگی مطالعات و عدمانسجام تحقیقات در برخی موارد ،ضرورت انجام مطالعهای جامع در این
خصوص را ایجاد مینماید.
از این رو باتوجه به مباحث فوق و نیز با اشاره به اهداف مهم بازاریابان ورزشی در حفظ مشتریان
و رسیدن به سطح مطلوب فروش و با عنایت به اهمیت باالی شبکههای اجتماعی در جامعهی کنونی،
موضوعی که در این پژوهش مطرح می شود ،این میباشد که باتوجه به افزایش فروشگاههای استان
سدددمنان و کم بودن مسدددافت بین دو اسدددتان سدددمنان و تهران ،تعداد زیادی از افراد با عضدددویت در
ر سانههای اجتماعی فرو شگاههایی که در پایتخت ه ستند ،برای خرید لوازم و الب سه ورز شی به آن
فروشددگاهها مراجعه میکنند؛ از این رو ،حفظ مشددتریان و ترغیب آنها به خرید از فروشددگاههای
ورزشددی محلی ،دشددوارتر اسددت و تالشهای بیشتری را میطلبد .بهنظر میرسددد ،حفظ ارتباط با
م شتریان از طریق شبکههای اجتماعی راهی ا ست که احتماالً میتواند به حفظ بلندمدت م شتریان و
ترغیب آنها به خرید ادامهدار از فروشددگاههای محلی کمک کند .بنابراین ،سددؤال اصددلی پژوهش
حا ضر این ا ست که بازاریابی شبکههای اجتماعی چه تأثیری بر ارزش ویژه م شتری و ق صد خرید
مجدد م شتریان فرو شگاههای ورز شی ا ستان سمنان دارد؟ برا ساس سئوال ا صلی تحقیق و بهمنظور
بررسی روابط بین متغیرها 8 ،فرضیه تدوین شده است:
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-

فعالیتهای بازاریابی شبکههای اجتماعی بر قصد خرید مجدد مشتریان فروشگاههای ورزشی
استان سمنان تأثیر دارد.

-

فعالیتهای بازاریابی شبکههای اجتماعی بر ارزش ویژه مشتریان فروشگاههای ورزشی استان
سمنان تأثیر دارد.

-

ارزش ویژه مشتری بر قصد خرید مشتریان فروشگاههای ورزشی استان سمنان تأثیر دارد.

-

فعالیتهای بازاریابی شبکههای اجتماعی بر قصد خرید مجدد مشتریان فروشگاههای ورزشی
استان سمنان بهواسطهی ارزش ویژه مشتری تأثیر دارد.

روششناسی پژوهش
پژوهش حا ضر برا ساس هدف کاربردی ا ست .ازنظر ماهیت همب ستگی میبا شد و روابط علی-
احتمالی بین متغیرهای مسددتقل و وابسددته را تعیین میکند و یک پژوهش پیمایشددی نیز محسددوب
میگردد .در این پژوهش متغیر " بازار یابی شدددب که های اجت ماعی" بهعنوان متغیر مسدددت قل درنظر
گرفتهشدددهاسددت و متغیرهای "ارزش ویژه مشددتری" و "قصددد خرید مجدد" بهعنوان متغیر وابسددته
درنظر گرفتهشدهاند.
جامعه آماری این تحقیق مشتریان فروشگاههای ورزشی استان سمنان هستند که این فروشگاههای
ورزشی از طریق حداقل یکی از شبکههای اجتماعی فعالیتهای بازاریابی انجام میدهند .شبکههای
اجتماعی که این فروشدددگاهها برای بازاریابی از آن اسدددتفاده میکردند ،اینسدددتاگرام 1یا تلگرام 2و یا
هردو آن بوده اسددت که مشددتریان این فروشددگاهها در یکی از شددبکههای اجتماعی آن عضددویت
داشتهاند .تعداد هشت فروشگاه در استان که شامل پنج فروشگاه در شهرستان سمنان ،دو فروشگاه
در شهرستان مهدیشهر ،یک فروشگاه در شهرستان دامغان و یک فروشگاه شهرستان شاهرود مورد
بررسی قرار گرفت .برای نمونهگیری از روش نمونهگیری در دسترس استفاده شد .ازنظر Kelayn,

1. Instagram
2. Telegram
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) ،(2001مدل معادالت سددداختاری ادعاهای مختلفی دربارهی نسدددبت آزمودنیها به متغیرها وجود
دارد که از ن سبت خیلی بزرگ  12به  1سؤال تا ن سبت حداقل الزم  2به  ( 1سؤال) در نو سان ا ست
(بهنقل از  .)Hair, Black, Babin & Anderson, 2009در این تحقیق تعداد نمونه با توجه به
تعداد سددؤاالت پرسددشددنامه ( 31سددئوال) ،و باتوجه بهبرآورد حداقل  2برابر و حداکثر  12برابر تعداد
سدددئواالت بین  12-312تخمینزده شدددد .در کل 251 ،پرسدددشدددنامه (تقریباً  9برابر تعداد سدددئواالت
پرسشنامه) تکمیل و مورد تحلیل قرار گرفت.
در این پژوهش برای جمعآوری داده ها درمورد پیشدددی نه پژوهش از م طال عات ک تاب خا نهای،
پژوهشهای اینترنتی و پایگاههای اطالعاتی و برای گردآوری دادهها از پرسددشددنامه اسددتفاده شددد.
پر س شنامه ا ستفاده شده شامل  8بخش میبا شد .بخش اول شامل اطالعات جمعیت شناختی ( شامل
جنسیت ،میزان تحصیالت ،سن و میزان استفاده از رسانههای اجتماعی)؛ بخش دوم ،شامل پرسشنامه
اسددتاندارد بازاریابی رسددانههای اجتماعی ) ،Mehrabi, Islami & Aghajani, (2014شددامل 11
سئوال و  5خردهمقیاس سرگرمی ( 2سئوال) ،تعامل ( 3سئوال) ،مدگرایی ( 2سئوال) ،سفارشیسازی
( 2سددئوال) و تبلیغات دهانبهدهان ( 2سددئوال) در طید  5گزینهای لیکرت ( =1کامالً مخالفم تا =5
کامالً موافقم) میباشد؛ بخش سوم شامل پرسشنامه استاندارد ارزش ویژه مشتری Hamidizadeh,

