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بررسی آمیخته بازاریابی 0/4برقصد خرید و رضایت مصرف کنندگان اسنپ در ایران
سیمین

صفوی ،*1علیرضا پیران ،2سید فخرالدین طاهرزاده موسویان3

چکیده
بازاریابی نسل چهارم یا بازاریابی  0/4یک شیوه و مکتبی نوین و جدید است که امروزه موفق ترین کمپانی
های دنیا در حال استفاده از آن هستند.واقعیت این است که رفتار مشتریان نسبت به گذشته بسیار تغییر کرده
است .آنها دیگر جذب تبلیغات تکراری و پر زرق و برق نمی شوند و دیگر مثل سابق تصمیم به خرید یک
استفاده  Marketing Mixکاال یا خدمت نمی گیرند.آمیزه بازاریابی یا ترکیب عناصر بازاریابی به عنوان
میشوند .این است که بین این اجزا میبایست یک نگرش ترکیب سیستمی و هماهنگ برقرار شود تا بتواند
گفته میشود و از وظایف اصلی Pیا P 8بر مشتری تأثیر گذارد.طراحی و توسعه آمیخته بازار که به آن 4
مدیر بازاریابی میباشد.ترکیب عناصر بازاریابی مجموعهای از ابزارهای بازاریابی است که سازمان برای نیل
به اهداف بازاریابی خود در بازار هدف از آنها استفاده میکند.مفهوم آمیخته بازاریابی برای اولین بار در دهه
معروف  1590Pبهوسیله نیل بوردن معرفی شد .مدل بوردن توسط جرومی مک کارتی دنبال شد و به 4
گشت.ما در این پژوهش به بررسی آمیخته بازاریابی 0/4برقصد خرید و رضایت مصرف کنندگان اسنپ در
ایران پرداختیم .
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.1مقدمه
اینترنت ،دنیای بازاریابی را به طور کلی تغییر داده است .روند رو به افزایش اتصال و دسترسی به اطالعات
بسیاری از مدل ها و پلت فرمهای بازاریابی موجود را به اجبار توسعه داده است .ظهور اینترنت در محیط
تجاری مدرن به حدی فراگیر شده است که هیچ شرکت بزرگ یا کوچکی نمی تواند نفوذ آن را نادیده
بگیرد .همان طور که ارتباط مصرف کننده با رسانههای اجتماعی گسترش پیدا می کند  ،تعامل با مصرف
کننده نیز به هر نحوی انجام می شود ،و اتصال به اینترنت آسانتر و قدرتمندتر از همیشه خواهد شد .تاثیر
گذاری اینترنت به قدری زیاد بوده که پژوهشگران به تازگی رویکرد جدید بازاریابی – نسل چهارم بازاریابی
(کوتلر و همکاران2020 ،گسترش پدیده جهانیشدن و حرکت بهسوی دنیایی با شباهتهای رفتاری و
فرهنگی انقالب عظیمی در رفتارهای اقتصادی ،رقابتهای بازار و شیوههای مدیریت بازرگانی به وجود آورده
است .همزمانی این اتفاقات با گسترش فناوری اطالعات ،شیوههای نوین ارتباطات اجتماعی و تبلیغات در امر
بازاریابی بر کسی پوشیده نیست (بیات و فرقانی پیله رود.)1358 ،توسعه چشمگیر اینترنـت بهواسطه رشـد
فنـاوری ،زندگی اجتماعی ،فضای تجارت و کسبوکار جامعـه را تحت تأثیر قرار داده اسـت .یکـی از
پیامـدهای نفـوذ اینترنت ،رشد و توسعه خردهفروشی اینترنتـی و خریـد آنالین (موماالننی و منگ)2015، ،4
تغییر عـادات خریـد مصرفکنندگان (وانـگ و همکـاران )2012 ،و تغییـر نگرش کاربران نسبت به خرید
آنالین است (تاریـک و ادائـودی)2015 ،9
.بنـابراین بـا توجـه بـه متفـاوت بـودن الگوهای رفتار خرید آنالین در قیاس با خرید سنتی ،بـه نظر میرسد
که درك رفتار خرید در محیطهای آنالین و توجه ویژه به نیازهـا و عالئـق مشـتریان بـرای تـدوین
استراتژیهای بازاریابی از اهمیت چشمگیری برخوردار باشد (وانگ و همکـاران.) 2012 ،6
با توسعه فناوریهای الکترونیکی ازجمله اینترنت ،فروشگاهها تحت تأثیر قرارگرفتهاند و شبکه جهانی وب
بهطور اساسی انتظارات مشتریان را در مورد سرعت ،دقت ،قیمت و خدمات تغییر داده است .برای رقابت در
این محیط پیچیده ،کسبوکارها مجبور هستند جدیدترین و جذابترین خدماتی را که مشتریان خواستار آن
هستند در اختیارشان قرار دهند .امروزه افراد بسیاری از سایت فروشگاههای الکترونیکی مختلف بازدید به
عمل میآورند اما تعداد خریداران واقعی نسبت به حجم بازدیدکنندگان زیاد نیست .بنابراین مهمترین مسئلهای
که شرکتها باید در نظر بگیرند این است که ریسک مصرفکننده را در خرید کاالهای الکترونیکی را
شناسایی کند و با داشتن نوآوری الزم در جهت تبدیل بازدیدکنندگان به مشتریان واقعی تالش نمایند .بهمنظور
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تأمین رضایت مشتری ،در درجه اول بایستی از انتظارات و خواستههای وی بهخوبی آگاه شد و سپس با در
نظرگرفتن این نیازها و انتظارات در جهت رفع و تأمین آنها کوشید(حسینقلی پور و همکاران.) 1358 ،
فضای سایبری ابزارهای جدیدی بـرای بازاریابـان جهـت بهبـود کـارایی و اثربخشـی ارتباطـات بازاریابی و
رویکردهای جدیدی برای کسب و حفظ مشتریان ارائه کرده است .یک جنبـه فضـای سایبری ،تأثیرات بین
شخصی آنالین است(استفان و همکاران .)2018 ،2نفوذ و تأثیرات بین شخصی افراد در محیطهای آنالین ،بر
ارزیابیها و تصـمیمات مشـتریان دربـاره خریـد یـک محصول یا برند مؤثر هستند.توسعه اینترنت روشهای
خرید ما را بهکلی دگرگون کرده است .منافع موجود در خرید اینترنتی هرروز تعداد بیشتری از مردم را به
