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 چکیده
 جلب کرده رثرگذااجدید و  را به سمت این محیط وکارهاکسبرشد سریع اینترنت و استفاده گسترده کاربران از فضای مجازی، 

 نیبنیدراجذب مشتری شده است.  یهاروش نیاثرگذارتراجتماعی به یکی از  یهارسانهاست. این روند باعث تبدیل تبلیغات 

ی شرکت دید براو تعامل با مشتریان در پیشبرد اهداف فروش، حفظ مشتری و ایجاد مشتریان ج هیدوسودستیابی به رابطه 

صد خرید قاری برند و مبتنی بر وفاد یاهیتوصتبلیغات رسانه اجتماعی بر تبلیغات  ریتأثبررسی است. هدف این پژوهش  مؤثر

 وت بررسی مدل ، توصیفی و همبستگی است. جههادادهو تحلیل  یگردآورشیوه  ازنظراست که به لحاظ هدف، کاربردی و 

در شهر انزلی و  هاشرکتاز مشتریان  395نمونه  از طریق توزیع پرسشنامه با توجه به حجم هادادهآزمون فرضیات پژوهش، 

 ۀلیوسبه ووش معادالت ساختاری و با استفاده از ر یآورجمع، اندبودهاجتماعی  یهاشبکهمحدوده منطقه آزاد انزلی که عضو 

 یرهایمتغسی رابطه میان این پژوهش در برر یهاافتهینتایج  .است شدهانجام SMART PLS3و  SPSS22 یافزارهانرم

ات بعاد تبلیغا ریتأثحقیق که مثبت تعامل بر قصد خرید است. فرضیات دیگر ت ریتأث دیتائعدم  دهندهنشانمدل از تحلیل مسیر، 

 است. دیتائ، مورد کندیمرا بررسی  یاهیتوصرسانه اجتماعی بر تبلیغات 

 

 .یاهیتوص: تبلیغات رسانه اجتماعی، تعامل، قصد خرید، وفاداری، تبلیغات دواژهیکل
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 مقدمه

 هاآنبر رفتار و قصد خرید  تواندیمی بر مردم است و همچنین عاملی است که رگذاریتأثی ابزاری قدرتمند برای اهیتوصتبلیغات 

ی مثبت در ایجاد اهیتوصتبلیغات  ریتأثو  کندیماثرگذار باشد. این نوع از تبلیغات نقش اصلی را در تصمیمات خرید مشتری ایفا 

بر این باورند که تبلیغات  محققان (Balakrishnan,2014)تبلیغات برند یا محصول است.  ریتأثخرید مشتری بیشتر از قصد 

شود. شنا نیستند در نظر گرفته می مشتریانی که با محصوالت آخصوصاًبرای درگیر کردن مشتری،  مؤثرای عاملی قدرتمند و توصیه

(et al, 2015 Moslehpour) و  یابیبازار یهاتیانجام فعال یعنوان پلت فرم برابه یاندهیطور فزابه یجمعارتباط یهاتیساوب

 توانندیم هاگاهیپا نیکه چگونه با استفاده از ا کنندیفکر م نیها در سراسر جهان به اسازمانو  رندیگیمورداستفاده قرار م یغاتیتبل

یکی از خصوصیات متمایز عصر دیجیتال این  کمک کنند. انیور با آن مشترسودآ یابیرابطه بازار کی جادیو ا انیبه جذب مشتر

زیاد رسانه اجتماعی در انتقال اطالعات به  ریتأثآزادانه جریان دارد.  طوربهکنندگان و مشتریان است که اطالعات، برای مصرف

و مکالمات در مورد کاالها و خدمات توسط  ها، محتواکثرت شرکت باوجودمستقیم و در زمان واقعی است.  طوربهکنندگان مصرف

 1(2013( راچنبل و همکاران )1397یابد. )دهقانی سلطانی و همکاران، کنندگان ایجاد و سریعاً گسترش و انتشار میخود مصرف

شوند. بحث پذیر استفاده روشی فعال و واکنش عنوانبهتوانند توسط بازاریابان استدالل کردن که بسترهای رسانه اجتماعی می

ای مروج پیام بازاریابی شرکت از طریق تبلیغات توصیه عنوانبه کنندهمصرفمندی از اصلی استفاده فعاالنه از رسانه اجتماعی بهره

 جادشدهیا زهیدرک شود، انگ یتعامالت مثبت با مشتر جادیاطالعات و ا یعنوان منبع اصلبه یاجتماع یهارسانه غاتیاگر تبل است.

 یسازیشخص تیخالقانه و نوآورانه با ماه یاوهیبا ش یارسانه غاتیتبل یاطالعات ی. محتواافتیخواهد  شیمحصول افزا دیجهت خر

خواهد  یمشتر یکننده تعامالت درازمدت و وفادار ینیبشیپداده و  شینسبت به برند را افزا یدرک مشتر ینگرش ارزش جادیو ا

افرادی چون اعضای خانواده،  طورمعمولبهی از رابطه فرد با فرد و اهیتوصتبلیغات  واژه سنتی درواقع (Alalwan,2018) بود.

از تبلیغات قرار گرفت. در شرایط امروز  گونهنیابستر جدید  عنوانبهرسانه اجتماعی  حالنیباااست.  گرفتهشکلدوستان، همساالن 

اند در رسانه اجتماعی به اشتراک ا کاالهایی که استفاده کردهی تجربیات خود را در مورد برند یطورجدبهی و راحتبهمشتریان 

یک شخص ناشناس در جامعه آنالین تغییر  شده بهگذارند. در بستر رسانه اجتماعی، منبع معتبر اطالعات از یک شخص شناختهمی

ند عاملی اثربخش در ایجاد تواگیری از نظرات مثبت کاربران میمعرفی محصول و بهره رونیازا (Zhung, 2017کرده است. )

در این راستا ترویج  عمیق این رسانه بر ایجاد مشتری باشد. ریتأثمشتری و درک بهتر از نیاز خویش، سهولت انتخاب و بیانگر 

ی هارسانهجلب مشتریان جدید در  منظوربهی اهیتوصو تبلیغات  کاربران به استفاده از فضای مجازی و تمایل به خرید آنالین

جذب مشتری در این نوع تبلیغات و همچنین ارائه  مؤثربنابراین شناخت عوامل  ؛رسدیمماعی امری مهم و ضروری به نظر اجت

و  هاآنسبب احساس رضایت مشتریان، خرید مجدد و همچنین وفاداری  تواندیمو خواست مشتریان از این طریق  ازیموردنخدمات 

در مطالعات گذشته بیشترین توجه معطوف به نقش کیفیت محصول و  ی شود.اهیصتوایجاد مشتریان جدید از طریق تبلیغات 