) Balaghi inalu & Atayi, (2014شددامل  18سددئوال و  2خردهمقیاس ارزش کاال ( 9سددئوال) و
تمایز کاال ( 1سددئوال) در طید  5گزینهای لیکرت ( =1کامالً مخالفم تا  =5کامالً موافقم) اسددت و
بخش چهارم و نهایی پرسشنامه استاندارد قصد خرید مجدد ) Dorwasola, (2004و Rajetgera,

) (2011شددامل  1سددئوال و  2خردهمقیاس ادراک ارزش هیجانی ( 3سددئوال) و ادراک کیفیت (3
سدددئوال) در طید  5گزینهای لیکرت ( =1کامالً مخالفم تا  =5کامالً موافقم) می باشدددد .اطالعات
مربوط به پرسشنامهها در جدول  1ارائه شدهاست.
روایی صدوری و محتوایی پرسدشدنامههای مورد اسدتفاده توسدط  12نفر از اسداتید و متخصدصدان
مدیریت ورزشی بررسی شد و بعد از اعمال تمامی پیشنهادها و اصالحات مورد تأیید قرار گرفت.
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جدول  .1مؤلفههای مربوط به پرسشنامههای مورد استفاده
ابعاد

پرسشنامه

سرگرمی
تعامل

بازاریابی شبکههای اجتماعی

مدگرایی
سفارشیسازی
تبلیغات دهانبهدهان
ارزش کاال

ارزش ویژه مشتری

تمایز کاال

قصد خرید مجدد

ادراک ارزش هیجانی
ادراک کیفیت

سپس بهمنظور تعیین پایایی ،طی یک مطالعه مقدماتی و با تکمیل  32پرسشنامه توسط مشتریان
چند فروشگاه ورزشی بهصورت در دسترس ،ضریب پایایی برای پرسشنامه بااستفاده از آلفای
کرونباخ و ازطریق نرمافزار اسپیاساس 1نسخه  25محاسبه گردید .پایایی هر  3پرسشنامه باالتر از
 2/0و درسطح مطلوبی قرار دارد.
جدول  .2پایایی پرسشنامههای مورد استفاده
تعداد نمونه

تعداد سئواالت

آلفای کرونباخ

پرسشنامه
قصد مجدد خرید

32

1

2/98

بازاریابی رسانههای اجتماعی

32

11

2/91

ارزش ویژه مشتری

32

18

2/98

توزیع پر سشنامهها به دو صورت اینترنتی و ح ضوری در فرو شگاههای ورز شی و با هماهنگی
مدیریت فروشگاه انجام شد .اقدام به توزیع  152پرسشنامه به صورت حضوری در بین مشتریان شد
که از  152پرسشنامه توزیع شده 121 ،پرسشنامه تکمیل و برگشت داده شد .همچنین  152پرسشنامه
بهصددورت اینترنتی تکمیل گردید که درمجموع  251پرسددشددنامه مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفت.
جهت تحلیل دادهها در بخش آمار اسدددتنباطی بهمنظور اثبات یا رد فرضدددیات تحقیق از آزمونهای
1. SPSS
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نرمال بودن ،1تحلیل عاملی تأییدی 2و مدلیابی معادالت ساختاری 3استفاده شدهاست .در این راستا
از دو نرمافزار اسپیاساس نسخه  25و اسمارت.پی.ال.اس 2استفادهشد.
برای بررسددی روایی همگرا از شدداخم متوسددط واریانس اسددتخراجشددده 8اسددتفاده شددده اسددت.
همانطور که در جدول  ،3م شاهده می شود ،مقدار این متغیر برای تمامی متغیرها و مؤلفهها بزرگتر
از  2/5شده ا ست و ن شان از تأیید روایی همگرا در مدل میبا شد .جدول  ،3عالوه بر برر سی روایی
همگرا ،به روایی واگرا نیز میپردازد .ه مانطور که مشدددخم اسددددت ،م قدار توان دوم باالترین
همبسددتگی برای تکتک متغیرهای سددطح اول از مقدار شدداخم متوسددط واریانس اسددتخراجش دده
کوچکتر میباشد و درنتیجه روایی واگرا تأیید می شود .برای بررسی پایایی متغیرهای تحقیق از دو
شدداخم پایایی ترکیبی و آلفای کرونباخ اسددتفاده شدددهاسددت .برای تمامی متغیرهای تحقیق مقدار
آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی از  2/0بزرگتر شدهاند که نشان از پایایی ابزار اندازهگیری میباشد.
جدول  .3شاخمهای روایی و پایایی
واریانس استخراجشده