تجربه آن و ایجاد تغییر در الگوهای متداول خرید ترغیب میکند .امروز دیگر افراد این روش خرید را بیشتر
منطبق بر شرایط زندگی مدرن میبینند .ویژگیها و طبیعت خرید اینترنتی با روحیات و نیازهای رو به رشد ما
هماهنگتر شده است.اسنپ مرجع تخصصی نقد و بررسی و فروش اینترنتی کاال در ایران است .گروههای
مختلف کاال مانند کاالی دیجیتال ،لوازمخانگی ،لوازم شخصی ،فرهنگ و هنر و ورزش و سرگرمی با تنوعی
بینظیر در دیجیکاال عرضه میشوند .دیجیکاال با در اختیار داشتن سهم عمدهای از بازار عرضه اینترنتی کاال
در ایران با تنوعی بسیار باال از برندهای مختلف ،در همراهی مشتریان در فرآیند خرید و حفظ جایگاه بیطرفانه
در میان آنها ،نهایت تالش خود را میکند .کاربران و مشتریان دیجیکاال میتوانند با حق انتخابی بسیار باال
و با دریافت اطالعاتی کامل برای انتخاب درست کاالی موردنظر خود ،وبسایت دیجیکاال را بررسی کنند
و با حداکثر اطمینان کاالی خود را انتخاب و خرید کنند .همواره بهترین انتخاب و بهترین خدمات ،شایسته
مشتری دیجیکاالست.در محیط وب ،افراد هنگام خرید الکترونیکی یا بازدید از وبسایت یک فروشنده،
رفتارهای خاصی از خود بروز میدهند که متأثر از عوامل متفاوت فیزیکی و مجازی میباشد .ازآنجاییکه
بازدیدکنندگان از یک سایت را افراد متعدد از فرهنگهای گوناگون تشکیل میدهند ،بنابراین عوامل بسیاری
وجود خواهند داشت که بر خرید الکترونیکی مؤثر خواهند بود .به دلیل این تنوع ،فروشندگان گاهی در
شناسایی و درك این رفتارها دچار مشکل میشوند .متأسفانه عدم آگاهی از رفتار مصرفکنندگان میتواند
موجب از دست رفتن این مشتریان شود(شفیع زاده و همکاران .)1352،تاکنون هرچند تحقیقات و مدلهای
مختلفی برای بررسی رفتار مصرفکننده صورت گرفته است اما تحقیقی که به بررسی آمیخته بازاریابی 0/4
بر قصد خرید ورضایت مصرف کنندگان  ،بپردازند کمتر به چشم میخورند .بنابراین بررسی آمیخته بازاریابی
0/4بر قصد خرید ورضایت مصرف کنندگان که بتواند طیف وسیعی از این رفتارها و تصمیمات را در برگیرد
میتواند فهم ما را نسبت به رفتار مصرفکنندهی الکترونیکی افزایش داده و موجب وفاداری مشتریان گردد.
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.2ادبیات پژوهش
سازمانها و شرکتها در برههای از زمان که تحت عناوین مختلف ازجمله "عصر دانش" "عصر فرا صنعتی"
"عصر جامعهی اطالعاتی"" ،عصر جوامع موقت" و "عصر جهانیشدن" مطرحشده است همواره باید با
شناسایی و مطالعه رفتار مصرفکنندگان به کسب مزیت رقابتی بپردازند .ازآنجاییکه مصرفکنندگان نقطه
عطف تمامی فعالیتهای بازاریابی هستند ،بنابراین الزم است بازاریابی موفق با درك چرایی و چگونگی رفتار
مصرفکنندگان آغاز شود .مطالعه و بررسی عواملی که بر روی رفتار مصرفکننده تأثیرگذار هستند و بررسی
میزان تأثیر هر یک از این عوامل بر روی رفتار باعث دستیابی به شناخت و درکی از رفتار مصرفکننده
میگردد که بازاریابان تنها در این صورت قادر خواهند بود محصولی را ارائه نمایند که با نیازها و خواستههای
مصرفکنندگان انطباق بیشتری داشته باشد و یا به تعبیر دیگر کاالیی را ارائه نمایند که "برآیند عوامل مؤثر
بر رفتار مصرفکنندگان" باشد و حداکثر رضایت آنان را تأمین نماید(خیری و فتحعلی.)1356 ،
رفتار مصرفکننده ،یکی از مباحث چالشبرانگیز در حوزه بازاریابی میباشد .بررسیهای اولیه در مورد
مصرفکنندگان الکترونیکی(بروان و همکاران )2015 ،8نشان داده است که این افراد تمایل داشتند که در
خریدهایشان بعضی از نکات و مالحظات را رعایت نمایند تا بتوانند خرید معقول و مناسبی داشته باشند .افراد
در هنگام خرید رفتارهای خاصی از خود بروز میدهند که شناسایی و بررسی آنها میتواند در امر جذب
مشتری و فروش محصوالت در آینده مؤثر باشد .آمارها بیانگر این مطلب میباشند که مطالعات پیرامون رفتار
مصرفکننده الکترونیکی به دلیل افزایش خرید آنالین روزبهروز بیشتر و بااهمیتتر میگردد(هریس و
دنیس.)2018 ،5
محیطهای خرید آنالین نوعهای خاصـی از تعامـل هستند که کاربران برای بـرآورده کـردن اهـداف خریـد
خود به آنها روی میآورند .خرید آنالین یـک فعـالیتی ورای انجـام یـک خریـد صـرف اسـت و
دربرگیرنـده مهارتهایی چــون جســتجوی محصــوالت ،کــار بــا کـامپیوتر و  ...اسـت (دمانگوئـت و
برودریـک .)2012،10قصد خرید آنالین بهعنوان مهمترین پیشبینی کننـده رفتار واقعی خرید ،اشـاره بـه
پیامـد حاصـل از ارزیـابی مشتریان از معیارهـایی ماننـد کیفیـت تارنمـا ،جسـتجوی و همکاران.)2015،11
بسیاری از شرکتها دریافتهاند که نیازمند آن هستند که مشتریان خود را در مرکز فعالیتهای خود قرار دهند
و فرآیند استراتژیک توجه به مشتری را پشتیبانی کنند که شامل پروفایل کردن مشتریان ،بخشبندی آنها،
تحقیق در مورد آنها  ،سرمایهگذاری در تکنولوژی و مدیریت مشتریان میشود(بروان .)2020 ،12این امر در
8