ی رهایمتغاست. در این پژوهش  قرارگرفته موردتوجهخدمت و اعتماد در ایجاد وفاداری به برند در فضای تبلیغاتی آنالین و آفالین 

قصد اصلی  سازنهیزمو  شوندیمفاداری به برند در ارتقای اثربخشی تبلیغات رسانه اجتماعی که منجر به خرید مشتری، و مؤثر

 .ردیگیمو بررسی قرار  موردتوجه، باشندیمی اهیتوصپژوهش یعنی ایجاد تبلیغات 

 

                                                             
1 Rachanbell & el 
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 چارچوب نظری و فرضیات پژوهش

. دشویاستفاده م دیجد یارتباط یهایآور( در فنیو گفتمان )نظر دیجد یهااست که اغلب در ارتباط با رسانهی تعامل مفهوم

واژه آزاد، زنده و مؤثر در  کیعنوان تعامل، به. شناخته شد ،وب شبکهو  نترنتیدر مطالعه ا یاصل یهایژگیاز و یکیعنوان تعامل به

 (Ariel & Auidor,2015)است.  قرارگرفتهارتباطات موردتوجه پژوهشگران  یو عملنظری  ازلحاظ این عنصر پویااست و  نترنتیا

و فعاالنه  دهندیم، خود را در معرض رسانه قرار کنندیمانگیزه ایجاد  هاآنی از نیازهایی که برای امجموعهافراد برای برآوردن 

ی ذاتی به لذت درونی، احساسات، سرگرمی و اجتماعی هازهیانگخواهان لذت بردن از نیازهای خاص خود در این رسانه هستند. 

( افزایش سطح توانایی 1396، جعفری . )تقوی،شودیمارجاع داده  کنندیمتفاده اس هارسانهی که از کنندگانمصرفشدن با دیگر 

مشتریان در کنترل، مشارکت و تعامل با سایرین در کنار سطح باالی تعامل موجود در تبلیغات مورد اهمیت است. بر این اساس 

رسانه اجتماعی از سطح باالیی از تعامل  (Yang et al, 2013)بیشتری استفاده کنند.  بخشلذتاز مزایای  توانندیممشتریان 

روانی و  رتیتأث تواندیمبیشترین ارتباط را با دیگران برقرار کند و این امر  تواندیمبرخوردار است و هر کاربری در این شرایط 

یی مشتریان نسبت جوتلذشواهد تجربی از نقش تعامل در افرایش  2(2009انگیزشی را در کاربران افزایش دهد. کر، هد و ایوانف )

ثابت کردند تعامل مثبت به درک مشتری از رابطه احساسی  3(2004ی آنالین را معرفی کردند. مولر و چاندون )فروشخردهبه 

استدالل کردند که تعامل  4(2010( و یو، لی و پارک )2013این وورولد، ون نورت و دوجین )عالوه بر  .کندیمآنالین کمک 

ی اجتماعی از تعامل باالیی هارسانهی آنالین دارد. فروشخرده یدرزمینهدر اثربخشی ادراک و رفتار مشتری  نقش مهمی تیساوب

ی طبیعی هامهارتسطح  تواندیمخود  نوبهبهبرخوردارند و بر این اساس، کاربران فضای بیشتری برای تعامل و همکاری دارند. این 

کر، استفاده و دنبال کردن تبلیغات رسانه اجتماعی را ارتقا بخشد. مطابق با این تفکر، انگیزه، لذت، سرگرمی( مربوط به )و ذهنی 

ی آنالین فروشخردهشواهد تجربی در جهت حمایت از نقش تعامل در افزایش درک لذت مشتری نسبت به  (2009هد و ایوانف )

 :شودمیفرضیه زیر تعریف  شدهبیانمطالب  بر بناارائه دادند. 

 اثرگذار است. بخشلذت زشیبرانگمثبت  طوربهتعامل  -1فرضیه 

 صرفهبهی پربار، مفید و قادر اگونهبهیی را هاستمیس چنین کهیدرصورتکه افراد  شده استمطرحاین بحث  اکثراًدر حوزه آنالین، 

 Dwivedi et؛ Alalwan & el, 2017)خواهند شد.  هاآنجویی در وقت و انرژی دریابند، بیشتر مشتاق و درگیر در پذیرفتن 

2017al, 2017؛et al,  Shareef ) 5(2017(؛ رانا و همکاران )2015چانگ و همکاران )در مورد تبلیغات رسانه اجتماعی 

که به درک درستی از مفید و ارزشمند بودن آن  کنندیمو آن را دنبال  وندندیپیمبیان کردند که مردم به تبلیغاتی  گونهنیا

درک سودمندی تبلیغ توسط مشتری روی رفتار و نگرش او  ریتأثانجام شد که  6توسط لین و کیم 2016ی در سال امطالعهبرسند. 

، پاال و همکاران 7(2016تحقیقات باردا و همکاران ) نسبت به تبلیغات رسانه اجتماعی و همچنین قصد خرید مشتری را بیان کرد.

را  شدهارائهفیزیکی کیفیت محصوالت  طوربه توانندینمدیجیتال، مشتریان  بیان کرد که در سطح رسانه اجتماعی و 8(2013)

                                                             
2 Cyr, Head & Ivanov 
3 Müller & Chandon 
4 Voorveld, Van Noort & Duijn, Yoo, Lee & Park 
5 Chang ei al; Rana et  al 
6 Lin & Kim 
7 Barreda et al 
8 Palla et al 
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یی مانند تعامل، نحوه دریافت خدمات و منافع مرتبط با چنین محصوالتی شکل هایژگیومجسم و ارزیابی کنند، بر این اساس 

ی بر ادراک و رفتار رگذاریتأثش حیاتی و نق تیساوب( استدالل کردند که تعامل 2010لی و پارک ) یو، . عالوه بر اینردیگیم

متقابل تعامل بر درک  ریتأثموفق به اثبات  ، لی و همکارانش2006سال ی آنالین دارد. همچنین در فروشخردهمشتری در زمینه 

یر برای با توجه به مبانی نظری و پیشینه پژوهش، فرضیه ز بنابراین ؛ی تجارت الکترونیک شدندهاتیساوبمشتری از سودمندی 

 :شودمیپژوهش تعریف 

 است. اثرگذارمثبت بر انتظارات عملکردی  طوربهتعامل  -2فرضیه 

بیان کرد که تعامل نقش مهمی بر قصد خرید  9(2005اند. لی )مطالعات زیادی نقش تعامل بر قصد خرید مشتری را بررسی کرده

ی رفتار خرید آنالین مشتریان دارد. ال الوان دهشکلیاتی در تعامل نقش ح 10(2013آنالین دارد. به گفته وانگ، منگ و وانگ )