روایی واگرا

آلفای کرونباخ

متغیرهای پنهان
بازاریابی شبکههای اجتماعی

2/0129

2/1253

2/9111

قصد خرید

2/9118

2/1298

2/9812

ارزش ویژه مشتری

2/9181

2/1208

2/9835

نتایج
یافتههای حاصل از آمار توصیفی پژوهش حاضر و ویژگیهای جمعیتشناختی آزمودنیها در
جدول  8ارائه شده است.
جدول  .8ویژگیهای جمعیتشناختی پاسخدهندگان
جنسیت

سن (سال)

شرح فراوانی درصد جمع زیر  21 22تا  21 25تا  31 32تا  31 35تا 82

 81به باال

جمع

1. Kolmogorov-Smirnov Test
2. CFA
3. SEM
4. AVE
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زن

119

11/1

252

32

51

10

88

11

23

231

مرد

93

33/1

122

12/1

23/8

29

19/8

0 /1

1 /1

122

تحصیالت
شرح

زیردیپلم

دیپلم

کارشناسی

کارشناسیارشد

دکتری

جمع

فراوانی

32

52

120

51

3

251

درصد

12

22/0

82/1

23/5

1 /2

122

استفاده از رسانههای اجتماعی (ساعت)
 1تا 2

 2تا 3

 3تا 8

بیشتر از 8

جمع

شرح کمتر از 1
فراوانی

22

30

01

55

50

252

درصد

9 /9

18/9

31/1

22

22/9

122

جدول  ،5وضددعیت متغیرهای پژوهش را نشددان میدهد .باتوجه به نتایج جدول  ،5مؤلفه تبلیغات
دهان به دهان در متغیر بازاریابی شبکههای اجتماعی ،دارای میانگین ( )2/50باالتری ن سبت به سایر
مؤلفهها اسدددت .مؤلفهی تمایز کاال در متغیر ارزش ویژهی مشدددتری دارای میانگین باالتری ()2/21
نسدددبت به مؤلفهی ارزش کاال اسدددت و مؤلفهی ادراک ارزش هیجانی در متغیر قصدددد خرید مجدد
دارای میانگین باالتری ( )2/23نسبت به مؤلفهی ادراک کیفیت برند است.
جدول  .5توصید آماری متغیرهای پژوهش
مؤلفه

میانگین

انحراف معیار

بیشترین

کمترین

متغیر

سرگرمی

2/38

2/01

5

1

تعامل

2/88

2/15

8/33

1

بازاریابی شبکههای

مدگرایی

2/31

2/08

8/52

1

اجتماعی

سفارشیسازی

2/31

2/05

5

1

تبلیغات دهانبهدهان

2/50

2/90

5

1

ارزش کاال

2/11

2/10

8/33

1

تمایز کاال

2/21

2/53

8/20

1

ادراک ارزش هیجانی

2/23

2/10

8/33

1

ادراک کیفیت برند

1/15

2/10

8

1

ارزش ویژه مشتری
قصد خرید مجدد
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قبل از وارد شدن به مرحلهی آمار استنباطی و آزمون فرضیهها ،از آزمون کلموگروف اسمیرنوف
بهمنظور بررسی وضعیت نرمال بودن دادهها و چگونگی توزیع دادههای پژوهش استفاده شدهاست
که نتایج آن در جدول  ،1گزارش شده است .باتوجه به جدول  ،1بهدلیل اینکه سطح معنیداری
متغیرهای تحقیق کمتر از  5صدم است و نیز مقدار آماره کولموگروف -اسمیرند خارج از بازهی
 +1/11و  -1/11قرار دارد ،فرض صفر رد و ادعای نرمال بودن توزیع این متغیرها پذیرفته نمیشود.
با توجه به دوسطحی بودن مدل و عدم نرمال بودن توزیع متغیرهای تحقیق برای تأیید مدل و آزمون
فرضیات از روش حداقل مربعات جزیی 1استفاده شده است.
جدول  .1نتایج آزمون نرمال بودن
متغیرهای تحقیق

آماره  K-Sسطح معنیداری فرض نرمال بودن

بازاریابی شبکههای اجتماعی

1/112

2/221

نرمال نیست

قصد خرید

1/10

2/221

نرمال نیست

ارزش ویژه مشتری

1/51

2/22

نرمال نیست

قبددل از وارد شدددن بدده مرحلددهی آزمددون فرضددیات و مدددل مفهددومی تحقی دق ،اطمینددان ی دافتن
از صددحت مدددلهای اندددازهگیری متغیرهددای بددرونزا و درونزا ضددروری مددیباشددد .ایددن کددار از
طریق تحلیل عاملی تأییدی صورت گرفته است.
شکل  ،8مدل تحلیل عاملی تأییدی و معادالت ساختاری را در حالت تخمین ضرایب ا ستاندارد
ن شان میدهد 31 .شاخم پر س شنامه به متغیر م ستقل بازاریابی شبکههای اجتماعی مت شکل از  5بعد
( سرگرمی ،تعامل ،مدگرایی ،سفارش سازی و تبلیغات دهانبهدهان) و دو متغیر ق صد خرید مت شکل
از  2بعد (ادراک ارزش هیجانی و ادراک کیفیت برند) و متغیر ارزش ویژه مشدددتری (ارزش کاال و
تمایز کاال) تقسیمشدهاند.