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دنیای کنونی که همزمان با پیشرفت سریع فناوریهای نوین چون بیسیم ،پهنای باند ،کارتهای هوشمند و
فناوریهای عامل ،که در دسترسی مؤثر و سرویسدهی صحیح به مشتریان هدف کسبوکار مشارکت دارند،
و باعث قدرتمند شدن مشتریان در انجام مبادالت کسبوکار شدهاند .همزمان با پیشرفت تکنولوژی و
امکانات ،انتظارات مشتری شکل میگیرد و سازمانها تحتفشار برای بهبود فرآیند کسبوکار خود بهمنظور
توسعه بازارهای جدید و بهبود موقعیت رقابتیشان با استفاده از این تکنولوژیها میباشند .این تمرکز بر
مشتری ،انتشار فناوریهای مبتنی بر شبکه را به ارمغان میآورد و همچنین بهنوبه خود انتقال از اقتصاد کاال
محور به خدمت محور را شتاب داده و به دوران خدمات الکترونیک هدایت نموده است(راست و کانان،13
.)2013
ازآنجاییکه هزینه جذب یک مشتری شش تا نه برابر هزینه نگهداری مشتری قبلی است(بک و شانک لین،14
 .)2012و همین طور مشتریان جدید از سودآوری کمتری برخوردار هستند ،سازمانها در تالشاند تا روابط
بلندمدتی را با مشتریان موجود خود برقرار نمایند (کارات .)2016 ،19رشد اینترنت و اهمیت به کاربر در
سالهای اخیر واقعاً یک پدیده جدی است(لی و توربان.)2011 ،
از یکسو ناکافی بودن تنها ارائه کاالها یا خدمات با کیفیت در محیط رقابتی کسبوکار امـروز بـرای برنده
بودن(شبیر و همکاران )2015 ،16و از طرفی دیگر رشد نگرانی جامعه نسبت به مباحث محیطـی و اجتماعی به
مهمترین نگرانی استراتژیک کسبوکارها تبدیلشده است و شرکتها را مجبور ساخته است که به دنبال
ایجاد پیوند بین محصوالت خود و علتهای مناسب مانند مباحث اجتماعی و زیستمحیطی باشند ،تا ضمن
ایجاد تمایز در محیط رقابتی کسبوکار ،به خواستههای مصرفکنندگان عالقهمند به مسائل محیطی که
بهآسانی میتوانند با استفاده از اینترنت و منابع خبری دیگـر ،کسبوکارها و فعالیتهای اجتماعی آنها را
نظـاره کننـد پاسـخ گفتـه باشـند(عاملی و راه حق.)1358 ،
امروز دیگر برای بیشتر نیازهای روزمره راهحلهای جدیدتری وجود دارد ،ازجمله برای انتخاب و خرید کاال.
دیگر کمتر کسی برای خرید کاال ،بدون تحقیق و بررسی دقیق اقدام میکند .مشتریان پیشاپیش و قبل از
خرید از حق انتخاب گسترده خود و اطالعات موجود نهایت استفاده را میبرند .مشتری در دنیای امروز حق
انتخاب بیشتری را طلب میکند و مایل است دقیقتر و با قطعیت بیشتری انتخاب کند .زندگی امروزی بیگمان
خرید به روشهای نوتر ،هوشمندانهتر و البته لذتبخشتری را میطلبد .از همین روست که هرروز به تعداد
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استفادهکنندگان سرویسهای اینترنتی و مشتریان فروشگاههای اینترنتی افزوده میشود .اسنپ بهعنوان یکی از
بزرگترین مراکز فروش خدمات اینترنتی در ایران بهعنوان مطالعه مورد این پژوهش در نظر گرفتهشده است.
با توجه به مطالب بیانشده و ازآنجاییکه تـا زمـان انجام پـژوهش ،بررسیهای محـدودی در رابطـه قصد
خرید ورضایت مصرف کنندگان در داخل کشـور صـورت گرفته است ،محقق بـر آن است تـا بـه بررسـی
تأثیر ایـن موضوع بپردازند و به دنبال بررسی تأثیرآمیخته بازاریابی آنالین بر قصد خرید ورضایت مصرف
کنندگان است.
-1قصد خرید
قصد دربرگیرنده همه عوامل انگیزشی است که منجر به رفتار واقعی میشود و منعکسکننده حدی است که
در آن مصرفکنندگان تمایل به تالش نسبت به انجام رفتار دارند و هرچقدر قصد خرید باال باشد احتمال
بیشتری وجود دارد که خرید واقعی رخ دهد قصد میتواند از نگرشها ،هنجارهای ذهنی و کنترل رفتاری
مشاهدهشده پیشبینی شود(باچلودا ،حلیمی و فاخر .)2015 ،در این تحقیق منظور از قصد خرید نمرهای است
که آزمودنیها از پاسخ به گویه های شماره 6تا  10پرسشنامه تاکور و سروستاوا ( ،)2018کسب مینمایند .و
بر اساس شاخص های رضایت مشتری ،منفعت ادراكشده و اعتماد مصرف کننده سنجیده می شود.
-2رفتار مصرف کننده (رضایت مصرف کننده)
) رفتار مصرف کننده )Hoyer MacInni,Pietersدرمی یابیم که منظور از رفتارمصرف کننده (مولفان
چگونگی اخذ تصمیم نهایی مصرف کننده با توجه به اکتساب ،مصرف و رهایی از کاال ،زمان و نظرات بخش
های مختلف تصمیم گیری در یک دوره زمانی است.این مسئله به عنوان یک پدیده در حال تحول تلقی می
شود و تحت تاثیر عوامل مختلفی قرار می گیرد .انتخاب های متعدد ،هر کدام زاویه ای متفاوت دارند ،با این
حال ،تعریف ارائه شده در اینجا نشان می دهد که :رفتار نه تنها به صورت فردی رخ می دهد بلکه تحت تاثیر
افکار و گرایش های گروه نیز قرار می گیرد (به عنوان مثال ،دوستان بر نوع انتخاب لباس های شخصی تاثیر
می گذارند ،یا فرهنگ خانوادگی هر فردی در نوع انتخاب مواد شوینده و بهداشتی وی اثرگذار است).رفتار
مصرف کننده شامل خرید و دورانداختن محصوالت و همچنین بررسی نحوه خرید آنها می شود .خرید
محصوالت اغلب برای فروشندگان اهمیت بسیاری دارد ،زیرا نحوه انتخاب و خرید محصوالت بر میزان
