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چکیده
هدف از پژوهش حاضر ،بررسي تاثیر استفاده از انواع استراتژیهای بازاریابي در شبکههای اجتماعي بر جلب اعتماد مشتریان
ميباشد .بازاریابي از طریق شبکههای اجتماعي فرصتهای مناسبي را برای شرکتها بوجود آورده تا مشتریان زیادی را به
طرف خود جذب کنند .از چالشهای پیش روی بازاریابي در این شبکهها مي توان به جلب اعتماد و جذب مشتریان اشاره کرد.
لذا برای ایجاد مزیت رقابتي الزم است شرکتها استراتژیهای مناسبي را برای جلب اعتماد مشتریان در این شبکهها بکار
گیرند .جامعه آماری این پژوهش شامل تمامي کاربران ایراني عضو سایتهای شبکههای اجتماعي است که تحت تاثیر تبلیغات
شرکتها قرار ميگیرند .حجم نمونه آماری نیز با روش نمونهگیری گلوله برفي  000نفر است .روش پژوهش ،توصیفي
پیمایشي بوده و ابزار گردآوری دادهها پرسشنامه ميباشد .برای آزمون فرضیههای پژوهش از روش حداقل مربعات جزئي
( )PLSو نرمافزار  SmartPLS 3استفاده شده است .نتایج بدست آمده نشان ميدهد که هر چهار متغیر ،استراتژیهای
بازاریابي مبادلهای ،رابطهای ،پایگاه داده و مبتني بر دانش در شبکههای اجتماعي تاثیر معنيداری بر جلب اعتماد مشتریان
دارند .البته این تأثیر در استراتژی مبادله ای منفي است که به معني رابطه معکوس بین این نوع استراتژی و اعتماد مشتریان
ميباشد .نتایج پژوهش حاکي از آن است که بازاریابي مبتني بر دانش دارای بیشترین تأثیر مثبت بر جلب اعتماد مشتریان
ميباشد.
واژههای کلیدی :استراتژیهای بازاریابي ،شبکههای اجتماعي ،اعتماد مشتریان ،بازاریابي الکترونیکي.
 -9مقدمه
شبکههای اجتماعي یکي از بزرگترین تحوالت اینترنت در
قرن  ۱9ميباشد که به عنوان رسانه جدید از بازاریابي
مستقیم هر ساله اهمیت خود را هم برای کاربران و هم
برای بازاریاباني که آنها را در طرح رسانهای خود جا
ميدهند بیشتر ميکنند [ .]9در سال  ۱4۱4تعداد
کاربران شبکههای اجتماعي در سراسر جهان همچنان رو
به رشد است که از  9میلیارد نفر عبور کرده و پیشبیني
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ميشود تا سال  ،۱4۱9تقـریباً  14درصـد از جمـعیت
آنـالین ،حـداقل ماهـانه از
شبکههای اجتماعي بازدید کنند [ .]۱با توجه به مخاطبان
گسترده بالقوه موجود که ساعتهای زیادی را صرف
استفاده از این شبکهها ميکنند ،بازاریابان به عنوان کانال
بازاریابي از این بستر استقبال ميکنند [ .]9در واقع ،به
نظر ميرسد که شبکههای اجتماعي راه ارتباطي جدید و
کم هزینهتری برای تعامل بیشتر و شخصيسازی با
مشتریان هدف داشته باشند .این امر به نوبه خود ،به
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انجام خواهد داد صرف نظر از توانایي نظارت و کنترل
طرف اعتمادکننده بر اعتمادشونده" است [.]91

شرکتها کمک ميکند تا در مقایسه با استفاده از
ابزارهای سنتي بازاریابي ،فعالیتهای بازاریابي خود را به
صورت کارآمدتر و موفقیتآمیز انجام دهند [.]5 ،0
در تعامالت انساني ،اعتماد همیشه یک فاکتور مهم در
مبادالت توام با ریسک بوده است .همچنین در ادبیات
شبکههای اجتماعي آنالین اشاره شده است که اعتماد یک
متغیر مهم در روابط است [ ]7 ،0و مهمترین عامل در به
دست آوردن وفاداری مشتری در کسبوکارهای آنالین در
نظر گرفته ميشود ،از آنجایي که مسائل حریم خصوصي و
امنیت موانع عمده کانالهای اینترنتي هستند .بدون
اعتماد ،مشتریان اطالعات شخصي خود را به فروشندگان
نخواهند داد .در واقع ،اعتماد حتي در خریدهایي با ریسک
کمتر ،از فروشندگان آنالیني که شناخته شده هستند نیز
بسیار مهم است [ .]1اعتماد ميتواند تعامل بین فروشنده
و خریدار را تسهیل کند ،فرصتهایي را برای شرکتهای
آنالین فراهم ميکند تا به اهداف خود برسند و تاثیر
مثبتي نیز بر قصد خرید مشتریان دارد [ .]94 ،1مطالعات
بسیاری بر اهمیت اعتماد در شبکههای اجتماعي ،تجارت
اجتماعي 9و تجارت الکترونیکي ۱تاکید کردهاند [،1 ،7 ،5
 .]90 ،95 ،90 ،99 ،9۱ ،99 ،94با توجه به اینکه فرصت
بزرگي برای تبلیغات در شبکههای اجتماعي به روی
بازاریابها و شرکتهای تولیدی باز شده است ،لذا برای
بهرهگیری بهینه از بستر شبکههای اجتماعي ،الزم است
استراتژیهای مناسبي را برای جلب اعتماد و جذب
مشتریان در این شبکهها بکار گیرند .در این پژوهش به
دنبال بررسي این موضوع خواهیم بود که آیا استفاده از
انواع استراتژیهای بازاریابي در شبکههای اجتماعي بر
جلب اعتماد مشتریان ميتواند موثر باشد.

آسیبپذیری در وضعیت آنالین با توجه به ماهیت
اینترنت برجسته ميشود .از آنجایي که اینترنت اجازه
نميدهد تا مصرفکننده دامنه مشابهي از نشانههای ذاتي
که در خرید فیزیکي سنتي انجام ميگیرد گردآوری کند،
ریسک درک شده بیشتر است و در نتیجه ارزیابي اعتماد
توسط مصرفکننده باید صورت گیرد [ .]91اعتماد به
معنای آن است که "فرد ميتواند به قول یا وعده دیگری
اتکا کند و طرف مقابل در شرایط غیر قابل پیشبیني ،با
حسن نیت عمل خواهد کرد" [.]1
ویژگیهای اعتماد آنالین
ونگ و ایموریان در سال  ،۱445چهار ویژگي برای اعتماد
بیان کردهاند .این مفاهیم ویژه عبارتند از:
اعتمادکننده و اعتمادشونده :3در هر ارتباط مبتني بر
اعتماد ،دو طرف خاص وجود دارند ،اعتمادکننده و
اعتمادشونده .این دو نقش اعتماد ،ميتواند بر عهدة یک
فرد ،یک شرکت و یا حتي یک محصول قرار گیرد .در
دنیای آنالین ،دو طرف اعتمادکننده و اعتمادشونده برای
برقراری روابط مبتني بر اعتماد ضروری هستند ،اما بر
موجودیتهای خاصي اشاره دارند .در فضای مجازی بر
خالف محیط واقعي ،اعتمادکننده ،مشتری و یا کسي است
که از طریق وبسایت به انجام تجارت الکترونیکي ميپردازد
و در مقابل ،اعتمادشونده ،وبسایت موردنظر یا فروشندگان
وبسایت ميباشد.
آسیبپذیری :4اعتماد ،شامل قبول آسیبپذیری توسط
اعتمادکننده است .به علت پیچیدگي و ریسک فراوان
موجود در تجارت الکترونیک ،فروشندگان ميتوانند به
شیوهای غیر قابل پیشبیني در اینترنت رفتار کنند.
خریداران و مصرفکنندگان نیز اغلب در مورد ریسک
موجود در هنگام استفاده از وبسایت و نیز ریسک موجود
در هنگام تراکنش آنالین نامطمئن ميباشند .حتي زماني
که مصرفکنندگان اینترنتي تنها به بررسي وبسایت
پرداخته و از آن خریدی نميکنند باز هم داده و اطالعات
به صورت اتوماتیک از فعالیتهای آنها جمعآوری شده که