خرید محصوالت  قصدبهمشتریان را  تواندیمهمچنین بیان کرد که سطح تعامل موجود در تبلیغات رسانه اجتماعی  11(2018)

ر قصد خرید مشتری نسبت به ی از مطالعات بر پایه نقش تعامل دتوجهقابلتعداد  در تبلیغات رسانه اجتماعی سوق دهد. شدهارائه

اساسی بر قصد خرید مشتری در استفاده از  ریتأثیک  عنوانبه (2005توسط لی )های مختلف وجود دارد. برای مثال تعامل فناوری

و قصد مشتری برای  شدهرابطه تنگاتنگ قوی بین تعامل درک  12(2016تجارت موبایلی مشاهده شد. عبدا...، جایارامان و کمال )

تعامل همچنین نقش اساسی در  (2013وانگ، منگ و وانگ )های گفته بر طبقهتل را مطرح کردند.  تیساوبید مجدد از بازد

های هدف کمتر تعاملی باشد، مشتریان به امنیت خرید تیساوبگیری رفتار خرید آنالین مشتریان دارد. عالوه بر این اگر شکل

این موضوع بیانگر این است که سطح تعامل موجود در تبلیغات  13(et al Chen ,2010). کنندیمآنالین خود کمتر اطمینان 

 ,Alalwan & el)باشد.  مؤثردر تبلیغات،  شدهارائهگیری قصد خرید مشتری از محصوالت در شکل تواندیمرسانه اجتماعی 

 :شودمیزیر تعریف  یفرضیه شدهبیانبر مبنای مطالب  (2017

 مثبت بر قصد خرید مشتری اثرگذار است. طوربهتعامل  -3فرضیه 

اند که تبلیغات به اهداف و گیری خود به آن وابستهدانند و در تصمیممشتریان زمانی تبلیغات رسانه اجتماعی را ارزشمند می

که ( این امر بیانگر این است که تا زمانی که مشتری احساس کند Alalwan & el, 2018) مرتبط باشد. هاآنی هاتیاولو

با  دانند.را سودمند می هاآنگونه تبلیغات را ارزشمند شمرده و ، اینهاستآنها، تمایالت و عالیق تبلیغات مرتبط و متناسب با نیاز

سازی پیام محتوای آگهی شده بر اساس کنندگان بیشتر قادر به تنظیم و سفارشیهای اجتماعی، تبلیغاستفاده از بستر رسانه

زمانی که مشتریان تبلیغ را مطابق با سالیق، نیاز و ( Zhu & Chang, 2016)های مشتریان هستند. و اولویت حاتیترج

. هارت و پورتر کنندیمدرک  دتریمفاز تبلیغات را  گونهنیامثبت به آن جذب خواهند شد، زیرا  طوربهی خود ببینند هاخواسته

کردند. لیانگ و همکاران  دیتائیش قرار داده و کارایی پردازش آنالین را ی بین مفید بودن و کارایی را مورد آزمارابطه 14(2004)

                                                             
9 Lee 
1 0 Wang, Meng & Wang 
1 1 Alalwan 
1 2 Abdollah, Jayaraman, kemal 
1 3 Chen et al 
1 4 Hart & Porter 
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ی هاستمیسی شدن تبلیغات با توجه به نیاز مشتری، آگاهی از سودمندی خدمات سازیشخصبیان کردند که مرتبط و  15(2201)

 :شودمیفرضیه زیر برای پژوهش حاضر تعریف  شدهبیاناساس مطالب  بر .ابدییمآنالین افزایش 

 رتباط درک شده بر انتظارات عملکردی اثر مثبت دارد.ا -4فرضیه 

کنندگان یک تبلیغ شخصی ی که مصرفادرجه» عنوانبه( تبلیغات رسانه اجتماعی به تصدیق زو و چانگ، 2018) الوانبه گفته ال 

بسیاری از محققان مربوط به  «دانند.د میهای شخصی خوای برای رسیدن به اهداف و ارزشی وسیلهنوعبهرا وابسته به خود و یا 

همیت چگونگی درک مشتری از محتوای تبلیغات ا 17(2005) ، دراسوس و جیاگلس16(2008) کمپبل و رایتحوزه آنالین، مانند 

درک  ریتأثرا ثابت کردند. این امر به  هاآنشده بر اساس الزامات و ترجیحات سازیمرتبط و شخصی صورتبه شده یآگه

ی مربوط به تبلیغات رسانه اجتماعی هایبررسدر  اشاره دارد. هاآنسازی در قصد خرید مشتری و همچنین اعتماد و رضایت شخصی

در این بستر بیشتر قادر به طراحی پیام و محتوا با توجه به  کنندگانغیتبل( بیان کردند که 2016، زو و چانگ )کنندگانغیتبل

( نشان دادند که چه مقدار از مشتریان 2008هستند. دانشمندانی چون رایت و کمپبل ) هاآنی هاتیاولوهای مشتریان و نیاز

بیان کرد که  توانیم. بر این اساس کنندیمدرک  شانیهاتیاولوو  ازهاینمحتوای تبلیغاتی ارسالی را مرتبط و شخصی بر اساس 

که با اهداف و ترجیحات  دهندیمد را بر اساس آن انجام و تصمیمات خرید خو دهندیممشتریان در صورتی به تبلیغات اهمیت 

 :شودمیفرضیه زیر برای پژوهش مطرح  شدهبیانتوجه به مطالب  با تطابق داشته باشد. هاآن

 رتباط درک شده بر قصد خرید مشتری اثر مثبت دارد.ا -5فرضیه 

شامل نیاز به یک محصول یا خدمت خاص نباشد، برای  که این دالیل ممکن است کنندیمبه دالیل مختلفی خرید  کنندگانمصرف

 ,Turkyilmazذهنی خرید نمایند. )ی اجتماعی یا تحریک هاالعملعکسممکن است برای نیاز به سرگرمی، تفریح،  هاآنمثال 

 کنندهرفمصیکی از فاکتورهای مهم در ایجاد قصد خرید است و درک بهتر رفتار  کنندهمصرف( شناخت و توصیف رفتار 2015

  & Bahreinizadeh.)کندیمو تداوم ارتباط مشتری با شرکت را تقویت  شودیم ترتیفیباکسبب ارائه خدمات و محصوالت 

)2018Hosseini,  ) نسبت به ماهیت و نحوه مصرف، از حالت برآورده شدن نیاز تبدیل به  کنندگانمصرفامروزه رویکرد

بلکه  نگرندینمفعالیتی که به مصرف منجر شود،  عنوانبه صرفاًدیگر به خرید  دگانکننمصرفاست و  شدهمصرفیی از جولذت