افزایش فروش تأثیر گذاشته و از این طریق می توان بهترین محصول را انتخاب نمود .از آنجایی که بسیاری
از مشکالت زیست محیطی ناشی از دورانداختن و دفع محصوالت است این مسدله نیز از اهمیت برخوردار
می باشد.رفتار مصرف کننده شامل خدمات ،ایده ها و همچنین محصوالت دردسترس می شود.رفتار مصرف
کننده بر جامعه نیز تاثیر دارد .برای مثال ،بازاریابی تهاجمی غذاهای پرچرب ،یا بازاریابی پرخطر کارت های
اعتبار ،ممکن است پیامدهای جدی برای سالمت افراد جامعه و یا اقتصاد ملی داشته باشدمطالعه رفتار مصرف
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کننده نه تنها به درك مسائل گذشته کمک می کند بلکه حتی آینده را نیز پیش بینی می کند .بایستی عواملی
که بر گرایش ها ،نگرش ها و اولویت های افراد تاثیر می گذارند شناخته شوند تا درك نسبتا خوب از
الگوهای خرید مصرف کنندگان داشته باشیم.
-3بازاریابی آنالین
تا به حال به گسترش برند ،محصول و یا خدمتِ شرکت خود از طریق بستر وب فکر کردهاید؟ بازاریابی
آنالین ،استفاده از کانالهای مبتنی بر وب است تا بتوانید یک پیام در مورد برند ،محصوالت و یا خدمات
خود به مشتریان بالقوه برسانید با گسترش فضای وب و استفاده مردم از دنیای اینترنت ،کسبوکارهای بسیاری
از انواع بازاریابی دیجیتال جهت گسترش برند خود استفاده میکنند تا از این طریق کاربران بسیاری را با
محصول و خدمت خود آشنا میکنند .روشهای زیادی برای بهکارگیری بازاریابی آنالین وجود دارد که از
جملهی آنها میتوان به ایمیل مارکتینگ ،بهینهسازی موتور جستجو ،شبکههای اجتماعی ،تبلیغات آنالین و
… اشاره کرد .هدف این است که وقتی کاربر در حال مطالعه ،خرید ،جستجو کردن ،گپوگفت در شبکههای
اجتماعی و … در فضای اینترنت است ،با کمک بازاریابی آنالین توجه او را به خود جلب کنید و
بازدیدکنندهی وبسایت خود را به مشتری تبدیل کنید.همانطور که میدانید بازاریابی آنالین با بازاریابی
سنتی تفاوتهای اساسی دارد .در واقع بازاریابی سنتی در بیشتر مواقع از بازاریابی برونگرا استفاده میکند؛ در
صورتی که بازاریابی آنالین در اکثریت مواقع زیر مجموعهی بازاریابی درونگرا قرار میگیرد .پیش از اینکه
تا این میزان استفاده از بازاریابی آنالین همهگیر شود ،بسیاری از کسبوکارها از بازاریابی سنتی از قبیل چاپ
بروشور ،تبلیغات تلویزیونی و رادیویی ،بیلبورد و … استفاده میکردند .جالب است که با این همه گسترش
تکنولوژی ،همچنان کسبوکارهای زیادی از این نوع شیوههای بازاریابی استفاده و بسیاری از بودجهی خود
را صرف تبلیغات سنتی میکنند.تصور کنید محصول شما نوعی شکالت است .برای معرفی محصول خود
تبلیغات تلویزیونی و رادیویی انجام میدهید و بروشور محصول خود را پخش میکنید .طبیعتا اگر تبلیغ شما
به دست مخاطبان اصلیتان برسد ،فروش شما افزایش پیدا میکند ولی راه آنالیزی برای تخمین بازده هر کدام
از این روشها وجود ندارد .همچنین کنترل خاص و سریعی روی اجرای کمپینِ در حال انجام وجود ندارد.
در صورتی که در بازاریابی آنالین شما میتوانید با صرف هزینهای بسیار کم ،تبلیغات خود را اجرا و محصول
خود را معرفی کنید .همچنین میتوانید در مراحل مختلف ،کمپین خود را زیر نظر داشته باشید ،بررسی کنید
و در هر مرحله آن را تغییر دهید تا به نتیجهی موردنظر خود دست یابید.
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.3پیشینه پژوهش
در سال  1560یک پروفسور بازاریابی به نام ادموند مک کارتی Edmund Jerome McCarthy
مفهوم «آمیخته بازاریابی» را مطرح کرد ،و ساختاری را برای آن در نظر گرفت که به نظرش دربرگیرندۀ تمام
بخشهای بازاریابی یک کسب و کار بود :محصول ،) (Productقیمت ( ،) Priceمکان توزیع ( Place
)و ترویج ) )(Promotionبا توجه به شروع تمام این کلمات با حرف ( ،Pاین ساختار  P4نامیده
میشود.بیست سال بعد از آقای مک کارتی ،تعدادی از نظریهپردازان بازاریابی به این نتیجه رسیدند که مدل
چهار پی خیلی هم کامل نیست و پاسخ نیازهای برخی کسبوکارها (به خصوص شرکتهای خدماتمحور)
را )نمیدهد .بنابراین سه بخش دیگر هم به مدل  p4اضافه کردند :نیروی انسانی (  ،Peopleشواهد عینی
)  )Physical Evidenceو فرایند ( Processبااضافه شدن این بخشها ،نواقص مدل قبلی تا حدی برطرف
شد و (به لطف تعهد این بازاریابهای عزیز به حرف  Pساختار  p4به  p2تغییر شکل داد.البته این پایان ماجرا
نبود .زمان زیادی نگذشت که مدلهای دیگری از آمیخته بازاریابی با  P13 ،P11 ،P8و  P19هم مطرح شدند.
اصالً اینطور که پیش میرود ،هیچ بعید نیست تا چند سال دیگر به مدل  p100هم برسیم! فقط به شرط آنکه
محدودیت کلماتی که با  pشروع میشوند ،اجازه دهد.با این وجود ،آقای فیلیپ کاتلر ) )Philip Kotler
که خیلیها او را بهعنوان پدر علم بازاریابی میشناسند ،عقیده دارد که با وجود گسترش تکنولوژی و ورود
شبکههای اجتماعی به بطن زندگی مردم ،هنوز هم  P4آمیخته بازاریابی پادشاه است!