 -1مبانی نظری و پیشینه پژوهش
 -2-1اعتماد
بسیاری از پژوهشگران ،بسته به موضوع تخصصي خود،
اعتماد را به گونهای خاص تعریف کردهاند [ .]97تعریفي از
اعتماد که مورد توافق اکثریت است توسط مایر و
همکارانش ارائه شده است که بیان ميکند اعتماد ''تمایل
یک طرف به قرار گرفتن در معرض آسیب پذیری اقدامات
طرف دیگر بر اساس این انتظار که طرف مورد اعتماد
اقدامي خاص را که برای اعتمادکننده اهمیت دارد برای او
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بعدها مي تواند مورد سوء استفاده قرارگیرد و یا بدون
آگاهي یا رضایت آنان توزیع شود.
رفتار ناشی از اعتماد :5اعتماد منجر به اقدامات و
رفتارهایي ميشود که اغلب همراه با ریسکپذیری است.
شکل و نوع اقدام به موقعیت مورد نظر بستگي دارد و این
رفتارها مي توانند محسوس و یا نامحسوس باشند .اعتماد
مشتری در تجارت الکترونیکي ميتواند منجر به دو نوع
اقدام از سوی مشتری شود )9 .خرید مجازی که اغلب
همراه با ارائة کارت اعتباری و اطالعات شخصي است)۱ .
تماشای فروشگاههای الکترونیکي .این اقدامات ميتواند
منجر به نتایج مثبت برای فروشندگان الکترونیکي شود که
ميتوان آن را فروش بالقوه دانست.
مستقیم مرتبط و تأثیرپذیر از تفاوتهای شخصي و عوامل
محیطي است .افراد مختلف نقش اعتماد را در سناریوهای
مختلف ،متفاوت ارزیابي کرده و تلقيهای گوناگوني از آن
دارند .اعتماد در محیط مجازی نیز مانند اعتماد در محیط
واقعي ،مفهومي ذهني است .سطح اعتماد مورد نیاز برای
ایجاد تراکنشهای /معامالت آنالین با توجه به ویژگيهای
شخصي هر نفر متفاوت است همچنین انسانها طرز
تلقيهای گوناگوني نسبت به فناوری دارند [.]97
ابعاد و مولفههای اعتماد آنالین
برخي از محققان اعتماد را به عنوان یک ساختار تک
بعدی ميبینند []۱4؛ با این حال ،در ادبیات ابعاد
متعددی از اعتماد شناسایي شده است .جدول  9مطالعات
پیشین ابعاد اعتماد را نشان ميدهد.

ابعاد شناسایی شده اعتماد

7

نویسندگان
1

صداقت ،خیرخواهي ،توانایي

لیانگ و همکاران ]99[ ۱4۱4 ،

صداقت ،خیرخواهي ،توانایي

1

یان و همکاران ]9۱[ ۱491 ،

توانایي ،خیرخواهي ،صداقت،
قابلیت پیشبیني

حاجلي و همکاران]1[ ۱497 ،94

شایستگي ،خیرخواهي ،صداقت

الیویرا]94[ ۱497 ،99

شایستگي ،توانایي ،خیرخواهي،
صداقت و درستکاری

توانایي ،خیرخواهي ،صداقت،
قابلیت پیشبیني

مک نایت و چرواني۱44۱ ،90
[]۱9

خیرخواهي

الرزلر و هاستون]۱4[ 9114 ،95

در شبکههای اجتماعي به علت نبود ارتباطات چهره به
چهره به دست آوردن درک بیشتری از اعتماد ضروری
است [ .]99در واقع ،اعتماد کاتالیزور تسهیل کننده مهم
تعامل اجتماعي و روابط بلندمدت است [ .]۱۱در این
شبکهها ،مشتریان با تبلیغات ،تصاویر /فیلمها /اخبار،
پیشنهادات و الیکهای مرتبط با فروشندگان الکترونیکي
روبرو ميشوند .با این وجود ،اعتماد در شبکههای
اجتماعي ميتواند میزان اتکا مشتری را به اعتبار محتویات
و فعالیتهای فروشندگان الکترونیکي تعیین کند .در
راستای طبقهبندی ابعاد اعتماد که توسط مک نایت و
چرواني در سال  ]۱9[ ۱44۱پیشنهاد شده است ابعاد
اعتماد شامل توانایي ،90خیرخواهي ،97صداقت 91و قابلیت
پیشبیني 91است.
توانایي -اشاره به سطح شایستگي درک شده افراد و یا
شرکتها برای انجام برخي رفتارهای مورد نظر است .در
این زمینه ،مشتری ارزیابي ميکند که آیا فروشنده
شایستگيها ،مهارتها و تخصص الزم برای برآوردن
نیازهای آنها و انجام مبادله موفقیت آمیزی را دارد.
خیرخواهي -اشاره به برداشت اعتمادکننده به تالشهای
اعتمادشونده و همچنین تمایل به دستیابي به برخي
ارزشهایي که در یک رابطه بدون پاداش مطلوب هستند
دارد .به عبارتي ،نشان دادن حسن نیت جدا از انگیزه سود
محوری است .در یک محیط مجازی ،جامعه خیرخواه باید
حداقل به طور فعال به سواالت مصرفکننده پاسخ دهند و
فعاالنه به دنبال یافتن نیازها و خواستههای اعضا باشند.

موضوعیت ذهنی :6اعتماد موضوعي ذهني و بطور

جدول  -1ابعاد اعتماد

توانایي ،خیرخواهي ،صداقت،
قابلیت پیشبیني

پالمر و هیو]90[ ۱499 ،99

صداقت -به رفتار صالح اشاره دارد .در یک محیط مجازی،
صداقت حاکي از انطباق ارزشها ،اصول و قوانین رایج
پذیرفته شده است .صداقت به اعتقاد درک شده مشتریان
از این که فروشنده مجازی صادقانه عمل خواهد کرد و

9۱

گرابنر-کراتر و بیتر ۱495 ،
[]99

12

Grabner-Kräuter & Bitter
Palmer & Huo
14
McKnight & Chervany
15
Larzelere & Huston
16
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17
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18
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19
Predictability
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8
Leong et al.
9
Yeon et al.
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Hajli et al.
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پتانسیلي برای دسترسي مستقیم به مصرفکنندگان
هستند و در یک محیط فردی و اجتماعي بدان معني
است که بازاریابان "مجبور" به تبلیغ در این رسانه جدید
هستند [ .]۱0جوامع شبکههای اجتماعي آنالین افراد را
دور هم جمع ميکند .بنابراین ،شرکتها ميتوانند ارتباط
موثرتری را با گروههای هدف مصرفکننده در جوامع
شبکههای اجتماعي نسبت به انواع دیگر رسانهها برقرار
کنند [.]۱7

پایبند به یک مجموعه اصول و استانداردهای پذیرفته شده
ميباشد اشاره دارد.
قابلیت پیشبیني -اشاره به باور اعتمادکننده دارد که
اعتمادشونده به معامله وعده داده شده و همچنین به
سیاستها و خط مشيهای تعامل پایبند است .قابلیت
پیشبیني به شهرت درک شده فروشنده برای ارائه
خدمات یکنواخت و پایدار اشاره دارد [ .]1 ،91 ،۱9مبنای
این پژوهش 0 ،بعد شناسایي شده (توانایي ،خیرخواهي،
صداقت و قابلیت پیشبیني) است.