1. Partial Least Square
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شکل  -1تحلیل عاملی تأییدی بازاریابی شبکههای اجتماعی

شکل  -3تحلیل عاملی تأییدی ارزش ویژه مشتری

شکل  -2تحلیل عاملی تأییدی قصد خرید

شکل  -8مدل در حالت تخمین ضرایب استاندارد

شکل  -5مدل در حالت معنیداری ضرایب
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شددکل  ،5درواقع تمامی معادالت اندازهگیری (بارهای عاملی) و معادالت سدداختاری (ضددرایب
مسیر) را با استفاده از آماره  ،tآزمون میکند .طبق این مدل ،بار عاملی در سطح اطمینان  %15معنادار
میباشد ،اگر مقدار آماره  tخارج بازه  -1/11تا  +1/11قرار گیرد.
جدول  0ضددرایب همبسددتگی برای بررسددی رابطه میان متغیرهای پنهان را بهصددورت دو به دو و
روایی واگرا نشددان میدهد .تمامی ضددرایب در سددطح اطمینان  %15معنیدار هسددتند (مقدار سددطح
معنیداری کمتر از  1درصد میباشد) .نتایج بررسی شاخم فورنل و الرکر در این جدول مشاهده
می شود .همانطور که در جدول م شخم ا ست ،مقدار ری شه دوم شاخم میانگین واریانس تبیین
شده ،برای تمامی متغیرها ،از همبستگی آن متغیر با سایر متغیرها میباشد.
جدول  .0ضرایب همبستگی و شاخم اعتبار واگرا
متغیرهای پنهان

1

-1بازاریابی شبکههای اجتماعی

1

2

3

جذر واریانس استخراجشده
2/9882

-2قصد خرید

2/809

1

-3ارزش ویژه مشتری

2/521

2/021

2/1329
2/1219

1

از آزمونهای دیگر ارزیابی مدل اندازهگیری ،آزمون بررسدددی کیفیت آن اسدددت .کیفیت مدل
اندازهگیری تو سط شاخم ا شتراک با روایی متقاطع محا سبه می شود .شاخم دیگر ،کیفیت مدل
ساختاری یا شاخم افزونگی مدل ا ست .مقادیر بهد ستآمده از این شاخمها در جدول  9آورده
شده است.
جدول  -9نتایج آزمون کیفیت مدل اندازهگیری و ساختاری
روایی متقاطع

شاخم افزونگی

متغیرهای پنهان
بازاریابی شبکههای اجتماعی

2/512

2/512

قصد خرید

2/399

2/522

ارزش ویژه مشتری

2/213

2/811
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بهمنظور برر سی سازش بین کیفیت مدل ساختاری و مدل اندازهگیری شده از شاخم نیکویی
برازش مدل 1استفاده شد .این شاخم برابر است با:
̅̅̅̅̅̅√ = GOF
̅̅̅√ × AVE
R2 = 0.9025 × 0.6435 = 0.5807

̅̅̅ میانگین  AVEو  R2میباشد .باال بودن شاخم مقدار نیکویی برازش از 2/8
̅̅̅̅̅̅و R2
که در آن AVE
برازش مدل را نشان میدهد .مقدار شاخم برازش برابر  2/592شده است و از مقدار  2/8بزرگتر
شده است و نشان از برازش مناسب مدل دارد .به بیان سادهتر دادههای این پژوهش با ساختار عاملی
و زیربنای نظری تحقیق برازش مناسددبی دارد و این بیانگر همسددو بودن سددؤاالت با سددازههای نظری
اسددت .پس از اعتبارسددنجی مدلهایاندازهگیری نوبت به بررسددی مدل سدداختاری یا درونی تحقیق
میرسد .نتایج معادالت ساختاری جهت بررسی فرضیههای تحقیق در جدول  1مالحظه میشود.
جدول  .1نتایج مدل معادالت ساختاری فرضیههای تحقیق
آماره

ضریب

وضعیت

جهت

تی

تعیین

فرضیه

تأثیر

بازاریابی شبکههای اجتماعی بر قصد خرید

2/11

1/19

2/25

تأیید

+

بازاریابی شبکههای اجتماعی بر ارزش ویژه مشتری

2/51

0/35

2/32

تأیید

+

ارزش ویژه مشتری بر قصد خرید

2/12

5/05

2/81

تأیید

+

2/12*2/51

-

2/52

تأیید

+

بتا

فرضیات تحقیق

بازاریابی شبکههای اجتماعی بر قصد خرید با نقش
واسطهای ارزش ویژه مشتری

|t|>1.96 Significant at P<0.05, |t|>2.58 Significant at P<0.01

فرضیه اول :فعالیتهای بازاریابی شبکههای اجتماعی بر قصد خرید مجدد تأثیر دارد.
براساس نتایج جدول  1فرضیه تحقیق مبنی بر وجود تأثیر فعالیتهای بازاریابی شبکههای اجتماعی
بر قصد خرید مجدد دارای مقدار معنیداری  1/19شده است که این مقدار در سطح اطمینان %15
معنیدار شده است (بزرگتر از  1/11شده است) ،بنابراین با احتمال  15درصد فرضیه صفر رد شده