فیلیپ کاتلر ،یکی از متخصصان بازاریابی دنیا ،بازاریابی نسل چهارم یا بازاریابی  4.0یا Marketing 4.0
را برای هدایت نسل بعدی حرفه ای ها در مسیری برای تغییر نوشت.روشهای بازاریابی دیگر یکسان نیست :
اینترنت و رشد دنیای دیجیتال ارتباطات شرکت ها را با مصرف کنندگان خود تغییر داده است.تبلیغات در
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بیلبورد ها و تلویزیون ها دیگر مانند گذشته تاثیرگذار نیستند .پس چگونه می توانید به مشتریان خود به طور
موثر دست پیدا کنیدتغییرات بوجود آمده در عصر جدید دنیای دیجیتال چیست؟ نسل چهارم بازاریابی به شما
در درك پویایی های جدید بازار کمک خواهد کرد و امروز می توانید بهره وری خود را بهبود بخشید.
اکنون وقت تغییر و حرکت است .درکتاب بازاریابی  0،4حرکت از بازاریابی سنتی به بازاریابی دیجیتال در
سال  1356که توسط فیلیپ کاتلر ،هرماوان کارتاجایا،ایوان ستیاوان نوشته شده است به تشریح بازاریابی 0/4
پرداخته وآمیخته های آن را بررسی کرده است.ما در حال گذار و سازگاری در بازاریابی هستیم  .در این
عصر اقتصاد دیجیتال  ،یک راهنمای جدید برای هدایت بازاریابان و کمک به آنها برای پیش بینی فناوری
های مخرب الزم است.بازاریابی  Marketing 4.0 / 4.0روشی است که ترکیبی از تعامل آنالین و آفالین
بین کسب و کار و مشتریان است .تعامل دیجیتال به تنهایی دیگر در این اقتصاد دیجیتال جدید کافی نیست.در
واقع ،در یک دنیای آنالین  ،تعامالت آفالین می تواند یک مزیت رقابتی عالی باشد .بازاریابی نسل  4همچنین
ترکیبی از سبک و محتوا است .ما می دانیم که براساس روند پیشرفت های تکنولوژیکی  ،برند ها باید به طور
فزاینده انعطاف پذیر و سازگار باشند .اما همچنین ،در یک دنیای فزاینده شفاف  ،اعتبار یک دارایی بسیار
ارزشمند است.در نهایت ،بازاریابی نسل چهارم توانایی اتصال ماشین را به دستگاه و هوش مصنوعی برای
بهبود بهره وری بازاریابی ارتقاء می دهد .در حالیکه بازاریابی نسل  4استفاده از ارتباط فرد به فرد برای تقویت
تعامل با مصرف کننده را تقویت می کند.
بیات روح اله و فرقانی پیله رود( )1354در تحقیق خود با عنوان تبیین شخصیت برند و بودجه مصرفکننده با
ترجیحات و تصمیم به خرید کاالها بیان نمودند که در شمال تهران و برای تمام کاالهای مورد استناد شخصیت
برند عامل ترجیح برندهای خارجی بر نوع ایرانی بوده است .این نتیجه در جنوب تهران فقط برای کاالهای
مصرفی و نیمه بادوام نیز مشاهده شد و در مورد سایر کاالها عامل بودجهای مؤثرتر بوده است.
حیدرزاده هنزائی و بهرامی جاه( )1354در تحقیق خود با عنوان بررسی انگیزههای خرید مصرفکنندگان
ایرانی بیان نمودند انگیزهها نقش مشخصی بر روی رفتار مشتری دارد و همچنین محققین بر این باور هستند
که مطالعات بعدی باید دربرگیرنده عوامل دیگر که در مشتریان برای به خرید رفتن انگیزه ایجاد میکند باشد.
مدیران میتوانند از این یافتهها برای ارتقاء سطح استراتژی فروش مؤثر خود استفاده کنند .اگر در یک مشتری
از طریق تعامل با یک نام تجاری و دیگر محركها انگیزشی برای خرید ایجاد شود ،این محركها بهعنوان
یک مزیت برجسته میتواند در تبلیغات و تالشها برای عطف توجه مشتریان برای انتخاب یک کاال یا رفتن
به خرید موردتوجه باشد.
خیری و فتحعلی( )1354با بررسی عوامل مؤثر بر قصد خرید محصوالت لوکس بیان نمودند که نگرش
مصرفکننده نسبت به محصوالت لوکس ،کیفیت خدمات رستورانهای لوکس ،ادراك از برند لوکس و
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اثر اجتماعی بر قصد خرید تأثیر دارند درحالیکه تصویر ذهنی (رستوران) و خودبینی تأثیری بر قصد خرید
ندارند .عالوه بر این خودبینی تأثیر تعدیل گرانه ای بر رابطه ادراك از برند لوکس و اثر اجتماعی با قصد
خرید ندارد.
منتظری و همکاران( )1353در تحقیقی با عنوان بررسی عوامل مؤثر بر قصد خرید در تجارت الکترونیک
دریافتند که شرکتهای مجازی میتوانند ،با ایجاد محیطی امن و ایجاد ضمانتهایی در خرید موفق ،تمایل
به خرید آنالین مشتریان را ،با کاهش ریسک دركشده و افزایش منفعت دركشده و اعتماد ،افزایش دهند.
همچنین ،افزایش توجه مدیران شرکتهای مجازی به پیشایندهای شناختی ،تجربی ،شخصیتی ،و حالت
عاطفی باعث افزایش اعتماد و کاهش ریسک دركشدۀ مشتریان آنالین میشود.
یانگ و همکاران )2016(12در تحقیقی با عنوان تأثیر تعادل وحجم دیدگاه محصول بر ریسک ادراكشده
خریداران آنالین و قصد خرید بیان نمودند که چهار ریسک فرض شده خرید ،پیشبینی خطر کلی خریداران
آنالین در تجارت الکترونیک؛ خطر ادراكشده ،از علل عمده نگرش خریداران آنالین نسبت به خرید است
که به نوبه خود تعیین در قصد خرید آنها هستند ؛ بااینحال ،اثر علی معنیداری بین عدم اطمینان و قصد
خرید مشاهده نشد.
محمد و همکاران )2016(18در تحقیقی با بررسی خرید مواد غذایی آنالین :تأثیر کیفیت خدمات الکترونیکی
و عوامل موقعیتی به این نتیجه رسیدند که خرید مواد غذایی آنالین هنوز رواج پیدا نکرده است تا جایی که
خریداران مالزی هنوز هم میل به سمت خرید مواد غذایی آنالین ندارند .همچنین مشخص شد که اگرچه
آنها شایستگیهای اصلی در تکنولوژی کسبوکار آنالین را دارند ،اما باید قابلیتهای خاص برونسپاری
خود را گسترش دهند.