 -2-3استراتژیهای بازاریابی الکترونیکی

 -2-2شبکههای اجتماعی

استراتژی بازاریابي الکترونیکي ،استراتژی است که از
اینترنت و دیگر فناوری ارتباطي و اطالعاتي دیجیتالي
استفاده ميکند .استفاده از اینترنت منجر به ظهور
سایتهای شبکههای اجتماعي شده است که به عنوان
کانالي برای کسبوکار الکترونیکي برای تبلیغ محصوالت و
خدمات و یا عرضه استراتژی بازاریابي بکار ميرود.
بازاریابان همیشه به دنبال درک بهتر رفتار مشتریان خود
هستند .شبکههای اجتماعي برای به دست آوردن اطالعات
بیشتر در مورد مصرفکنندگان بکار ميرود چرا که این
سایتها حاوی ترجیحات کاربران هستند که برای
شرکتهایي که به دنبال مشاهده و تعقیب روند رفتار
مصرفکننده هستند مهم است [.]۱1
به طور کلي بر اساس مطالعات و پژوهشات صورت گرفته
در زمینه بازاریابي الکترونیکي ميتوان استراتژیهای
بازاریابي الکترونیکي را به چهار دسته اصلي تقسیمبندی
نمود:
۱4
* استراتژی بازاریابي مبادلهای [،99 ،9۱ ،99 ،94 ،۱1
]90
۱9
* استراتژی بازاریابي رابطهای [،95 ،90 ،99 ،99 ،۱1
]90
۱۱
* استراتژی بازاریابي پایگاه داده []90 ،99 ،9۱ ،94
* استراتژی بازاریابي مبتني بر دانش،90 ،99 ،99[ ۱9
]97

سایتهای شبکههای اجتماعي را ميتوان به عنوان
" خدمات مبتني بر وب که امکان ایجاد پروفایل عمومي یا
نیمه عمومي را برای افراد در سیستم محدود فراهم
ميکند ،مجموعه ارتباطات با سایر کاربران در سیستم را
نشان ميدهد و لیست ارتباطات خود فرد و همچنین
ارتباطات ایجاد شده توسط دیگران در سیستم را نشان
ميدهد" تعریف کرد [ .]۱9تعریف دیگر شبکههای
اجتماعي شامل سرویس الکترونیکي ،اپلیکیشن ،بستر یا
سایت مورد استفاده افرادی که عالقه ،اعتقادات ،نگرش،
فرهنگ ،فعالیتها و روابط واقعي زندگي مشترک دارند
است و همچنین استفاده از رسانههای اجتماعي به عنوان
ابزاری برای ارتباط مستقیم ،تعامل با سایر افراد و در
نتیجه داشتن رابطه واقعي با آنها است [ .]5محبوبترین
شبکههای اجتماعي شامل فیسبوک ،مای اسپیس،
لینکدین ،توییتر و یوتیوب هستند.
چارچوب شبکههای اجتماعي ،کاربران را به ارسال و
اشتراکگذاری اطالعات شخصي به عنوان بخشي از
تعامالت اجتماعي تشویق ميکنند [ .]۱0شرکتها باید
این را در ذهن داشته باشند که سایتهای شبکههای
اجتماعي محلي است " ...که در آن مشتریان بالقوه و
بالفعل در حال تعامل هستند و نحوه تفکر آنها را شکل
ميدهند" [.]۱5
شبکههای اجتماعي امکان ایجاد و حفظ ارتباط با خانواده،
دوستان و شرکای کسب و کار را در یک محیط مجازی
فراهم ميکنند و همچنین به کاربران برای یافتن افراد
دیگر با استفاده از واژهها و تعاریف کلیدی کمک ميکنند.
سایتهای شبکههای اجتماعي از سال  ۱440به طور
گستردهای به شکل مشابه امروزی شناخته شدهاند و بطور
چشمگیری قابلیت اینترنت را تغییر دادهاند .این شبکهها

مدل و فرضیات پژوهش
در راستای این تحقیق ما به دنبال این موضوع هستیم که
آیا استراتژیهای مختلف بازاریابي در شبکههای اجتماعي
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رابطهای را اینگونه بیان کرد ،بازاریابي رابطهای؛ شناسایي
و ایجاد ،حفظ و افزایش و همچنین در صورت لزوم ،خاتمه
دادن به روابط سودمند با مشتریان و سایر ذینفعان است،
به طوری که اهداف طرفین محقق گردد و این امر با تبادل
متقابل و تحقق وعدهها انجام ميشود [ .]95بازاریابي
رابطهای شامل کلیه فعالیتهای بازاریابي در جهت ایجاد،
توسعه و حفظ مبادالت رابطهای موفق است .روابط آنالین
شامل مبادالت رابطهای بین مشتری و شرکت است که به
واسطه فناوری اینترنت انجام ميشوند و در یک محیط
غیر چهره به چهره (به عنوان مثال ،تعامالت انسان با
فناوری) صورت ميگیرد .ویژگيهای تعیینکننده که
روابط آنالین را از روابط آفالین متمایز ميکند شامل
فاصله جغرافیایي ،استقالل زماني ،در دسترس بودن گزینه
جهاني و سطح باالتری از ناشناس بودن ،و همچنین یک
محیط غني از دادهها است [.]90
در واقع ،تمرکز بازاریابي رابطهای ،شناسایي و حفظ
بلندمدت مشتریان است به دلیل اینکه حفظ و جلب
رضایت مشتریان موجود نسبت به جذب مشتریان جدید
سودآورتر است .این استراتژی به جای مبادالت اقتصادی
یا اطالعاتي ،بر روابط بین خریدار و فروشنده به صورت
فردی تاکید دارد .استراتژی بازاریابي رابطهای بلندمدت
است و بر کیفیت ارائه خدمات به مشتریان تاکید دارد که
منجر به حفظ مشتری ميشود [.]۱1
در این پژوهش تاثیر استفاده از استراتژی بازاریابي
رابطهای در شبکههای اجتماعي بر جلب اعتماد مشتریان
بررسي خواهد شد .با توجه به این امر فرضیه دوم پژوهش
به این صورت شکل ميگیرد:
فرضیه  .۱استراتژی بازاریابي رابطهای در شبکههای
اجتماعي تاثیر معنيداری بر جلب اعتماد مشتریان دارد.