1. GOF
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و ادعای محقق تأیید میشود .مقدار مثبت بتا ( )2/11نشان میدهد ،تأثیر فعالیتهای بازاریابی شبکه-
های اجتماعی بر قصد خرید مجدد مثبت میباشد.
فرضیه دوم :فعالیتهای بازاریابی شبکههای اجتماعی بر ارزش ویژه مشتری تأثیر دارد.
براساس نتایج جدول  1فرضیه تحقیق مبنی بر وجود تأثیر فعالیتهای بازاریابی شبکههای اجتماعی
بر ارزش ویژه مشتری دارای مقدار معنیداری  0/35شده است که این مقدار در سطح اطمینان %15
معنیدار شده است (بزرگتر از  1/11شده است) ،بنابراین با احتمال  15درصد فرضیه صفر رد شده
و ادعای محقق تأیید میشود .مقدار مثبت بتا ( )2/51نشان میدهد ،تأثیر فعالیتهای بازاریابی شبکه-
های اجتماعی بر ارزش ویژه مشتری مثبت میباشد.
فرضیه سوم :ارزش ویژه مشتری بر قصد خرید تأثیر دارد.
براساس نتایج جدول  1فرضیه تحقیق مبنی بر وجود تأثیر ارزش ویژه مشتری بر قصد خرید دارای
مقدار معنیداری  5/05شده است که این مقدار در سطح اطمینان  %15معنیدار شده است (بزرگتر
از  1/11شده است) ،بنابراین با احتمال  15درصد فرضیه صفر رد شده و ادعای محقق تأیید میشود.
مقدار مثبت بتا ( )2/12نشان میدهد ،تأثیر ارزش ویژه مشتری بر قصد خرید مثبت میباشد.
فرضیه چهارم :فعالیتهای بازاریابی شبکههای اجتماعی بهطور غیرمستقیم از طریق ارزش ویژه
مشتری بر قصد خرید مجدد تأثیر دارد.
باتوجه به آزمون سوبل 1نقش میانجی ارزش ویژه مشتری تأیید شد .در پژوهش حاضر متغیر ارزش
ویژه مشتری نقش میانجی را بین متغیر بازاریابی شبکههای اجتماعی (پیشبین) و قصد خرید مجدد
(مالک) ایفاء میکند .مقدار آزمون سوبل از طریق فرمول زیر بهدست آمد:
 :a مقدار ضریب مسیر میان متغیر مستقل و میانجی
 :b مقدار ضریب مسیر میان متغیر میانجی و وابسته
 :sa خطای استاندارد مربوط به مسیر میان متغیر مستقل و میانجی

1. Sobel
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 :sb خطای استاندارد مربوط به مسیر میان متغیر میانجی و وابسته
𝑎 = 0/56 𝑏 = 0/60 𝑆𝑎 = 0/05 𝑆𝑏 = 0/05
𝑏×𝑎
= z − value
= 8/01
) √(𝑏2 ×𝑆𝑎2 )+(𝑎 2×𝑆𝑏2 )+(𝑆𝑎2 ×𝑆𝑏2

باتوجه به فرمول و مقادیر ،مقدار معنیداری این فرضیه  9/21محاسبه شد که بیشتر از 1/11
هست ،بنابراین میتوان نتیجه گرفت که ارزش ویژه مشتری نقش میانجی دارد.
بحث و نتیجهگیری
هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر بازاریابی شبکههای اجتماعی بر ارزش ویژه و قصد خرید
مجدد م شتریان فرو شگاههای ورز شی ا ستان سمنان بود .تحلیل نتایج در زمینه تأثیر ابعاد بازاریابی
شبکههای اجتماعی بر ارزش ویژه م شتری و ق صد خرید کاربران ن شان داد که بازاریابی شبکههای
اجتماعی بر قصدددد خرید کاربران تأثیر مثبت و معنیداری دارد؛ بهعبارت دیگر نتایج گویای وجود
تأثیر مثبت و معنیدار بین ابعاد بازاریابی شددبکههای اجتماعی ،باارزش ویژه مشددتری و قصددد خرید
م شتریان فرو شگاههای ورز شی ا ست .نتایج این فر ضیه با نتایج پژوهشهای Ismaili & Taheri,
)(2015؛ )Farhanghi & et al, (2014؛ )Brahim, (2016؛ )Balakrishnan & et al, (2014؛
)Hudson, Huang, Roth & Madden, (2016؛ )Kim & Ko, (2012؛ Arman & Javidfar,