ی قوی بین سرگرمی و نگرش مشتریان نسبت به ( رابطه1398به دنبال جنبه لذت جویانه خرید هستند. )ترابی و همکاران،  هاآن

نقش مهمی در  تواندیم بخشلذتابراین انگیزش بن ؛مطرح شد 2016 در سال 18ونگ و همکارانجتبلیغات رسانه اجتماعی توسط 

ی واکنش و درک مشتریان نسبت به تبلیغات رسانه اجتماعی داشته باشد. در راستای این استدالل، شریف و همکاران نیبشیپ

ثابت  دهکننمصرفی ذاتی و طبیعی )سرگرمی( را بر تبلیغات رسانه اجتماعی و نگرش تجربی اثرگذاری انگیزه طوربه 19(2017)

ی و اثرگذار بر رفتار نیبشیپتوسط تبلیغات رسانه اجتماعی قابل  جادشدهیای و انگیزش درونی کنندگسرگرمبنابراین میزان  ؛کردند

 :شودمیفرضیه زیر بیان  ذکرشدهمبنای مطالب  بر خرید مشتری است.

 بر قصد خرید مشتری اثر مثبت دارد. بخشلذتانگیزش  -6فرضیه 

                                                             
1 5 Liang 
1 6 Campbell & Wright 
1 7 Drossos & Giaglis  
1 8 Jung et al 
1 9 Shareef  et al 
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ی فردی هایژگیواز  متأثر. انتظارات از عملکرد مؤثرندی بازاریابی هامحرکاز  کنندگانمصرفچگونگی فهم و تفسیر  انتظارات بر

دامنه  کنندگانمصرفدیگران از کاال توقع دارند. به همین ترتیب، برخی کامالٌ بیشتر از  کنندگانمصرفاست. برخی  کنندهمصرف

بدین گونه است که کیفیت اطالعات،  20(2014استدالل ارکان ) (minor, wenmo &2014از دیگران دارند. ) ترعیوسپذیرش 

است. همچنین بیان کرد که  رگذاریتأثاعتبار اطالعات و سودمندی اطالعات عوامل مختلفی است که در قصد خرید مشتری 

که رابطه مثبت بین اطالعات  است یحال و این در شودیم تریقوباالتر منجر به داشتن قصد خرید  تیفیباکی اطالعاتی هایبررس

ی در قصد خرید مشتری اثرگذار توجهقابل طوربهمعتبر و اهداف خرید مشتریان وجود دارد. عالوه بر این میزان سودمندی اطالعات 

دانند، درگیر آن انتظارات از عملکرد بیانگر این است که اگر افراد تبلیغات حوزه آنالین را مفید و سودمند ب (zhung,2017است. )

سودمندی درک شده بر هر رفتار مشتری نسبت به تبلیغات  نقش توسط لین و کیم 2016خواهند شد. مطالعه جدیدی در سال 

بر رفتار خرید آنالین  21(2005رسانه اجتماعی و همچنین قصد خرید مشتری را بیان کرد. در مطالعه دیگری که اهن، ریو و هان )

در تبلیغات رسانه  شدهادراکد، نگرش و قصد مشتری برای خرید آنالین با توجه به میزان سودمندی انجام دادن کنندهمصرف

 :شودمیفرضیه زیر برای پژوهش بیان  شدهارائهی است. بر اساس مطالب نیبشیپاجتماعی قابل 

 نتظارات از عملکرد بر قصد خرید مشتری اثر مثبت دارد.ا -7فرضیه 

 ,laksamana. )شودیمدر خرید محصول یا خدمات در آینده نزدیک تعریف  کنندهمصرفوان امکان با عن درواقعقصد خرید 

 (kim et al, 2017. )هاستآنبرای خرید محصوالت بر اساس نگرش و احساسات  هاآنی که بیانگر اهداف اگونهبه( 2018

ن معنا به همراه دارد که با عنوان تمایل فکری به بیان کردند که قصد خرید چندی 22(2014همچنین باالکریشنان و همکاران )

قصد خرید به درجه ادراک ذهنی مشتری برای  گریدعبارتبه. شودیمخرید، قصد به خرید در آینده و تصمیم به خرید مجدد بیان 

تی رضایت مشتریان اند که وقدر ارزیابی رفتار پس از خرید ثابت کرده هاپژوهش (zhung,2017)خرید یک محصول اشاره دارد. 

 شنگر داریفا( و1394. )دهدشتی شاهرخ، عقیلی، شودیمسطح باالیی داشته باشد منجر به خرید مجدد و توصیه به دیگران 

 .نستدا نیروا ییندهاافر آن را لیلد توانیم و دیآیم دوـجو هـب آن از رمکر ثرااستفاده  بر که ستا صخا لمحصو به مثبت

(Meller,2006) یی است که مشتریان رضایت خود را از عملکرد کاال یا خدمت هاراهواضح است که وفاداری، یکی از  قطعطوربه

از تجربه خرید قبلی  نظرصرفبیان کرد که  23(2008کلر ) (1396شاگردی، دانشمند، غفوریان . )کنندیمدریافتی ابراز 

ی خرید برای مدت طوالنی در ذهن تجربهگرفته است، ، کیفیت، قیمت یک محصول صورت هایژگیوکه بر اساس  کنندهمصرف

ی خود در هایبررس( در 2018قصد خرید است. همچنین الکسامانا ) ریتأثوفاداری به برند تحت  جهیدرنت. ماندیممشتری باقی 

بر  شتری را بیان کرد.تبلیغات رسانه اجتماعی بر قصد خرید و وفاداری مشتری، رابطه مثبت بین قصد خرید و وفاداری م ریتأثمورد 

 :شودمیفرضیه زیر مطرح  شدهارائهمبنای مبانی 

 صد خرید بر وفاداری مشتری اثر مثبت دارد.ق -8فرضیه 

شود که میزان عالقه، تعهد، احساس و اعتقادات مثبت خود به برند را نگرش مطلوب مشتری نسبت به یک نام تجاری باعث می

دستیابی به  منظوربه( رضایت مشتری برای فروشندگان 1394 )دهدشتی شاهرخ، عقیلی، کنند. ارزیابی و آن را به دیگران توصیه

حاکی از آن  هاافتهی برخوردار است. یاژهیوی، از اهمیت اهیتوص غاتیتبلدو هدف حفظ مشتری و دستیابی به افراد جدید از طریق 
                                                             
2 0 erkan 
2 1 Ahn, Ryu & Han 
2 2 Balakrishnan et al 
2 3 keller 
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دهد بخش زیادی نشان می هاپژوهش (et al Bhatnagar. )استاز توقف خرید مشتریان به دلیل تجربه منفی بوده  %82است که 