بر جلب اعتماد مشتریان تأثیرگذار هستند ،تا شرکتهایي
که از این فضا برای تبلیغات استفاده ميکنند بتوانند از
این استراتژیها بهره گیرند .در واقع در این تحقیق ما به
دنبال افزایش اعتماد مشتریان برای تبلیغات در شبکههای
اجتماعي هستیم .لذا فرضیه اصلي عبارتست از:
فرضیه اصلي -نوع استراتژی بازاریابي در شبکههای
اجتماعي بر جلب اعتماد مشتریان تاثیر معنيداری دارد.
انواع استراتژیهای بازاریابی الکترونیکی
استراتژی بازاریابی مبادلهای
بازاریابي مبادلهای ،استراتژی کسبوکاری است که بر
معامالت فروش فردی متمرکز است و بر به حداکثر
رساندن کارایي و حجم معامله فروش فردی تاکید دارد تا
گسترش روابط طوالنيمدت با مشتری [ .]94در این نوع
استراتژی رابطه بین فروشنده و خریدار یک طرفه است،
به طوری که فروشنده نقش فعال و مشتری نقش منفعل
را در فرایند اعمال ميکند .در این استراتژی ،شرکت،
کاالها و خدمات تولیدی را به بازار ارائه ميدهد و
خریداران بدون برقراری تقریبا هیچگونه تماس شخصي به
صورت پیوسته اقدام به تامین نیازمندیهای خود از بازار
مينماید .تمرکز اصلي بازاریابي بر محصول یا برند و
آمیخته بازاریابي( ۱0محصول /خدمت ،قیمت ،ترفیع و
توزیع) ميباشد .در این نوع بازاریابي ،تمرکز بر ترفیع
فروش و تالش برای جذب مشتریان جدید بیشتر است
[ .]9۱افق زماني این استراتژی کوتاهمدت است و تاکید
کمي بر خدمات به مشتریان دارد .بهطور کلي ،در این نوع
استراتژی روابط مشتری و شرکت بسیار کم است .این به
این دلیل است که ارتباط با مشتریان کم و بنابراین ،تعهد
مشتری نسبت به برند نیز رضایتبخش نیست [.]۱1
با توجه به مطالب بیان شده ،در این پژوهش تاثیر استفاده
از استراتژی بازاریابي مبادلهای در شبکههای اجتماعي بر
جلب اعتماد مشتریان بررسي خواهد شد .با توجه به این
امر فرضیه نخست این پژوهش به شرح زیر است:
فرضیه  .9استراتژی بازاریابي مبادلهای در شبکههای
اجتماعي تاثیر معنيداری بر جلب اعتماد مشتریان دارد.

استراتژی بازاریابی پایگاه داده
بازاریابي پایگاه داده "شکلي از بازاریابي مستقیم است که
از پایگاههای داده مشتریان موجود و بالقوه برای ایجاد
ارتباطات شخصي به منظور ترویج محصول یا خدمات
برای اهداف بازاریابي استفاده ميکند" [ .]91همچنین
بازاریابي پایگاه داده را ميتوان به عنوان "استفاده از پایگاه
داده مشتریان به منظور افزایش بهرهوری بازاریابي از
طریق کسب ،حفظ و توسعه مشتریان به طور موثر تعریف
کرد" [.]91

استراتژی بازاریابی رابطهای
با خالصه کردن طیف گستردهای از تعاریف بازاریابي
رابطهای که ميتوان در ادبیات یافت شاید بتوان بازاریابي
)4P (product/service, price, promotion & place

24
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فرزانه میالني و...

فصلنامه فناوری اطالعات و ارتباطات ایران ،سال یازدهم ،شمارههای 91و ،04پاییز و زمستان 9911

برنامهریزی استراتژیک کوتاه و بلندمدت ميباشد [،04
.]09
۱0
داده کاوی مفهوم دیگری است که در بازاریابي مبتني بر
دانش مطرح ميشود .داده کاوی اغلب به کشف دانش در
پایگاه داده که فرایند استخراج اطالعات جالب توجه و یا
الگوهایي از داده در پایگاه دادههای بزرگ است اشاره دارد
[ .]09بازاریابي مبتني بر دانش ،داده و مدل محور است
که از ابزارها و روشهای داده کاوی پیشرفته برای کشف
دانش از پایگاه دادههای مبادالتي و مشتری استفاده
ميکند .در کل ،این امر منجر به برقراری ارتباط کارا و
اثربخش با خریداران بالقوه و افزایش سود ميشود .رویکرد
مهم برای بازاریابي مبتني بر دانش ،درک مشتری و
الگوهای رفتاری آنهاست .این امر به ویژگيهای مبادلهای
مانند خریدهای اخیر ،تعداد دفعات خرید ،اندازه خرید،
شناسایي گروههای مشتری و پیشبیني خرید نیاز دارد
[ .]4۱تکنیکهای بسیاری برای استخراج دادهها وجود
دارد و رایجترین آنها ،شبکههای عصبي مصنوعي ،۱7درخت
تصمیم ۱1و روش نزدیکترین همسایه ۱1ميباشد .استفاده
از تکنیکهای داده کاوی به تصمیمگیرندگان کمک
خواهد کرد تا در مورد ترجیحات و نیازهای مشتریان
آگاهي یابند [.]97
بر این اساس در این پژوهش تاثیر استفاده از استراتژی
بازاریابي مبتني بر دانش در شبکههای اجتماعي بر جلب
اعتماد مشتریان بررسي ميشود .با توجه به این امر فرضیه
چهارم پژوهش به شرح زیر است:
فرضیه  .0استراتژی بازاریابي مبتني بر دانش در
شبکههای اجتماعي تاثیر معنيداری بر جلب اعتماد
مشتریان دارد.
ویژگيهای استراتژیهای بازاریابي در شبکههای اجتماعي
با توجه به مطالعات صورت گرفته در جدول  ۱ارائه شده
است.

بازاریابي پایگاه داده توسط مجموعهای از ابزارهای
اطالعاتي و تکنولوژیکي ایجاد شده است و هدف آن کسب
اطالعات (بخصوص اقتصادی) در مورد مشتریان و استفاده
از آن به منظور افزایش سود ،جلب رضایت مشتریان و
کسب وفاداری بیشتر است [ .]9۱ایجاد و مدیریت موثر
پایگاه داده مشتری ،رویکرد شخصي به هر مشتری را
امکان پذیر مي سازد .بازاریابي پایگاه داده منبع مزیت
رقابتي است .شرکت به ویژه در بازاریابي پایگاه داده دامنه
وسیعي از اطالعات در مورد مشتریان را داراست و بر این
اساس ميتواند بهترین خدمات یا محصوالت را ارائه و
امکان ترویج موثر محصوالت و یا خدمات به مشتریان را
نسبت به رقبا فراهم کند [.]9
لذا در این پژوهش تاثیر استفاده از استراتژی بازاریابي
پایگاه داده در شبکههای اجتماعي بر جلب اعتماد
مشتریان مورد بررسي قرار ميگیرد .با توجه به این امر
فرضیه سوم پژوهش عبارت است از:
فرضیه  .9استراتژی بازاریابي پایگاه داده در شبکههای
اجتماعي تاثیر معنيداری بر جلب اعتماد مشتریان دارد.
استراتژی بازاریابی مبتنی بر دانش
در این استراتژی ،شرکت سعي ميکند روابط بلندمدت دو
جانبه سودمند با مشتریان ایجاد کند و از پروفایل
مشتریان استفاده کند .زماني که شرکتي بتواند یک پایگاه
اطالعاتي قوی از مشتریان ،رقبا و سایر شرایط و متغیرهای
محیطي ایجاد نموده و بتواند با استفاده از این پایگاه
اطالعاتي ،با مشتریان خود رابطه یک به یک برقرار نماید،
دارای استراتژی بازاریابي مبتني بر دانش مي باشد .در
شرکتهایي که از استراتژی مبتني بر دانش در بازاریابي
استفاده ميکنند ،قوانین بازاریابي به طور مستمر مورد
بازنگری واقع شده و تحت تاثیر پیشرفت فناوری ميباشد.
استراتژی شرکت ،جذب مشتریان جدید توام با حفظ
مشتریان موجود بوده و شرکت تعامل باال و قابل توجهي
با مشتریان آگاه خود دارد ،مشتریان به صورت فردی
نگریسته ميشوند و محصوالت سفارشي است [.]99
هوشمندی اصطالح کلیدی در بازاریابي مبتني بر دانش
ميباشد .هوشمندی بازاریابي ۱5فرآیند شناخت و درک
رقبا و قرار گرفتن یک گام باالتر از آنان از طریق جمع
آوری اطالعات قابل کاربرد در مورد رقبا و بکارگیری آن در
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جدول  .2ویژگیهای استراتژیهای بازاریابی در شبکههای اجتماعی
استراتژی