Yang et al
Muhammad et al
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مدل مفهومی و فرضیه های پژوهش

محصول

قصد خرید
قیمت

رضایت مصرف
کنندگان
ترفیع

تبلیغ

فرضیه اصلی
-1آمیخته بازاریابی  0/4بر قصد خرید و رضایت مصرف کنندگان اثر معناداری دارد.
فرضیه فرعی
 -1محصول بر قصد خرید و رضایت مصرف کنندگان اثر معناداری دارد.
-2قیمت بر قصد خرید و رضایت مصرف کنندگان اثر معناداری دارد.
 -3توزیع بر قصد خرید و رضایت مصرف کنندگان اثر معناداری دارد.
 -4تودیع بر قصد خرید و رضایت مصرف کنندگان اثر معناداری دارد.
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.4روش شناسی
این پژوهش بر اساس هدف نوعی پژوهش کاربردی خواهد بود و برای جمع آوری دادها از روش میدانی
منابع کتابخانه ای مانند مطالب موجود در کتاب ها ،مقاالت ،نشریات و اینترنت و پایگاههای اطالع رسانی
استفاده می شود .برای شناخت ادبیات مرتبط با پژوهش از روش کتابخانه ای و برای جمع آوری داده ها از
شیوه ی میدانی و ابزار پرسش نامه بهره گرفته خواهد شد.ومصاحبه با چند مدیرتولید ومدیر فروش وبخش
بازاریابی در کسب وکار مورده مطالعه قرار خواهد گرفت .جامعه آماری مصرف کنندگان کسب وکار های
پایدار و کارشناسان آن میباشد که جامعه نامحدود در نظرگرفته می شود .برای تعیین حجم نمونه نیز از فرمول
جامعه نامحدود کوکران استفادهشده است؛ که تعداد آن  384نفر محاسبه شد.
ابزارگرداوری داده ها
پرسشنامهای که برای انجام این پژوهش در نظر گرفته شده است از  6بخش تشکیل شده که بخش اول شامل
 9سوال میباشد که توسط آن اطالعات جمعیت شناختی پاسخ دهندگان استخراج شده است .بخش دوم که
به متغیر محصول در میان مصرف کنندگان میپردازد ،شامل  2سوال بوده که از طیف لیکرت استفاده شده و
میزان اهمیت گزارهها توسط مشتریان مشخص شده است .هر پاسخگو ،نظر خود را با اعالم بسیار زیاد یا بسیار
کم در قالب طیف لیکرت مشخص مینماید .به نحوی که در پاسخنامه از  1به معنای بسیار کم تا  9با معنی
بسیار زیاد یکی را با توجه به شرایط و دیدگاه خود انتخاب مینماید.
روایی و پایایی
جهت تعیین روایی پرسشنامه ،از نظرات خبرگان این امر در حوزه بازاریابی استفاده شده است .به این ترتیب
که پس از بررسی ادبیات و مبانی نظری پژوهش و استخراج پرسشنامههای مربوط به پژوهشات گذشته در این
حوزه ،پرسشنامه مطلوب طراحی گردید ،سپس این پرسشنامه در اختیار اساتید و صاحب نظران این موضوع
قرار گرفت .با نظرخواهی از اساتید و کسب پیشنهادات این افراد ،اصالحاتی که میبایست در پرسشنامه انجام
شود منظور گردید ،این روند  1بار متوالی تکرار گردید تا روایی پرسشنامه مورد تایید قرار گرفت .ضریب
همبستگی آلفای کرونباخ ،یک مقدار بین صفر و یک میباشد .در صورتی یک پرسشنامه پایاست که مقدار
آلفای کرونباخ آن بزرگتر از مقدار  0/2باشد و هرچه این مقدار به عدد  1نزدیکتر باشد پرسشنامه از پایایی
باالتری برخوردار میباشد؛ که با توجه به نتایج بهدستآمده در جدول ( )1پرسشنامه از پایایی الزم برخوردار
است.
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جدول  :1پایایی پرسشنامهها