) (2016همخوانی دارد .ه مانگو نه که ) Ismaili & Taheri, (2015در پژوهش خود با عنوان
ارزیابی تأثیر جوامع آنالین بر میزان وفاداری مشدددتری به برند در شدددبکههای اجتماعی به این نتیجه
د ست یافتند که بین متغیر جوامع آنالین و مؤلفههای آن با متغیر مالک یعنی وفاداری م شتری رابطه
مثبت و معنیداری وجود دارد .در پژوهشدددی دیگر ) Farhanghi & et al, (2014به این نتیجه
رسیدند که رسانههای اجتماعی بر نگرش مشتریان نسبت به نام تجاری و قصد خرید از شرکت ایران
خودرو تأثیر دارد .همچنین ) Brahim, (2016در پژوهش خود نشددان داد ،اعتبار و ارزش تبلیغات
آنالین ،بر نگرش مصرفکنندگان دربارۀ این نوع تبلیغات تأثیرگذار است؛ درنهایت نگرش درباره
تبلیغات نقش واسدددطهای بین ارزش ادراکشدددده تبلیغات و قصدددد خرید دارد .در همین راسدددتا
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) Balakrishnan & et al, (2014در تحقیق خود به این نتیجه د ست یافتند که ارتباطات بازاریابی
آنالین ،بهخصوص تبلیغات دهانبهدهان الکترونیکی (مجازی) ،جوامع آنالینی و تبلیغات آنالینی از
طریق وب سایت شرکت و سی ستمعاملهای شبکههای اجتماعی در ترویج وفاداری به برند و ق صد
خرید محصول مؤثر است .همچنین ) Hudson et al, (2016نیز در تحقیق خود به این نتیجه دست
یافتند که استفاده از رسانههای اجتماعی تأثیر شگرفی در درگیری و تعامل دارد و همچنین ارتباطات
مبتنی بر شدددبکه های اجتماعی تأثیر مثبت و معنیداری بر تبلیغات دهان بهدهان دارد .درنهایت
) Arman & Javidfar, (2016نیز در پژوه شی باهدف برر سی تأثیر شبکههای اجتماعی بر ارزش
ویژه مشددتری به این نتیجه رسددیدند که انجام فعالیتهای بازاریابی رسددانههای اجتماعی تأثیر مثبتی بر
ارزش ویژه مشتریان دارد و شرکتها میتوانند با اینگونه فعالیتها رابطه با مشتریان خود را تحکیم
بخشند.
باتوجه به نتایج حاصددل از این قسددمت پژوهش پیشددنهاد میشددود ،فروشددگاههای ورزشددی از
شددبکههای اجتماعی برای معرفی انواع محصددوالت خود و معرفی به مشددتریها اسددتفاده نمایند که
باتوجه به پی شرفت تکنولوژی در ع صر حا ضر یکی از مهمترین راهکارها برای شناخته شدن بیشتر
آن فروشدددگاه و لوازم آن می باشدددد .همچنین نقش بعد تعامل از مؤلفه های بازاریابی شدددبکه های
اجتماعی مشتری بعد از خرید از آن فروشگاه با دنبال کردن شبکههای اجتماعی آن فروشگاه دنبال
احتیاجات ورز شی خود در آن فرو شگاه میگردد و بهمحض اینکه مح صول مورد نظر خود را در
فروشگاه پیدا کند ،برای خرید و مراجعه مجدد به آن فروشگاه برنامهریزی میکند.
نتایج بهدسددتآمده از این پژوهش نشددان میدهد ،فعالیتهای بازاریابی شددبکههای اجتماعی بر
ارزش ویژه م شتری اثر معنیدار و مثبتی دارد .این بدان معنا ست که ح ضور م شتریان در شبکههای
اجتماعی و فعالیتهای آنها در قالب شناخت بازاریابی شبکههای اجتماعی ،بر آگاهی م شتریان از
فروشگاههای ورزشی و خرید مجدد اثر مثبتی دارد؛ به این صورت که بازاریابی شبکههای اجتماعی
تو سط فرو شگاههای ورز شی میتواند منجر به ارتقای ارزش و جایگاه آنان در ذهن م شتریان شود.
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این قسددمت از یافتههای پژوهش حاضددر با نتایج مطالعات Faiz, ShafieeNikabadi & Maleki,
)(2015؛ )(2019

Soleimanzadeh,

&

Rahmatabadi

Shafiyi,

Mohammad؛

 Gheyratmand & Abedini, 2019همخوانی دارد .در این راسدددتا ) Faiz & et al, (2015در
پژوهش خود به این نتیجه د ست یافتند که بین تمایل ا ستفاده از شبکههای اجتماعی آنالین با ارزش
ویژه برند مبتنی بر م شتری ،رابطهی مثبتی وجود دارد .در تحقیقی دیگر & MohammadShafiyi

) et al, (2019نیز در مطالعه خود به این نتیجه رسدددیدند که فعالیتهای ارتباطات بازاریایی در
شددبکههای اجتماعی بر ارزش ویژه برند و ارزش ویژه ارتباطی تأثیر مسددتقیم دارند .نتایج پژوهش
) Gheyratmand & Abedini (2019نیز نشددان داد که ،ابعاد شددبکههای اجتماعی بر ارزش ویژه
برند تأثیرگذار هسدتند .سدرگرمی ،تعامل ،شدخصدیسدازی و بازاریابی دهان به دهان در این پژوهش
تاثیر مسددتقیم و معنیداری بر ارزش ویژه برند دارا بودند .باتوجه به این قسددمت از یافتههای پژوهش
حاضددر پیشددنهاد میشددود ،بعد از خرید مشددتری امکان نظرسددنجی برای مشددتری فراهم شددود و میزان
رضایتمندی مشتری از محصول اعالم شود تا فروشنده آگاه شود و این موضوع را لحاظ نماید.
از یافتههای دیگر این پژوهش این است که ارزش ویژه مشتری اثر مثبت و معناداری بر قصد خرید
مشتریان نسبت به خرید محصوالت ورزشی از فروشگاههای ورزشی دارد .بدینمعنا که ارزش و
ارزیابی برند در ذهن مشتریان و نگرش او نسبت به خرید مجدد اثرگذار است .همچنین ارزش کاال
و تمایز کاال که در این پژوهش بیانگر ارزش ویژه مشتری هستند و بر نگرش مشتریان نسبت به خرید
مجدد اثرگذار است .این قسمت از یافتههای پژوهش حاضر درخصوص تأثیر ارزش ویژه برند بر
نگرش نسبت به برند در راستای یافتههای پژوهشهایی است که محققانی همچون Godey,
)Manthiou, Pederzoli, Rokka, Aiello, Donvito & Singh, (2016؛ Chow, Ling, Yen