مبادلهای

رابطهای

پایگاه داده

مبتنی بردانش

تمرکز

محصول

ارتباطات میان فردی نزدیک
بر اساس تعهد و اعتماد

اطالعات

دانش

طرفهای درگیر

شرکت و خریداران در بازار
کل

شرکت و خریداران فردی
(رابطه دو طرفه)

شرکت و خریداران در یک
بازار هدف خاص

شرکت ،خریداران و
سایر شرکتها

توازن قدرت

فروشنده فعال  -خریداران
منفعل

شرکت و خریدار متقابال فعال
و سازگار

فروشنده فعال  -خریداران
کمتر منفعل

شرکت و خریداران فعال
و سازگار

هدف مدیریتی

جذب مشتری
(جلب رضایت مشتری به
سود)

تعامل با مشتری

شناخت مشتری

کسب دانش از مشتری

تمرکز تصمیمگیری

محصول  /برند و 4Ps

روابط بین مشتریان و
شرکتها

محصول /برند و مشتریان (در
یک بازار هدف)

محصول /برند و
مشتریان (در یک بازار
هدف) و فناوری
اطالعات

تمرکز بازاریابی

فروش

ذهن مشتری

رفتار مشتری

ذهن بازار (هوش
رقابتي)

کاهش هزینهها

ایجاد ارتباط با مشتریان

جمع آوری اطالعات مشتریان

ایجاد سیستم بازاریابي
هوشمند

عامل مزیت رقابتی

معامالت  /حجم فروش و
جذب مشتریان جدید،
هزینه محصول  /خدمت
ميباشد

حفظ مشتریان موجود،
رضایت مشتری ،خالقیت،
روابط نزدیک و دراز مدت،
سازگاری ،قرار دادن مشتری
در مرکز سازمان

کسب اطالعات صحیح،
رضایت مشتری در بلندمدت

مبادالت ،جذب
مشتریان جدید و
همچنین حفظ مشتریان
موجود ،رضایت مشتری،
روابط نزدیک با
مشتریان ،نوآوری

تعامالت با مشتری

پایین

باال

پایین

باال و قابل توجه

ارتباطات بازاریابی

شرکت با بازار کل

شرکت با تک تک مشتریان

شرکت با بخشهای بازار

شرکت با تک تک
مشتریان

نوع ارتباط

غیرشخصي

چهره به چهره ،غیر شخصي

شخصي

شخصي

گوشههای بازار

گوشههای بازار قابل
شناسایي نیست

گوشههای بازار به آساني قابل
شناسایي است

گوشههای بازار به آساني قابل
شناسایي است

گوشههای بازار به طور
کلي بزرگ است،
همچنین این گوشهها به
راحتي قابل شناسایي
هستند

هزینه تبلیغات

بسیار باال

باال

پایین

پایین

توسعه محصول

بازاریابي محرک توسعه
محصول است

روابط بین شرکتها محرک
توسعه محصول است

گردآوری اطالعات صحیح،
محرک توسعه محصول است

سیستمهای اطالعاتي و
بازاریابي محرک توسعه
محصول است

مشتریان رفتار اقتصادی
دارند

مشتریان رفتار اجتماعي دارند

مشتریان رفتار پیچیده دارند

مشتریان آگاه و هوشمند
هستند

ویژگی

هدف از بکارگیری
در بازاریابی

دیدگاه شرکت
درمورد رفتار
مشتری
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با توجه به ادبیات و فرضیههای پژوهش ،مدل مفهومي
پژوهش در شکل  9نشان داده شده است.

جدول  -3نتایج محاسبه ضرایب آلفای کرونباخ
متغیرهای پژوهش
تعداد

متغیرها

انواع

 -1روش تحقیق

شبکههای

این پژوهش بر مبنای هدف ،کاربردی و بر مبنای نحوه
گردآوری دادهها ،پژوهش توصیفي  -پیمایشي و از نوع
پژوهش همبستگي ميباشد .جامعه آماری این پژوهش
تمامي کاربران ایراني عضو سایتهای شبکههای اجتماعي
(اینستاگرام ،تلگرام ،واتس اپ) است که تحت تاثیر
تبلیغات شرکتها قرار ميگیرند .با توجه به گستردگي
جامعه آماری ،از روش نمونهگیری غیراحتمالي گلوله برفي
استفاده شده است و حجم نمونه آماری  000نفر است.
نمونه انتخابي تحقیق ،کاربراني بودهاند که توالي خرید
گاهي به باال (خرید بیشتر از  9بار در سال) داشتهاند.
پرسشنامه آنالین در قالب مقیاس  5امتیازی لیکرت
طراحي شده است .این پژوهش مربوط به بازه زماني بهار و
تابستان  9915ميباشد .در این پژوهش ،جهت تعیین
روایي پرسشنامه از روش اعتبار محتوا و برای سنجش
پایایي از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است .مقدار
آلفای کرونباخ به دست آمده در این پژوهش از  4/7بیشتر
بوده و بر این اساس پایایي پرسشنامه تایید ميگردد.
جدول  9نتایج محاسبه ضرایب آلفای کرونباخ متغیرهای
پژوهش را نشان ميدهد.

توانایی
خیرخواهی

02

2/888

صداقت

02

2/880

قابلیت پیشبینی

02

2/908

استراتژی مبادلهای

02

2/867

02

2/846

رابطهای

بازاریابی در

استراتژی پایگاه

02

داده

اجتماعی

خ

02

استراتژیهای

استراتژیهای

کرونبا
2/729

ابعاد

اعتماد

شکل  .1مدل مفهومی پژوهش

نمونه

آلفای

استراتژی مبتنی بر
دانش
کل پرسشنامه

2/932

02

2/822

02

2/750

 .9تحلیل دادهها و یافتههای پژوهش
در این پژوهش جهت تعیین نرمال بودن توزیع متغیرها از
آزمون کولموگروف – اسمیرنوف استفاده شده است .نتایج
آزمون کولموگروف – اسمیرنوف در جدول  0برای هریک
از متغیرهای پژوهش آورده شده است.
جدول  .4آزمون کولموگروف -اسمیرنوف برای متغیرهای
پژوهش
مبتنی بر

پایگاه

دانش

داده

000

000

000

9/119

0/7۱7

0/054

0/901

4/444

4/444

4/444

4/444

رابطهای

مبادلهای

اعتماد

000

000
9/000
4/444

تعداد داده ها
مقدار آماره
Z
سطح معنی
داری ()Sig

با توجه به اینکه مقدار  Sigبرای همه متغیرهای پژوهش
کمتر از  4/45است ،لذا نميتوان فرض نرمال بودن توزیع
مربوط به این متغیرها را پذیرفت .در نتیجه برای انجام
آزمونهای مربوط به این متغیرها از آزمونهای
ناپارامتریک استفاده شده است.
 -4-1آزمون فرضیات پژوهش
با توجه به اینکه مدل پژوهش حاضر ،روابط بین چندین
متغیر پنهان (متغیرهای اصلي پژوهش) را بطور همزمان
11
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فرضیات پژوهش از روابط میان آنها شکل ميگیرد ،بکار
ميرود.