متغیرها

ضریبآلفای کرونباخ

متغیر محصول

0/831

متغیر قیمت

0/843

متغیر توزیع

0/26

متغییر تودیع

0/222

متغییر قصد خرید

0/519

متغییر رضایت مصرف کنندگان

0/815

(مأخذ ،نتایج تحقیق)
تجزیه و تحلیل دادهها
یافتههای توصیفی پژوهش
در بخش آمار توصیفی دادههای جمعآوریشده از منظر جنسیت ،مقطع تحصیلی ،سن و سابقه کار مورد
بررسی قرارگرفته و نتایج به شکل زیر است:
جدول  :2نتایج بخش آمار توصیفی

درصد فراوانی

شاخص
جنسیت
مقطع

مرد

زن

20.3

25.2

دیپلم و پایینتر

فوقدیپلم

لیسانس

20.3

29.8

34.4

بین  20تا 30

بین  31تا  40سال

بین  41تا  90سال

تحصیالت

دکتری

تکمیلی
سن

2.1

12.4

بیشتر از  90سال

سال
41.1

12.4

34.5
(مأخذ ،نتایج تحقیق)

نتایج مربوط به فرضیهها
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آزمون نرمال بودن
بسیاری از آزمونهای آماری از جمله آزمونهای پارامتریک بر مبنای نرمال بودن توزیع دادهها بنا نهاده
شدهاند و با این پیش فرض بکار میروند که توزیع دادهها در یک جامعه یا در سطح نمونههای انتخاب شده
از جامعه مذکور از توزیع نرمال پیروی نماید .بنابراین تحلیل گر الزم است تا قبل از پرداختن به تحلیلهای
آماری بررسی متغیرها ،نوع توزیع آن متغیرها را بداند .با آزمون کولموگروف-اسمیرنوف میتوان به این مهم
دست یافت .فرضیه صفر در آزمون کولموگروف-اسمیرنوف عبارت است از پیروی دادهها از توزیع نرمال و
فرضیه مقابل آن عبارت است از عدم پیروی دادهها از توزیع نرمال.
جدول  3شاخصهای توصیفی مربوط به متغیر های تحقیق

متغیر

میانگین

انحراف

حداقل

حداکثر

معیار

آزمون کولموگروف-
اسمیرنف

محصول

14.62

3.25

8

20

Z
1.332

Sig
*0.098

قیمت

12.59

3.42

2

20

1.181

*0.012

توزیع

11.32

4.22

4

20

3.923

*0.000.