) & Hwang, (2017انجام دادهاند .همچنین یافتههای تأثیر ارزش کاال و تمایز کاال بر نگرش
مشتریان نسبت به قصد خرید مجدد در راستای پژوهشهایی است که & Habibi, Laroche
)Richard, (2016؛ )Roberts, Varki & Brodie, (2003؛ Aurier & Sere de Lanauze,
)(2012؛ انجام دادهاند .بهعنوان مثال نتایج Gholipoor, Aghazadeh & Bakhshi Zadeh,
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) (2015حاکی از آن است که ارزش ویژه برند بر ارزش ادراکشده و قصد خرید مجدد و همچنین
ارزش ادراکشده بر قصد خرید مجدد ،اثر مثبت و معنیداری دارد .در پژوهشی دیگر Dejahang

) & Hosseini, (2016به این نتیجه دست یافتند که ارزش ویژه برند بر قصد خرید مصرفکنندگان
تأثیرگذار است .همچنین ) Baziar, Pourashraf & Yasini, (2015در پژوهش خود یه این نتیحه
دست یافتند که ،ارزش ویژه مطلوبیت ،ارزش ویژه رابطه ،ارزش ویژه برند و ارزش ویژه ذهنیت
مشتری در عین اینکه بایکدیگر ارتباط مثبت و معنیداری دارند در شکلدادن به نگرش کلی مشتریان
شرکتهای بیمه جهت استفاده از خدمات شرکتهای بیمهای تأثیرگذار هستند .باتوجه به نتایج
تحقیق) Tabatabai Nasb, Nouri & Ekhla, (2013نیز عوامل ارزش ویژه برند و سطح فرد محور
مدل روانشناسی مصرفکننذه از برند رابطه مثبت و معناداری با قصد خرید کاالی تعمیم یافته دارند.
باتوجه به نتایج حاصل ،فروشگاههای ورزشی با استفاده از بازاریابی شبکههای اجتماعی میتوانند
مشتریان خود را به مشتری راضی و وفادار تبدیل کنند و احتمال اینکه دوباره برای خرید مراجعه و
فروشگاه مذکور را به دوستان و آشنایان خود توصیه کنند ،بسیار زیاد است .باتوجه به این قسمت از
نتایج بهنظر میرسد ،حضور برندهای معتبر و محصوالت ورزشی در قالبهای مختلد شبکههای
اجتماعی از دیگر اقداماتی است که بعد تعامل از فعالیتهای بازاریابی شبکههای اجتماعی را در
برمیگیرد ،چرا که امروزه به علت گستردگی و تنوع شبکههای اجتماعی و قابلیتهای متنوع هر کدام
از آنها ،حضور برندها و محصوالت ورزشی در قالبهای مختلد شانس دستیابی به مشتریان جدید
را افزایش میدهد و راههای تعاملی متنوعی با مشتریان فعلی ایجاد میکند که این خود بر میزان
آگاهی و نیز قصد خرید مجدد مشتریان از رابطهی شکلگرفته با فروشگاه اثرگذار است که باتوجه
به یافتههای پژوهش درنهایت بر رفتارها و پاسخهای مصرفکننده تأثیر میگذارد.
همچنین نتیجه بهد ستآمده از پژوهش حا ضر ن شان میدهد که نگرش م شتریان ن سبت به خرید از
فروشگاههای ورزشی تأثیر معنیداری بر ادراک ارزش هیجانی و ادراک کیفیت برند مصرفکننده
دارد؛ به این معنی که پاسدددخ مصدددرفکننده در قالب وفاداری و تکرار خرید تا حدودی در گرو
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نگرشی است که مصرفکننده نسبت به آن برند و محصوالتش دارد که این خود در راستای تئوری
رفتار برنامهریزیشددده اسددت .تئوری رفتار برنامهریزیشددده بیان میکند که نگرشها و نیات بر رفتار
اثر میگذارند و آن را شکل میدهند .البته قابل ذکر ا ست که نگرش تنها یکی از عواملی ا ست که
بر رفتار اثر میگذارد و از اینرو میتوان گفت لزوماً نگرش مثبت مصدددرفکننده به یک برند منجر
به رفتار خرید از سوی او نمی شود؛ چراکه عوامل دیگری در این میان سهیم هستند .در این پژوهش
سهمی که نگرش نسبت به برند در تبیین پاسخ مصرفکننده دارد نیز مؤید همین موضوع است که
ماهیت مجازی بودن فرو شگاههای اینترنتی لزوم پرداخت اینترنتی ،امکان سوءا ستفادهها در ف ضای
مجازی ،بعد فرهنگی و تمایل مصدددرفکننده ایرانی به خرید حضدددوری و امکان بررسدددی فیزیکی
گزینهها و چانهزنی را میتوان از جمله دالیلی دان ست که میتوانند بر رفتار م صرفکنندگان ن سبت
به فروشگاههای اینترنتی اثر بگذارند؛ اما با این وجود نتایج و یافتههای پژوهش نشان داده که نگرش
مثبت مصدددرفکننده به یک برند بر رفتار او تأثیر گذار اسدددت و این نقش و اهمیت آن را نمیتوان
نادیده گرفت و با شدددکل دادن نگرشهای جدید نسدددبت به برند یا تغییر نگرشهای جاافتاده در بین
مصددرفکنندگان میتوان رفتار آنها را شددکل داد و تا حدودی پیشبینی کرد ( Farhanghi & et