اندازهگیری ميکند ،بنابراین به منظور تحلیل دادهها و
آزمون فرضیات از مدلسازی معادالت ساختاری استفاده
شده است .از آنجا که فرض نرمال بودن توزیع برای اکثر
متغیرهای پژوهش حاضر برقرار نبود ،لذا در این پژوهش
برای کسب نتایج دقیقتر ،برای آزمون مدل مفهومي
پژوهش ،از روش پي ال اس 94که یک تکنیک مدلسازی
مسیر واریانس محور است و امکان بررسي نظریه و
سنجهها را به طور همزمان فراهم ميسازد استفاده شده
است [ .]09محاسبات مربوط به تحلیل دادهها و آزمون
فرضیات بوسیله نرمافزار اسمارت پي ال اس 99صورت
گرفته است .در این روش دو مدل مورد بررسي قرار
ميگیرد )9 :مدل بیروني 9۱که برای بررسي روابط میان
شاخصها (سؤاالت پژوهش) با متغیرهای اصلي مربوط به
خود استفاده ميشود که در واقع معادل همان مدل اندازه
گیری در روشهای کوواریانس محور است )۱ .مدل
دروني 99که بخـش ساخـتاری مدل را ميسنـجد و بـرای
بررسي روابط میان متغیرهای پنهان (متغیرهای اصلي) که

اندازهگیری از آزمونهای روایي همگرا 90و و روایي
تشخیصي 95استفاده ميشود [ .]00سه معیار اصلي که با
آن روایي همگرا برای مدل اندازهگیری ميتواند مورد
سنجش قرار گیرد عبارتند از .9 :برای بررسي پایایي
(همساني دروني) هر یک از گویهها ،بارهای عاملي
محاسبه شده در بخش اندازهگیری مدل بیشتر از 4/5
90
باشد .۱ .مقادیر محاسبه شده برای پایایي ترکیبي
(( )CRبرای همه سازهها) در اینجا متغیرهای پنهان
بایستي بیشتر از مقدار معیار  4/7باشد .پایایي ترکیبي به
این معنا است که بین پاسخ دهندگان مختلف مورد
مطالعه برداشت یکساني از سواالت وجود داشته است.9 .
میانگین واریانس استخراج شده ،)AVE( 97برای
سازههای پژوهش بایستي باالتر از مقدار معیار  4/5باشد
[.]00 ،09

30

34

31

35

مدل بیرونی (اندازهگیری) .برای بررسي مدل

Convergent validity
Discriminant validity
36
)Composite Reliability (CR
37
)Average Variance Extracted (AVE

Partial Least Squares
SmartPLS
Outer model
33
Inner model
32
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جدول  -5مقادیر محاسبه شده برای نشانگرهای هر سازه در قالب مدل اندازه گیری
سازه

اعتماد

مبادلهای

رابطهای

پایگاه داده

مبتنی بر
دانش

عالمت
نشانگر

بار
عاملي

عدد معنيداری ()T

q1

4/179

74/041

q2

4/101

5۱/517

q3

4/199

59/017

q4

4/170

79/11۱

q5

4/174

01/011

q6

4/190

57/91۱

q7

4/19۱

01/711

q8

4/190

04/۱54

q9

4/140

941/701

q10

4/717

99/177

q11

4/750

۱1/950

q12

4/001

91/119

q13

4/10۱

915/410

q14

4/100

954/4۱9

q15

4/107

909/515

q16

4/1۱0

940/791

q17

4/199

991/۱0۱

q18

4/109

91۱/040

q19

4/190

11/۱۱1

q20

4/1۱9

90/۱91

q21

4/147

99۱/191

q22

4/191

995/150

q23

4/190

9۱7/011

q24

4/1۱7

907/۱74

پایایي ترکیبي ()CR

4/109

4/199

4/15۱

4/199

4/101

همانطور که در جدول  5مالحظه ميشود ،مقدار معني
داری کلیه نشانگرها دارای مقدار  tباالتر از  9/10است .لذا
این نشانگرها ،ساختارهای عاملي مناسبي را جهت اندازه
گیری ابعاد مورد مطالعه در مدل پژوهش فراهم ميآورند.
از طرفي مقادیر محاسبه شده برای بارهای عاملي
شاخصهای مشاهده شده ،بیشتر از حداقل مقدار معیار
 4/5است ،مقادیر محاسبه شده برای پایایي ترکیبي
( ،)CRبیشتر از حداقل مقدار معیار در نظر گرفته شده
 4/7بوده و مقادیر محاسبه شده برای میانگین واریانس
استخراج شده همه متغیرهای پژوهش بیشتر از  4/5است،
در نتیجه با توجه به مقادیر معیار در نظر گرفته شده و
مقادیر محاسبه شده ميتوان گفت که مدل اندازه گیری
پژوهش حاضر دارای روایي همگرا ميباشد و ضریب تعیین
( )R2برابر با  4/099است .مقدار شاخص برازش مدل
 4/011محاسبه شد که از مقدار  4/5بزرگتر شده است و
نشان از برازش مناسب مدل دارد .به بیان سادهتر دادههای
این پژوهش با ساختار عاملي و زیربنای نظری تحقیق

مقدار میانگین واریانس استخراج شده
)(AVE

4/740

4/714

4/101

4/771

4/151

ضریب تعیین ()R2

4/099

-

-

-

-

برازش مناسبي دارد و این بیانگر همسو بودن سواالت با
سازههای نظری است.
در پژوهش حاضر برای بررسي روایي مدل اندازهگیری ،از
روایي تشخیصي نیز استفاده شد .روایي تشخیصي بیانگر
درجهای است که در آن ،شاخصهای مشاهده شده مربوط
به هر سازه (سواالت پرسشنامه مربوط به هر متغیر
پژوهش) فقط سازههای مربوط به خود را ميسنجند
[ .]05در بررسي روایي تشخیصي سازهها دو مالک مورد
بررسي قرار ميگیرد :الف) بررسي بار تقاطعي گویهها ،ب)
بررسي همبستگي بین متغیرهای پنهان.
الف) برای بررسي روایي تشخیصي از جدول بارهای عاملي
متقاطع ،91که از خروجي نرم افزار اسمارت پي ال اس
قابل محاسبه است ،استفاده شد .برای این کار میزان
همبستگي هر نشانگر با تمام سازههای دیگر مدل محاسبه
شد که مقادیر همبستگي باید برای سازه انتخابي پژوهش،
بیشتر از سایر سازهها باشد .لذا هر نشانگر باید بیشترین

Cross Loadings

944

38

بررسي تاثیر استفاده از انواع استراتژیهای بازاریابي در شبکههای اجتماعي بر جلب اعتماد مشتریان

سازهها نیز کمترین همبستگي را داشته باشد.

همبستگي را فقط با سازه خود نشان دهد و با سایر

جدول  -6بررسی روایی تشخیصی از طریق بارهای عاملی متقاطع
اعتماد

مبادله ای

رابطه ای

مبتنی بر دانش

پایگاه داده

q1

0/373

-0/491

0/593

0/522

0/596

q2

0/343

-0/537

0/633

0/534

0/663

q3

0/333

-0/514

0/620

0/492

0/612

q4

0/374

-0/559

0/614

0/542

0/601

q5

0/370

-0/564

0/613

0/542

0/600

q6

0/336

-0/530

0/563

0/455

0/603

q7

0/312

-0/500

0/566

0/394

0/640

q8

0/336

-0/497

0/539

0/493

0/633

q9

0/906

-0/533

0/675

0/564

0/639

q10

0/737

-0/533

0/617

0/537

0/559

q11

0/756

-0/491

0/530

0/509

0/550

q12

-0/359

0/669

-0/505

-0/435

-0/377

q13

-0/627

0/942

-0/701

-0/525

-0/616

q14

-0/590

0/944

-0/693

-0/537

-0/603

q15

-0/599

0/947

-0/740

-0/547

-0/651

q16

0/664

-0/643

0/924

0/665

0/735

q17

0/663

-0/707

0/931

0/603

0/745

q18

0/690

-0/759

0/943

0/604

0/755

q19

0/526

-0/533

0/597

0/914

0/494

q20

0/371

-0/303

0/419

0/321

0/359

q21

0/655

-0/617

0/696

0/907

0/669

q22

0/665

-0/537

0/727

0/560

0/919

q23

0/656

-0/561

0/742

0/520

0/934

q24

0/712

-0/655

0/751

0/592

0/927

همبستگي را فقط با سازه خود دارند و با بقیه سازهها
مقدار همبستگي کمتری دارند.
ب) برای بررسي همبستگي بین متغیرهای پنهان از جدول
معیار فورنل و الرکر (جدول  )7استفاده شده است