تودیع

14.39

3.42

2

20

1.515

*0.001

رضایت

20.21

3.26

5

29

2.383

*0.000

مصرف
کننده
قصد خرید

20.06

2.96

19

29

3.481

*0.000

معنی دار است * P≤.در سطح 0/09
آزمون فرضیات تحقیق

فرضیه اول تحقیق :قیمت خرده فروشی (پرداخت آنالین ) برقصد خرید رضایت مصرف کننده تأثیر
داردفرضیه اول تحقیق ،یعنی قیمت توسط مصرف کننده در خرده فروشی آنالین بر قصد خرید تأثیر معنی
داری ندارد.به عبارتی مقدار  tبدست آمده()-0/02در سطح معنی داری() p≤0/05چون tبدست آمده
بزرگتر از  -1/56می باشد بنابراین معنی دار نمی باشد قابل ذکر می باشد با توجه به عالمت منفی هر چه قیمت
بیشتر باشد قصد خرید کمتر می باش د.
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فرضیه دوم تحقیق :محصول (خدمات آنالین ) برقصد خرید رضایت مصرف کننده تأثیر داردنوآوری در
خدمت و محصول ارائه ایجاد شده توسط سایت فروشنده بر قصد خرید ورضایت مصرف کننده گان تأثیر
می باشد که از  1/56بزرگتر می باشد بنابراین در سطح  t=3/37بدست آمده برابر(tمثبت دارد چرا که
نوآوری خدمات ارائه اسنپ بر قصدخرید ورضایت مصرف کنندگان اثر معناداری دارد.
فرضیه سوم تحقیق :توزیع آنالین بر قصد خرید و رضایت مصرف کنندگان تأثیر می گذارد
نوآوری در توزیع آنالین بر قصد خرید و رضایت مصرف کنندگان تأثیر معنی دار دارد  ،چرا که تمامی های
بدست آمده در محدوده بزرگتر از  1/56می باشد.
فرضیه چهارم تحقیق :تودیع آنالین بر قصد خریدو رضایت مصرف کننده تأثیرمی گذارد.
نوآوری در تودیع آنالین بر قصد خرید و رضایت مصرف کنندگان تأثیر معنی دار دارد  ،چرا که تمامی های
بدست آمده در محدوده بزرگتر از  1/56می باشد .
.5بحث و نتیجه گیری
ورود به عصر اطالعات و رواج فناوریهای مبتنی بر وب موجب شکلگیری بازارهای جدیدی شده است که
در آنها امتیازات رقابتی گذشته دیگر دوام ندارند و سازمانها نیازمند سازگاری مداوم و عکسالعملهای
سریع میباشند .سازمانها و شرکتهایی که حجم وسیعی از فعالیتها را انجام میدادند اکنون جای خود را
به شرکتهای کوچک با پراکندگی بسیار گسترده دادهاند که برای جلب رضایت مشتریان بر روی
فعالیتهای خاصی متمرکز میشوند .در این سازمانها گونهای از "حضور" معنا یافته است که خصوصیات
فیزیکی سابق را نداشته و وابسته به محدودیتهای زمانی و مکانی نیست و اختالف میان این دو گونه از امکان
حضور همان عاملی است که سازمان واقعی را از سازمان مجازی جدا میکند .با توسعه فناوریهای
الکترونیکی ازجمله اینترنت ،فروشگاهها تحت تأثیر قرار گرفتهاند و شبکه جهانی وب بهطور اساسی انتظارات
مشتریان را در مورد سرعت ،دقت ،قیمت و خدمات تغییر داده است .برای رقابت در این محیط پیچیده،
کسبوکارها مجبور هستند جدیدترین و جذابترین خدماتی را که مشتریان خواستار آن هستند در اختیارشان
قرار دهند .امروزه افراد بسیاری از سایت فروشگاههای الکترونیکی مختلف بازدید به عمل میآورند (حسینقلی
پور و همکاران .)1351 ،در دو دهه اخیر مسئله اصـلی در زنجیـره تأمین ،بهرهگیری از تأمینکنندگان کـارا،
تصمیمگیری هماهنگ و تأمین متوازن و مؤثر عرضه و تقاضـا بـوده اسـت.در محیط وب ،افراد هنگام خرید
الکترونیکی یا بازدید از وبسایت یک فروشنده ،رفتارهای خاصی از خود بروز میدهند که متأثر از عوامل
متفاوت فیزیکی و مجازی میباشد .ازآنجاییکه بازدیدکنندگان از یک سایت را افراد متعدد از فرهنگهای
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گوناگون تشکیل میدهند ،بنابراین عوامل بسیاری وجود خواهند داشت که بر خرید الکترونیکی مؤثر خواهند
بود .به دلیل این تنوع ،فروشندگان گاهی در شناسایی و درك این رفتارها دچار مشکل میشوند .متأسفانه
عدم آگاهی از رفتار مصرفکنندگان میتواند موجب از دست رفتن این مشتریان شود(شفیع زاده و همکاران،
 .)1352تاکنون هرچند تحقیقات و مدلهای مختلفی برای بررسی رفتار مصرفکننده صورت گرفته است اما
تحقیقی که به بررسی آمیخته بازاریابی 0/4برقصد خرید ورضایت مصرف کنندگان بپردازند کمتر به چشم
میخورند .بنابراین بررسی تأثیر آمیخته بازاریابی 0/4برقصد خرید ورضایت مصرف کنندگان که بتواند
طیف وسیعی از این رفتارها و تصمیمات را در برگیرد میتواند فهم ما را نسبت به رفتار مصرفکنندهی
الکترونیکی افزایش داده و موجب وفاداری مشتریان گردد.
پیشنهادات برای تحقیقات آتی
.1بررسی عوامل مؤثر بر خرید آنالین در فروشگاههای اینترنتی همچون  ،9040بامیلو ،شیکسون و...
.2بررسی عوامل مؤثر بر خرید آنالین با تأکید بر نقش واسطهای اعتماد مشتری
.3در بررسیهای آینده اثر متغیرهای دیگری مانند متغیرهـای اقتصـادی و فرهنگـی نیـز بـر رفتار مصرف
کنندگان در خرید آنالین موردتوجه قرار گیرد.
.4انتخاب گروه محصوالت خاص و بررسی تأثیر خرید آنالین بر آنها
محدودیت های پژوهش
هر تحقیق هرچند هم کامل و جامع باشد ،اما محقق در سیر مراحل انجام آن با مشکالت و محدودیتهایی

روبهروست که این محدودیتها باعث میشوند نتوان یک تحقیق توصیفی را بهصورت طوالنیمدت و در
تمامی جنبهها تعمیم داد و همین امر باعث میشود که نیاز به انجام تحقیقات دیگر در راستای موردنظر تکرار
گردیده تا زمانی که تمامی جنبههارا دربر گیرد.
در تحقیق حاضر نیز علیرغم اینکه سعی شده است  ،تمامی جوانب آن بررسی گردد و تا حد امکان تمام
شرایط را ازلحاظ جامع بودن داشته باشد اما درعین حال با محدودیتهایی روبه روست که غیرقابل اجتناب
میباشند .
محدودیتهایی که این تحقیق در زمان اجرای با آنها روبه رو شد عبارت بودند از:
.1

روند طوالنی پخش و جمعآوری پرسشنامهها در میان مشتریان

.2

خودداری کردن برخی از مشتریان در تکمیل پرسشنامهها

.3

-قابلدرك نبودن مفهوم ریسک ادراكشده و برای برخی از مشتریان اسنپ
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.6منابع و ماخذ:
رضوانی ،حمید رضا ،گرایلی نژاد ،رزا (« ،)0931ارائه الگویی برای گونه شناسی انواع نوآوری سازمانی ،فصلنامه تخصصی پارک ها و مراکز
رشد ،سال هفتم ،شماره  ،82ص .80-82
سبزه پرور ،مجید .)0931(.کنترل پروژه .تهران ،چاپ دوازدهم ،انتشارات ترمه.
سیدی،سید مسـعود ،موسـوی ،سـید علیرضـا وحیـدری ،شـهاب .)0922( .ارزیـابی عوامـل  .مـؤثر بـر عملكرد ارتباط با مشتری و ارائه
الگوی مناسب و جدید اندازه گیری (مطالعه موردی :در صـنعت الكترونیك) .فصلنامه تحقیقات مدیریت آموزشی-ش دوم-زمستان-
0922ص.29
شفیع زاده حمید ,سیدی سیدایمان ,قاسمی دالرستاقی ایمان( .)0938ارائه مدل مفهومی رفتار مصرف کننده در خرید الكترونیكی .نشریه
مدیریت بازاریابی؛ دوره  , 2شماره  ،03صص .82 – 09
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