ای اعتماد دارند و پس از خرید یک محصول یا خدمت های مستقیم مشتریان دیگر از طریق تبلیغات توصیهاز مشتریان به توصیه

ایط وفاداری نگرشی رخ شر. در این ابدییمتوسط مشتری، اگر رضایت مشتری در سطح باالیی باشد، احتمال خرید مجدد افزایش 

 (1394. )دهدشتی شاهرخ، عقیلی، دهدیمی به دیگران انتقال اهیتوصو مشتری محصول یا خدمت را از طریق تبلیغات  دهدیم

و این فرایند از  کنندیمی اجتماعی از طریق توصیه برند به یکدیگر به گسترش برند کمک هاشبکهافراد وفادار در اجتماعات و 

بیان کردند که وفاداری  (1393فراتی و همکاران )( همچنین 1395اری به برند در اجتماعات است. )روشندل اربطانی،نتایج وفاد

مستقیم، مثبت و معنادار  ریتأث( 1395ی دارد. همچنین سلطانی، اسفیدانی و نجات )اهیتوصنقش مثبت و معناداری بر تبلیغات 

 شود:فرضیه زیر برای پژوهش بیان می ذکرشدهیان کردند. با توجه به مطالب ی را باهیتوصوفاداری مشتریان بر تبلیغات 

 ی اثر مثبت دارد.اهیتوصوفاداری مشتری بر تبلیغات  -9فرضیه 

 به شرح زیر است: 1ی فوق، مدل مفهومی پژوهش در شکل هاهیفرضبر اساس 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ,Alalwan, 2018( ،)Laksamana, 2018( ،)Mukerjeeای )ه: مدل مفهومی پژوهش اقتباسی از مدل1شکل 

2018) 

 پژوهش شناسیروش

ی مبتنی بر وفاداری برند و قصد خرید از نوع اهیتوصتبلیغات رسانه اجتماعی بر تبلیغات  ریتأث انیباباین تحقیق به جهت هدف 

از روش مدل  هاداده وتحلیلتجزیهد و برای باشیمتگی ، از نوع توصیفی و همبسهادادهبه لحاظ شیوه گردآوری و تحلیل  کاربردی و

در شهر  هاشرکتجامعه آماری این پژوهش را مشتریان  است. شدهاستفادهیابی معادالت ساختاری و تکنیک حداقل مربعات جزئی 

لوم بودن جامعه آماری، با توجه به نامع .دهندیمی اجتماعی هستند، تشکیل هاشبکهانزلی و محدوده منطقه آزاد انزلی که عضو 

 تعامل

ارتباط درک 

 شده

انتظارات از 

 عملکرد

 انگیزش

بخشلذت  

وفاداری  قصد خرید

 مشتری

تبلیغات 

 توصیه ای
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از  هادادهاست. جهت گردآوری  شدهمشخصنفر  395بر اساس فرمول کوکران تعداد  95/0حجم نمونه در سطح اطمینان 

 است: شدهارائه 1که اطالعات ان در جدول  شدهاستفادهپرسشنامه 

 پرسشنامه سؤاالت: متغیرها و منبع 1جدول 

 

است. با توجه به  شدهارائه 3که و نتایج آن در جدول  شدهانجام 24بررسی روایی سازه پرسشنامه به روش تحلیل عاملی تاٌییدی

 باشدمیهستند بیانگر این امر  5/0بیش از  عاملی باردارای  هاسازهبوده و تامی  5/0بیش از  25AVEدارای  متغیرهااینکه تمامی 

جهت سنجش میزان پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی  کافی است. اندازهبه مورداستفادهکه روایی ابزار 

 .اندذکرشده 2 است که مقادیر آن در جدول شماره شدهاستفاده

 امه: محاسبه پایایی پرسشن2جدول                                                                    

 سؤاالتتعداد  نشانگر متغیر
ضریب آلفای 

 کرونباخ
AVE 26CR 

 tr 5 775/0 568/0 867/0 تعامل

 rl 6 804/0 631/0 909/0 ارتباطات درک شده

 motv 3 845/0 791/0 919/0 بخشلذتانگیزش 

 e.prf 4 859/0 712/0 908/0 انتظارات از عملکرد

                                                             
2 4 Confirmatory Factor Analysis 
2 5 Average Variance Extracted 
2 6 Composite Reliability 

 سؤاالتمنبع  سؤاالتاره شم سؤاالتتعداد  متغیرهای پرسشنامه

 Jiang et al (2010) 5الی  1 5 تعامل

 Zhu & chang (2016) 11الی  6 6 ارتباطات درک شده

 Zeng et al (2009) 14الی  12 3 بخشلذتانگیزش 

 Venkatesh et al (2012) 18الی  15 4 انتظارات از عملکرد

 Duffett (2015) 22الی  19 4 قصد خرید

 Ismail (2017) 26الی  23 4 وفاداری

 یاهیتوصتبلیغات 

 

 Bambauer & Mangold )2010( 32الی  27 6

 Ismail & spinelli (2011) 36الی  33 4
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 p.i 4 729/0 68/0 895/0 قصد خرید

 loy 4 817/0 662/0 886/0 وفاداری

 wom 10 873/0 502/0 909/0 یاهیتوصتبلیغات 

 

مطلوب و از  کاررفتهبهابزار  دهدمی ت که نشاناس 7/0باالی  هاسازهمطابق با جدول، مقادیر ضریب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی 

 پایایی الزم برخوردار است.

 ی مدلهاسازهضرایب بار عاملی  :3جدول 

یبار عامل سازه یبار عامل سازه  یبار عامل سازه تعامل سازه   

e.prf1 835/0 motv2 805/0 rl4 862/0 wom2 753/0             

e.prf2 828/0 motv3 878/0 rl5 878/0 wom3 811/0 

e.prf3 857/0 p.i1 777/0 rl6 796/0 wom4 634/0 

e.prf4 856/0 p.i2 844/0 tr1 79/0 wom5 596/0 

loy1 807/0 p.i3 843/0 tr2 801/0 wom6 723/0 

loy2 886/0 p.i4 831/0 tr3 735/0 wom7 764/0 

loy3 848/0 rl1 528/0 tr4 749/0 wom8 701/0 

loy4 704/0 rl2 815/0 tr5 687/0 wom9 693/0 

motv1 895/0 rl3 834/0 wom1 675/0 wom10 715/0 

 

 و یافته های پژوهش هاداده وتحلیلتجزیه
 آمار توصیفی

 هایپاسخجنسیت، تحصیالت و سن با توجه به  متغیرهایپژوهش حاضر با استفاده از  دهندگانپاسخجمعیت شناختی  هایویژگی