.)al, 2014
یافته های دیگر این پژوهش نشدددان داد که فعال یت های بازار یابی شدددبکه های اجتماعی بهطور
غیرمسدددتقیم از طریق ارزش ویژه مشدددتری بر قصدددد خر ید مجدد تأثیر معنیداری دارد .باتوجه به
مطالعات پی شین و پژوهش حا ضر م شتریان باتوجه به ارز شی که فرو شندگان فرو شگاهها از طریق
شددبکههای اجتماعی برای آنها قائل هسددتند ،برای خرید مجدد از فروشددگاه ترغیب میشددوند .اگر
فرو شگاهی نیازهای م شتریان را باتوجه به درخوا ستی که ارائه میدهند ،تأمین کند؛ مثالً شبکههای
اجتماعی فروشگاه این قابلیت را داشته باشد که مشتری تجهیزات و وسایل مورد نیاز را خود سفارش
دهد و فروشددگاه درمدت زمان محدودی آن را تهیه و برای فروش در فروشددگاه خود موجود کند،
این نگرش مثبت در م شتری ایجاد شده و او را به م شتری وفادار فرو شگاه تبدیل میکند؛ که همین

فصلنامه علمی پژوهشهای حامیگری ...

دوره اول ،شماره دوم ،تابستان 911  9911

مورد باعث می شود یک م شتری خدمات یک فرو شگاه را ن سبت به سایر فرو شگاهها بهتر بداند و
عالوه بر اینکه خود مجدد برای خرید از این فروشگاه برنامهریزی میکند ،بلکه دیگران را نیز برای
خرید از این فرو شگاه ترغیب و ت شویق میکند .باتوجه به این ق سمت از نتایج پی شنهاد می شود ،به
سفارشی سازی خدمات در شبکههای اجتماعی محصوالت ورزشی فروشگاه توجه بیشتری شود.
برای این امر میتوان سامانهای راهاندازی کرد به این صورت که م شتری نیازهای خود را بیان کرده
و فروشنده از آن آگاه شود و خرید محصوالت خود را طبق نظر مشتریهای خود انجام دهد .وقتی
مشتری مشاهده کند که نظر وی در محصوالت ارائهشده فروشگاه مؤثر است ،حس بهتری نسبت به
آن فروشددگاه پیدا خواهد کرد و مسددلماً فروشددگاهی را برای خرید انتخاب خواهد کرد که به نظر او
نزدیک اسدددت و انتظارش را محقق میسدددازد .ایجاد محتوای جذاب و سدددرگرمکننده مرتبط با
محصددوالت و خدمات برند ،محتوای مناسددبتی ،معرفی محصددوالت جدید در شددبکههای اجتماعی
فرو شگاه و بهروزر سانی و فعال بودن صفحات مربوط به فرو شگاه در شبکههای اجتماعی از جمله
اقداماتی است که میتوانند بر رضایتمندی مشتریان از رابطه شکلگرفته و به دنبال آن بر قصد خرید
مجدد اثرگذار باشد.
یافتههای این پژوهش مبنی بر تأثیر مثبت و معنیدار نگرش ن سبت به برند بر رفتار م صرفکننده
در راسدددتای یافتههای پژوهشهایی اسدددت که )Farhanghi & et al, (2014؛ Lee & Kang,

) ،(2013انجام دادند و نشددان دادند که نگرش و رفتار و پاسددخهای مصددرفکننده تأثیرگذار اس دت.
براین اساس شاید دلیل یافتههای پژوهش را بتوان به این موضوع مرتبط دانست که باتوجه به رقابت
فشرده بین شرکتها ،فروشگاهها و سازمانها شرایطی را فراهم کرده که بهطور پیوسته بهدنبال پیدا
کردن راهی جدید برای ارتباط با م شتریان و شنا ساندن مح صول خود ه ستند و در این میان سرعت
وصدددناپذیر رشددد فناوری به کمک بازاریابان آمده و هر روز فرصددتهای جدیدی را برای ارتباط
بی شتر و بیواسطهتر آنها با مشتریان فراهم میکند .از طرفی شبکههای اجتماعی فرصتی برای ایجاد
یک واب ستگی متقابل با مخاطبین و درگیر کردن آنها باخود در یک سطح تقریباً شخ صی ه ستند؛
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 لذا.که شبکههای اجتماعی فرصتی برایشناساندن فروشگاه و محصوالت فروشگاهها ایجاد میکنند
اتخاذ تصمیم صحیح برای فروشگاهها در رابطه با شبکههای اجتماعی از اهمیت به سزایی برخوردار
 شبکههای اجتماعی سبب میشوند تا پیام به گروهی از مخاطبین برسد و بهبود نگرش مشتریان.است
نسبت به فروشگاه و محصوالت و باال بردن سطح آگاهی مشتریان از فروشگاه و بهبود ت صویر ذهنی
. وفاداری مشتریان و در نهایت ارزش ویژه مشتری را افزایش میدهند،از آن
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