بررسي جدول بارهای عاملي متقاطع (جدول  )0بیانگر
قابل قبول بودن روایي تشخیصي مدل پژوهش است .چون
مقادیر همبستگي مربوط به نشانگرها ،بیشترین مقدار

جدول  -7بررسی همبستگی بین متغیرهای پنهان (معیار فورنل و الرکر)
استراتژی مبتنی بر دانش

0/927

استراتژی پایگاه
داده

استراتژی رابطهای

استراتژی مبادلهای

اعتماد
4/104

اعتماد

4/119

-4/0۱1

استراتژی مبادلهای

4/19۱

-4/755

4/7۱9

استراتژی رابطهای

4/11۱

4/079

-4/571

4/099

استراتژی پایگاه داده

4/04۱

4/711

-4/054

4/79۱

استراتژی مبتنی بر دانش

جدول مشخص است ،مقدار ریشه دوم شاخص میانگین
واریانس تبیین شده ،برای تمامي متغیرها ،از همبستگي
آن متغیر با سایر متغیرها بیشتر ميباشد .پایین قطر اصلي
ضرایب همبستگي پیرسون نشان داده شدهاند .ضریب
مثبت نشاندهنده رابطهی مثبت و ضریب منفي
نشاندهنده رابطه منفي و معکوس بین دو متغیر ميباشد.

جدول  7به بررسي ضرایب همبستگي و روایي تشخیصي
ميپردازد .اعداد روی قطر اصلي ماتریس ریشه دوم
میانگین واریانس تبیین شده ) (AVEرا نشان ميدهد.
الزمه تایید روایي تشخیصي بیشتر بودن مقدار ریشه دوم
میانگین واریانس تبیین شده از تمامي ضرایب همبستگي
متغیر مربوطه با باقي متغیرها است .همان طور که در
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شکل ميگیرند ،پرداخت .با توجه به شکل ( )۱که بیانگر
نمودار در وضعیت بارهای عاملي روابط بین متغیرها و
شکل ( )9که بیانگر نمودار در وضعیت اعداد معنيداری
روابط بین متغیرهای پژوهش است به بررسي فرضیات
پژوهش ميپردازیم.

مدل ساختاری .فرضیات پژوهش در قالب آزمون
اسمارت پي ال اس مورد بررسي قرار گرفتند .با در نظر
گرفتن نتایج حاصل از بررسي روابط میان متغیرهای
مستقل و وابسته با استفاده از ضریب محاسبه شده،
ميتوان به بررسي معنيداری اثرات میان متغیرهای
پژوهش بر یکدیگر که در واقع فرضیات از روابط میان آنها

شکل  -2مدل پژوهش در وضعیت بارهای عاملی

شکل  -3مدل پژوهش در وضعیت اعداد معنیداری ()T
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در جدول  ،1خالصه نتایج مربوط به نمودارهای  ۱و  9ارائه
گردیده است.

داده در شبکههای اجتماعي بر جلب اعتماد مشتریان
مستقیم و معنيدار است.

جدول  -3خالصه نتایج مربوط به بارهای عاملی و

 :H4استراتژی بازاریابي مبتني بر دانش در شبکههای
اجتماعي تاثیر معنيداری بر جلب اعتماد مشتریان دارد.
نتایج بدست آمده نشان ميدهد که این اثر دارای مقدار بار
عاملي  4/914ميباشد و با توجه به اینکه مقدار  Tبرای این
رابطه ( )0/105بیشتر از  9/10محاسبه شده است ،لذا در
سطح اطمینان  15درصد ،تأثیر استراتژی بازاریابي مبتني بر
دانش در شبکههای اجتماعي بر جلب اعتماد مشتریان
مستقیم و معنيدار است.

معنیداری بخش ساختاری مدل
بار

نتیجه

مقدار
T

عاملی

قبول
فرضیه

۱/404

-4/9۱0

اعتماد مشتریان  .......استراتژی
بازاریابي مبادلهای

قبول
فرضیه

۱/101

4/۱99

اعتماد مشتریان  .......استراتژی
بازاریابي رابطهای

قبول
فرضیه

0/۱70

4/907

اعتماد مشتریان  .......استراتژی
بازاریابي پایگاه داده

قبول
فرضیه

0/105

4/914

اعتماد مشتریان  .......استراتژی
بازاریابي مبتني بر دانش

روابط بین متغیرها

-3نتیجهگیری و پیشنهادها
هدف از این پژوهش بررسي تاثیر استفاده از انواع
استراتژیهای بازاریابي در شبکههای اجتماعي بر جلب
اعتماد مشتریان بوده است .تحقیقات بسیاری در خصوص
اعتماد و اهمیت آن در بستر شبکههای اجتماعي و تجارت
الکترونیک انجام شده است اما با توجه به ادبیات علمي،
شواهد و تحقیقاتي درباره استراتژیهای بازاریابي در بستر
شبکههای اجتماعي موجود نیست .اینکه چه استراتژیهایي
در شبکههای اجتماعي که امروزه با سرعت فراوان و ضریب
نفوذ گسترده زندگي مردم و کسب و کارهای مختلف را
احاطه کرده کاربرد دارند و اعتماد مشتریان که موضوع با
اهمیتي در بستر شبکههای اجتماعي و تعامالت آنالین
مطرح بوده و تاثیر مثبتي بر قصد خرید مشتریان و میزان
تعامالت آنها ميتواند داشته باشد با چه راهکارهایي ميتوان
افزایش داد .بنابراین ،این مطالعه به درک ما در این زمینه
که کدام استراتژیهای بازاریابي الکترونیکي به بهترین وجه
ميتوانند اعتماد مشتریان در بستر شبکههای اجتماعي را
تقویت کنند ،کمک ميکنند .شرکتها نیز ميتوانند این
استراتژیها را پیادهسازی کنند .یافتههای پژوهش نشان
ميدهد که استراتژیهای بازاریابي مدنظر پژوهش (مبادلهای،
رابطهای ،پایگاه داده ،مبتني بر دانش) ،تاثیر معنيداری بر
جلب اعتماد مشتریان در شبکههای اجتماعي دارند و
همچنین نتایج بیانگر آن است که استراتژی بازاریابي مبتني
بر دانش بیشترین تاثیر و استراتژی بازاریابي مبادلهای
کمترین تاثیر را بر جلب اعتماد و جذب مشتریان در
شبکههای اجتماعي دارد .چرا که در استراتژی بازاریابي