این امر به دلیل  .باشندمیدرصد زن  3/52مرد و  دهندگانپاسخدرصد از  7/47 .اندشدهدریافتی پرسشنامه بررسی و سنجیده 

 هاشرکت. در این پژوهش بیشترین گرایش زنان به تبلیغات باشدیم هاآنی وابسته به هافروشگاهو  هاشرکتبازدید بیشتر زنان از 

به دلیل  تواندیمو یا نتیجه تبلیغات اینترنتی هستند  شوندیماینترنتی انجام  صورتبهیی که دهایخردر رسانه اجتماعی و 

به تبلیغات و خرید از  هاآنباشد. اشتغال به تحصیل و یا داشتن شغل به سبب تحصیالت عالی باعث توجه  هاآنباالی  تحصیالت

و  موردنظرشانو تبلیغات شرکت  هاامیپبا صرف زمان کمتر با جستجو در  توانیم صورتنیبدزیرا  شودیمطریق تبلیغات اینترنتی 

گروه  را انتخاب و تهیه کنند. موردنظرشانی خود، محصول و خدمات ازهاینگران با توجه به همچنین مشاهده نظرات و تجربیات دی

این باز سنی عموماً شامل افراد جوانی است که . دهندمیسال بیشترین درصد پاسخ دهنگان پژوهش را تشکیل  35تا  26سنی 

شاهده، ارتباط و حتی سرگرم شدن در صفحات فاده بیشتری از فضای مجازی دارند که زمان بیشتری را صرف جستجو، ماست

دارای  دهندهپاسخبیشترین افراد . همچنین کنندیمو با افراد زیادی با عالیق و نظرات مشترک ارتباط برقرار  کنندیماجتماعی 
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با توجه به این  واندتیمیکی از دالیل این موضوع  .انددادهدرصد از افراد را به خود اختصاص  8/51که  باشندمیتحصیالت لیسانس 

، اهمیت به تحصیل و گرایش به تحصیالت عالی دانشگاهی دهندگانپاسخبرای اکثریت  ذکرشدهامر باشد که در گروه سنی 

 .، نظرات و نوع تعامالت افراد اثر به سزایی داشته باشدهاشیگرادر افکار،  تواندیم. تحصیالت تکمیلی باشدیم

 پژوهش هایفرضیهآزمون مدل و 

جهت بررسی مطابقت و شباهت  3و  2و حالت ضرایب معناداری در شکل  استانداردشدههش در حالت تخمین ضرایب ژومدل پ

حداقل مربعات  درروشبررسی برازش کلی مدل  منظوربه است. شدهدادهواقعی نمایش  هایدادهبا  شدهطراحیمتغیرهای مدل 

 باشدیممقادیر ضعیف، متوسط و قوی  عنوانبه 36/0و  25/0، 01/0 شدهعرفیمکه دارای سه مقدار مالک  GOF27جزئی از معیار 

 برانگیزشمثبت تعامل  براثرفرضیه اول مبتنی  4ول ددر ج گیریاندازهاز مدل  شدهارائهمطابق با خالصه نتایج  .شودیماستفاده 

مثبت  تأثیر سنجشاست. فرضیه دوم پژوهش به بررسی و  تائیدمورد  434/0مسیر  ضریبو  377/6با میزان معناداری  بخشلذت

، مستقیم و معنادار مثبتاثر  132/0و ضریب مسیر  209/2معناداری  میزانکه با توجه به  پردازدمی عملکردتعامل بر انتظارات 

قرار گرفت  موردسنجش در فرضیه سوم تحقیق اثرگذاری مثبت تعامل بر قصد خرید است. تائیدتعامل بر انتظارات عملکردی مورد 

 689/0و ضریب مسیر  427/19دیگر تحقیق با میزان معناداری  یفرضیه نیست. تائیدمورد  81/1به میزان معناداری که با توجه 

مشتریان پیام و محتوا تبلیغات  از. به عبارتی باشدمیاست و بیانگر اثر مثبت ارتباط درک شده بر انتظارات عملکردی  تائیدمورد 

عالوه بر این فرضیه پنجم  آن را متناسب با نیازهای خود بدانند. مؤثر طوربه شودمیه اجتماعی را مرتبط با خود دریابند، باعث رسان

 بخشلذتاثرگذاری مثبت انگیزش » ششماست. همچنین فرضیه  تائیدمورد  297/0و ضریب مسیر  936/2نیز با میزان معناداری 

شده است. فرضیه هفتم که انتظارات عملکردی را بر  تائید 297/0و ضریب مسیر  774/3 ناداریمعنیز با میزان  «بر قصد خرید

در فرضیه هشتم اثر مثبت  است. تائیدمورد  221/0و ضریب مسیر  76/2 معناداری میزانبا  داندمیقصد خرید دارای اثر مثبت 

 تائیداین اثر  757/0و ضریب مسیر  728/23ناداری است که با توجه به میزان مع موردسنجشقصد خرید بر وفاداری مشتری 

و ضریب مسیر  815/32معناداری  ایتوصیهدر فرضیه آخر پژوهش یعنی بررسی اثر مثبت وفاداری بر تبلیغات  درنهایت. باشدمی

ش میزان وفاداری با توجه به این نتایج تجربه خرید خوشایند برای مشتری سبب افزای. کندمیاین فرضیه را مشخص  تائید 788/0

 داشته باشد. ایتوصیهبسزایی در تبلیغات  تأثیر تواندمیوفاداری مشتری  و میزان شودمی

                                                             
2 7 Doogness Of Fit 
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 استانداردشدهمدل نهایی پژوهش در حالت تخمین ضرایب  :2شکل 
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 یریگزهاندای مدل هاافتهخالصه نتایج حاصل از ی: 4 جدول

 مقدار تی ی مدل مفهومیهاهیفرض
ضریب 

 استاندارد
 نتیجه

 تائید 434/0 377/6 بخش اثرگذار است.لذت زشیطور مثبت برانگتعامل به .1

 تائید 132/0 209/2 اثرگذار است. یطور مثبت بر انتظارات عملکردتعامل به .2

 عدم تائید 120/0 810/1 اثرگذار است. یمشتر دیصد خرقطور مثبت بر تعامل به 3

 تائید 689/0 427/19 اثر مثبت دارد. یارتباط درک شده بر انتظارات عملکرد .1

 تائید 246/0 936/2 اثر مثبت دارد. یمشتر دیارتباط درک شده بر قصد خر .2

 تائید 297/0 774/3 اثر مثبت دارد. یمشتر دیبخش بر قصد خرلذت زشیانگ .3

 تائید 221/0 760/2 ر مثبت دارد.اث یمشتر دیانتظارات از عملکرد بر قصد خر .4

 دیتائ 757/0 728/23 اثر مثبت دارد. یمشتر یبر وفادار دیقصد خر .5

 دیتائ 788/0 815/32 اثر مثبت دارد. یاهیتوص غاتیبر تبل یمشتر یوفادار .6

 

 گیرینتیجهبحث و 
عاملی جهت  عنوانبهر رسانه اجتماعی را با گسترش علم و تالش مردم برای ارتباطات بیشتر در سراسر جهان، وجود اینترنت بست

فراهم کرد. سهولت استفاده، هزینه کم و حجم گسترده  وکارهاکسبی تجربیات و معرفی گذاراشتراکارتباط، تعامل، گفتگو، 

 هاوکارکسبجهت تبلیغات تبدیل کرده است. در این میان رقابت بین  هاروشمخاطبین این بستر را به یکی از پرطرفدارترین 

حفظ مشتریان  .کندیمبرای ارتباط سازی بهتر و بیشتر با مشتریان و وفادار سازی و حفظ مشتریان وفادار را بیشتر  هاشرکتتالش 

زمان و هزینه کمتری نسبت به ایجاد مشتری جدید دارد و همچنین مشتری وفادار از طریق تبلیغات  هاشرکتوفادار برای 

به نوع ارتباط با  توجه شرایط مطلوب برای شرکت خواهد شد. جهیدرنتذب مشتریان جدید و ایجاد و ج سازنهیزمی اهیتوص

 عنوانبهرفع نیاز بلکه  عنوانبه، قصد خرید نه صرفاً باشدمی هاآناثرگذاری بر عواطف، احساسات و نظرات  ساززمینهمخاطبین که 

 شده است که این نتیجه با تائید بخشلذت برانگیزشمثبت تعامل  تأثیر. در این پژوهش کندمیسرگرمی و تفریح در فرد ایجاد 

فرضیه اثرگذاری مثبت تعامل  ( مطابقت دارد.2004( و همچنین مولر و چاندون )2009هد و ایوانف ) کر، نتایج حاصل از پژوهش

( و همچنین لی و پارک 2013مکاران )(، پاال و ه2016نتایج تحقیقات باردا و همکاران )است و با  تائیدبر انتظارات عملکردی مورد 

لذا با نتایج تحقیقات  .باشدیمسوم فرضیه  دیتائعدم  گرانیب آمدهدستبهنتایج  .باشدیم راستاهم( 2006(، لی و همکاران )2010)

دلیل باشد که با  به این تواندیماین فرضیه  دیتائ( مطابقت ندارد. عدم 2018( و ال الوان )2013(، وانگ، منگ، وانگ )2005لی )

برای فروش آنالین محصول یا خدمت و همچنین استفاده از  هاشرکتتوجه به رشد گسترده تبلیغات رسانه اجتماعی و تالش 

از  گونهنیا هیدوسوبسیاری از مشتریان درک درستی از وجود تعامل نظرات و بازخورد مشتریان در ارتقای سطح فعالیت خود، 

. همچنین عدم کندیمفروش و بدون توجه به نیازهای خود تلقی  باهدفو صرفاً  طرفهکی این رابطه را یمشترتبلیغات نداشته و 

 دوطرفهدلیل دیگر نپذیرفتن رابطه  تواندیمدر تبلیغات رسانه اجتماعی  شدهارائهاعتماد مشتری به کیفیت خدمات و محصوالت 
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توجه به ایجاد درک و  روینازاشده است،  یدتائ عملکرد از انتظارات ارتباط درک شده بر اثر مثبت بین مشتری و شرکت باشد.

نتایج این فرضیه با نتایج  اطمینان مشتری از اختصاصی بودن محتوا و محصول برای او عاملی اثرگذار در جذب مشتری است.

ط درک شده که با ر مثبت ارتبادر پژوهش حاضر اث ( مطابقت دارد.2012(، لیانگ و همکاران )2004ی هارت و پورتر )هاپژوهش

نتایج تحقیقات زو و است که با  تائیدبر قصد خرید مشتری وجود دارد مورد  شدهارائهایجاد درک متناسب بودن محصول یا خدمت 

، اثر مثبت دارد یمشتر دیبخش بر قصد خرلذت زشیانگهمچنین فرضیه  ( مطابقت دارد.2008رایت و کمپبل )(، 2016چانگ )

که بیانگر اثر مثبت  هست راستاهم( 2017(، شریف و همکاران )2016یونگ و همکاران ) یهاپژوهشنتایج است و با  یدئتامورد 

اینکه در صورتی مشتری به محصول  یانباب انتظارات از عملکرد بیشتر مشتری و افزایش قصد خرید است. برجذبتبلیغات خالقانه 

نتایج تحقیقات لین و کیم  است و با یدتائد و این امر اثر مثبت بر قصد خرید او دارد مورد که آن را مطابق نیازش ببین کندیمتوجه 

 باتجربهمشتریان یک عامل مهم در افزایش فروش است و مشتری  سازی وفادار ( مطابقت دارد.2005(، اهن، ریو و هان )2016)

با نتایج کلر  است و تائیداثر مثبت قصد خرید بر وفاداری مورد خریدار دائمی باشد در این تحقیق  عنوانبه تواندمییک خرید خوب 

 تواندیممشتری  عنوانبهی نتیجه تعامالت افراد با یکدیگر است. هر فرد اهیتوصتبلیغات  است. راستاهم( 2018(، الکسامانا )2008)

ی در رشد فروش دارد اژهیوادار اهمیت حفظ یک مشتری وف ازآنجاکهایجاد مشتری دیگری باشد.  سازنهیزم وکارکسببرای یک 

با یکدیگر  هاآنی که از طریق ارتباطات افراد و تعامالت اهیتوصحفظ این دسته از مشتریان و استفاده از تبلیغات  لهیوسبه توانیم

 یاهیتوص غاتیبر تبل یمشتر یوفادارمشتریان جدید را با توجه به محصوالت و خدمات شرکت جلب کرد. فرضیه  ردیگیمصورت 

 (، سلطانی،2013(، فراتی و همکاران )1395روشندل اربطانی ) یهاپژوهشنتایج است و نتایج حاصل با  یدتائمورد  اثر مثبت دارد

جهت اثرگذاری بیشتر تبلیغات  را زیر پیشنهادهای توانمی آمدهدستبهبه نتایج  توجهبا  ( مطابقت دارد.1395و نجات ) یدانیاسف

 :کردمطرح  ایتوصیه

 در ایجاد قصد خرید مشتری در تبلیغات رسانه اجتماعی. شدهارائهتوجه ویژه به نوع پیام )محتوای(  -