 -4-2بررسی نتایج حاصل از آزمون فرضیات پژوهش
 :H1استراتژی بازاریابي مبادلهای در شبکههای اجتماعي
تاثیر معنيداری بر جلب اعتماد مشتریان دارد.
نتایج بدست آمده نشان ميدهد که این اثر دارای مقدار بار
عاملي  -4/9۱0ميباشد و با توجه به اینکه مقدار  Tبرای
این رابطه ( )۱/404بیشتر از  9/10محاسبه شده است ،لذا
در سطح اطمینان  15درصد ،تأثیر استراتژی بازاریابي
مبادلهای در شبکههای اجتماعي بر جلب اعتماد مشتریان
معکوس و معنيدار است.
 :H2استراتژی بازاریابي رابطهای در شبکههای اجتماعي تاثیر
معنيداری بر جلب اعتماد مشتریان دارد.
نتایج بدست آمده نشان ميدهد که این اثر دارای مقدار بار
عاملي  4/۱99ميباشد و با توجه به اینکه مقدار  Tبرای این
رابطه ( )۱/101بیشتر از  9/10محاسبه شده است ،لذا در
سطح اطمینان  15درصد ،تأثیر استراتژی بازاریابي رابطهای
در شبکههای اجتماعي بر جلب اعتماد مشتریان مستقیم و
معنيدار است.
 :H3استراتژی بازاریابي پایگاه داده در شبکههای اجتماعي
تاثیر معنيداری بر جلب اعتماد مشتریان دارد.
نتایج بدست آمده نشان ميدهد که این اثر دارای مقدار بار
عاملي  4/907ميباشد و با توجه به اینکه مقدار  Tبرای این
رابطه ( )0/۱70بیشتر از  9/10محاسبه شده است ،لذا در
سطح اطمینان  15درصد ،تأثیر استراتژی بازاریابي پایگاه
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با بررسي تاثیر استراتژی بازاریابي پایگاه داده بر جلب اعتماد
مشتریان پیشنهاد ميشود که فروشگاههای آنالین فعال در
شبکههای اجتماعي با بکارگیری استراتژی بازاریابي پایگاه
داده (با توجه به تاثیر مثبت بر جلب اعتماد مشتریان) به
جمع آوری اطالعات در خصوص مشتریان به عنوان مثال
آنچه که برای مشتریان جالب و مهم است ،نیازها ،تمایالت،
عادتها و مقدار صرف هزینه مشتریان تمرکز داشته و به
دنبال کسب رضایت آنها باشند تا بتوانند اعتماد مشتریان را
جلب کنند.
با بررسي تاثیر استراتژی بازاریابي مبتني بر دانش بر جلب
اعتماد مشتریان پیشنهاد ميشود که فروشگاههای آنالین
فعال در شبکههای اجتماعي با توجه به تاثیر مثبت این
استراتژی بر جلب اعتماد مشتریان با استفاده از تکنیکهای
داده کاوی ،نیازها و ترجیحات ،سالیق و خواستههای
مشتریان را شناسایي کرده ،برای هر مشتری پروفایلي
تشکیل دهند تا از تعداد دفعات خریداری محصول یا تعداد
دفعات بازدید از فروشگاه ،حجم خرید و میزان صرف هزینه
مشتریان آگاهي داشته و گروههای بارز مشتریان را شناسایي
کنند و در بکارگیری استراتژی بازاریابي مبتني بر دانش به
مواردی از قبیل روابط بسیار نزدیک و یک به یک با مشتری،
سفارشيسازی و منطبق کردن محصول با نیاز مشتری و
پاسخگویي بهتر از رقبا نسبت به نیازهای مشتریان ،جذب
مشتریان جدید توام با حفظ مشتریان موجود و تعامل باال و
قابل توجه با آنها توجه داشته و با برقراری روابط یک به یک
و بلندمدت با مشتریان بتوانند اعتماد آنها را جلب نمایند.
با در نظرگرفتن این موضوع که تحقیقاتي در زمینه شناسایي
استراتژیهای بازاریابي کلیدی در بستر شبکه های اجتماعي
انجام نشده ،پیشنهاد ميشود با توجه به نفوذ گسترده این
شبکهها در کسب و کارها و اهمیت آن ،محققین آتي
مطالعات بیشتری در این خصوص داشته باشند ،از روشهای
جدیدتری مانند رویکرد هوش مصنوعي ،شبکه عصبي و ...
برای شناسایي این استراتژیها و نیز بررسي عوامل موثر بر
جلب اعتماد مشتریان در این بستر استفاده کنند .همچنین
با توجه به اینکه در این تحقیق استراتژیهای بازاریابي
مبادلهای ،رابطهای ،پایگاه داده و مبتني بر دانش بر جلب
اعتماد مشتریان در شبکههای اجتماعي بررسي گردید،

مبتني بر دانش ،شرکتها سعي بر آن دارند تا عالوه بر
استفاده از پایگاه داده مشتریان ،با در نظر گرفتن رقبا و سایر
شرایط و متغیرهای محیطي ،روابط بلندمدت دوجانبه
سودمند و همچنین تعامل باال و قابل توجهي با مشتریان
خود برقرار نمایند .برقراری روابط متقابل سودمند و تعامالت
باال با مشتریان در استراتژی بازاریابي مبتني بر دانش ،منجر
به افزایش اعتماد مشتریان به فروشگاههای آنالین فعال در
شبکههای اجتماعي خواهد شد و برعکس در استراتژی
بازاریابي مبادلهای ،تعامل پایین با مشتریان و عدم برقراری
ارتباط با مشتری و توجه صرف به حجم فروش بیشتر و
کاهش هزینه منجر به کاهش اعتماد مشتریان خواهد شد،
چرا که امروزه نیازهای ارتباطي و خالقیت مشتریان در
سطوح باالیي قرار دارد .بنابراین در این راستا پیشنهادات زیر
در جهت جلب اعتماد و جذب مشتریان در شبکه های
اجتماعي پیشنهاد ميگردد:
با بررسي تاثیر استراتژی بازاریابي مبادلهای بر جلب اعتماد
مشتریان پیشنهاد ميشود که فروشگاههای آنالین فعال در
شبکههای اجتماعي ،از این استراتژی برای جلب اعتماد
مشتریان استفاده نکرده (با توجه به منفي بودن تاثیر) و
سعي کنند در هنگام معرفي محصول ،اطالعات کاملتری
درباره محصول ارائه داده و پاسخگوی سواالت مشتریان
باشند ،با مشتریان پس از انجام خرید تعامل مجدد برقرار
کرده ،تنها بر میزان فروش تمرکز نداشته و حفظ مشتریان
نیز برای آنها با اهمیت باشد چرا که در اینصورت ميتوان
اعتماد مشتریان را در شبکههای اجتماعي جلب کرد.
با بررسي تاثیر استراتژی بازاریابي رابطهای بر جلب اعتماد
مشتریان پیشنهاد ميشود که فروشگاههای آنالین فعال در
شبکههای اجتماعي با توجه به تاثیر مثبت این استراتژی بر
جلب اعتماد مشتریان ،در بکارگیری آن به مواردی همچون
ارتباطات میان فردی نزدیک براساس تعهد و اعتماد ،ارائه
محصوالت مبتني بر نیازهای مشتریان ،تماس مجدد با
مشتریان پس از انجام خرید و حفظ ارتباط با آنها توجه
داشته تا بتوانند اعتماد مشتریان را جلب نمایند .برقراری و
حفظ ارتباط با مشتری منجر به افزایش جلب اعتماد
مشتریان خواهد شد.

940

بررسي تاثیر استفاده از انواع استراتژیهای بازاریابي در شبکههای اجتماعي بر جلب اعتماد مشتریان

بررسي قرار داده و استراتژیهای متناسب با صنایع را

محققین آتي ميتوانند استراتژیهای دیگری که بر جلب
اعتماد مشتریان در شبکههای اجتماعي تاثیر دارند را نیز
 پیشنهاد ميشود در مطالعات.مورد شناسایي قرار دهند
، رابطهای،بعدی هر کدام از استراتژیهای بازاریابي مبادلهای
پایگـاه داده و مبتـني بر دانـش را در صـنایع مخـتلف مورد

 بررسي انواع،شناسایي کنند و از آنجایي که در این پژوهش
استراتژیهای بازاریابي در سایتهای شبکههای اجتماعي
 بررسي، پیشنهاد ميگردد در تحقیقات بعدی،مطرح بوده
.استراتژیها بصورت مطالعه موردی انجام گیرد
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