 دقت در زمان ارائه تبلیغات در رسانه اجتماعی که اثرگذار بر میزان بازخورد مشاهده و قصد خرید است. -

 به تبلیغات صحیح و با مضمون مناسب نوع فعالیت. ترقیعمتوجه  -

که عامل مهمی  اوست مدنظرئه تبلیغاتی که به مشتری این درک را بدهد که کاال و خدمتی مورد مشاهده همان چیزی است که ارا -

این بخش، اثرگذاری بر درک ذهنی مشتری از کاالست که سبب افزایش قصد خرید  درواقعآنالین است.  صورتبه خصوصاً دیخردر 

 .شودیم

پیام که بتواند به مشتری اطمینان اینکه محصول یا  نیترکوتاهو  نیترحیصرمحصول و خدمت در  و معرفی شدهارائهنوع محتوای  -

 است. شدهیطراحی او ازهاینخدمت بر اساس 

توسط شرکت  شدهارائهی مرتبط با فعالیت شرکت و محصول یا خدمت هاحوزه افراد درو نظرات  هاامیپبه ارتباطات،  هاشرکتتوجه  -

 طراحی و ارائه یک تبلیغ خوب و مناسب باشد. سازهنیزم تواندیم

ی برای تفریح و سرگرمی الهیوسی مرتبط با آن برای افراد زیادی سبب گذراندن وقت و هاامیپرسانه اجتماعی و  کهییازآنجا -

ی ارتباط میان مخاطبین اگونهبهو تبلیغاتی که محتوای خالقانه و جذاب داشته باشد و ضمن معرفی محصول  هاامیپ، ایجاد باشدیم

 ی و افزایش قصد و احتمال خرید خواهد بود.مشتررا افزایش دهد، سبب جذب بیشتر 
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دشوار است و مشتریان عموماً تبلیغ را در تبلیغات امری  هاآنو میزان کیفیت  شدهارائهی محصوالت هایژگیوبا توجه به اینکه درک  -

چگونگی نوع معرفی محصول،  نحوه برقراری ارتباط،، لذا دانندیم وکارهاکسبوسط جهت پیشبرد اهداف فروش ت هیسوتکارتباطی 

 باشد. مؤثردر قصد خرید او  تواندیم مشتری کیفیت و جلب اعتماد ایجاد درک بهتر

رد را محصول یا خدمت، ف دوفروشیخرعالوه بر ایجاد قصد  توانندیمارائه خدمات مناسب و ایجاد حس رضایت از خرید در مشتری  -

 به خرید مجدد و مشتری وفادار خود تبدیل کنند.

 در تبلیغات. هاآنو میزان کیفیت  شدهارائهمحصوالت  هاییژگیوتوجه به بیان  -

 فهرست منابع

کننده در انتخاب تبیین مدل رفتار خرید مصرف (.1398پور، حسن. )ترابی، فاطمه؛ رحیمی، نیک اعظم؛ ودادی، احمد؛ اسماعیل .1

فصلنامه مطالعات رفتار  دو ای همواره تخفیف(.های زنجیرهبخش با رویکرد آمیخته )موردمطالعه: فروشگاهذتمحصوالت ل

 .104-81(. 6کننده، )مصرف

تأثیر عوامل عاطفی و شناختی بر نگرش و (. 1396؛ سید مرتضی، موسوی ثانی باغسیاهی. )محمدباقرتقوی، هادی؛ جعفری، سید  .2

 .192-167(. 2)7پژوهشی تحقیقات بازاریابی نوین، -. فصلنامه علمیتلفن همراهپذیرش تبلیغات از طریق 

رسانه  غاتینگرش کاربران نسبت به تبل تأثیر یبررس(. 1395)محمد.  دینسب، س ییطبااطب ؛یسری ،یلیزاده شم یتق .3

 توسعه. تیریمد یمل شی. هماینام تجار ژهیارزش و ایواسطهنقش  بابیان دیبر قصد خر یاجتماع

دهان و قصد خرید بهتأثیر راحتی استفاده از خدمات بر تبلیغات دهان (.1394دهدشتی شاهرخ، زهره؛ عقیلی، خدیجه. ) .4

 .36-15(. 2)5پژوهشی تحقیقات بازاریابی نوین،  -فصلنامه علمیمجدد. 

اجتماعی، شفافیت و های نقش رسانه(. 1397دهقانی سلطانی، مهدی؛ شیری، اردشیر؛ نثاری، طاهره؛ رئوفی، مصطفی. ) .5

. فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری، های خدمات مسافرتی و گردشگریمسئولیت اجتماعی در ارتقای عملکرد تجاری شرکت

13(43.) 

برند )مطالعه موردی برند -های اجتماعی در بهبود وفاداری و ارتباط مشتریتأثیر شبکه(. 1395روشندل اربطانی، طاهر. ) .6

 .606-587(. 3)8مدیریت دانشگاه تهران،  دانشکده تاپ(؛لپ

 غاتیتبل و مشتریانی وفادار بری شرکتیشهروندریتأث(. 1395؛ نجات، سهیل. )محمدرحیمسلطانی، مرتضی؛ اسفیدانی،  .7

 .196-179(. 25مدیریت بازرگانی، ) اندازچشمای. توصیه

، رشته های بیمه استان البرزدهان در شرکتبهغات دهانبررسی تأثیر عوامل مؤثر بر تبلی(. 1391علیمردانی، الهام. ) .8

 مدیریت بازرگانی، دانشگاه پیام نور البرز.
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Abstract 

 Investigating The Impact Of Social Media Advertising On WOM Based On Brand Loyalty And 

Purchase Intention. 

 Safa Hassanpour Golshani 

 

The rapid growth of the Internet and the widespread use of cyberspace have attracted businesses to 

this new and influential environment. This trend has made social media advertising one of the most 

effective ways to attract customers. In the meantime, achieving a two-way relationship and 

interacting with customers is effective in advancing sales goals, retaining customers and creating 

new customers for the company. The purpose of this study is to investigate the impact of social 

media advertising on WOM based on brand loyalty and purchase intention, which is practical in 

terms of purpose and descriptive and correlational in terms of data collection and analysis. In order 

to study the model and test the research hypotheses, the data were collected through the distribution 

of questionnaires according to the sample size of 395 customers of companies in Anzali city and 

Anzali free zone area who were members of social networks and using structural equation method 

Performed by SPSS22 and SMART PLS3 software. The results of this study in examining the 

relationship between model variables from path analysis show that the positive effect of interactivity 

on purchase intention is not confirmed. Other research hypotheses that examine the impact of 

dimensions of social media advertising on WOM are confirmed. 
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