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چکیده
در یکی از ابزارهای تبلیغاتی که در بازاریابی الکترونیکی در دسترس سازمانها و بازاریابان قرار دارد
اینفلوئنسرها یا افراد تأثیرگذار در رسانههای اجتماعی هستند .کسبوکارهای خرد یا کالن با اینفلوئنسرها
همکاری میکنند تا محصوالت و خدمات خود را به مشتریان معرفی کنند و مهمتر از آن اینکه برروی آنها
تأثیر مثبت بگذارند .بهعبارت دیگر ،بازاریابی به وسیله اینفلوئنسرها یعنی استفاده تخصصی از مؤلفه یا کارکرد
تبلیغات دهانبهدهان در بازاریابی رسانههای اجتماعی؛ چراکه یکی از فعالیتهای قابل انجام در این نوع
بازاریابی استفاده از تبلیغات دهانبهدهان است بهمنظور جلب توجه مصرفکنندگان و سفارشیسازی
خواستههای آنها ،متخصصین تبلیغات ،استفاده از سایتهای رسانه اجتماعی را در تبلیغاتشان آغاز کردهاند.
هدف آنها این است که کاربران را به اشتراکگذاری تصویر برند تشویق کنند و تبلیغات رایگان را توسعه
دهند .از طرفی ،میزان اثرگذاری تبلیغات بر مشتریان تا حد زیادی به نگرش مصرف کنندگان نسبت به
تبلیغات بازمیگردد (خدادادحسینی و همکاران .)1۹۳۱ ،لذا در جهان کسبوکار امروز بیشتر بازاریابان
تالش میکنند تا درک بیشتری از نگرش و عواطف مشتریانشان به دست آورند .هدف تحقیق حاضر تبیین
مفهوم بازاریابی الکترونیکی و انواع آن بوده است .این مقاله بر آن است ابتدا مقدمهای از موضوع ارائه کند،
واژگان کلیدی :بازاریابی الکترونیکی ،بازاریابی وبسایتی ،بازاریابی ایمیلی ،بازاریابی رسانه اجتماعی،
بازاریابی بهوسیله اینفلوئنسرها
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 .1مقدمه
با گسترش روزافزون اینترنت در امور مختلف زندگی ،شیوه انجام مبادالت از طریق اینترنت بسیار مورد توجه
سازمانها و مشتریان آنها قرارگرفته است .از اینرو تولیدکنندگان کاال و خدمات برای معرفی محصوالت و
خدمات خود به مصرفکنندگان از روشهای مختلف تبلیغات استفاده میکنند .امروزه تبلیغات به یک عنصر
مهم در زندگی مدرن تبدیل شده است (دیپایترو و همکاران  .)2۱12 ،در حال حاضر ،مسأله بازاریابی
رسانههای اجتماعی بهدلیل رقابت تنگاتنگی که فروشگاههای مجازی با شکل سنتی فروشگاهها یعنی
مکانهای فروش فیزیکی دارند از اهمیت زیادی برای خردهفروشیهای آنالین برخوردار شده است و همگی
آنها در تالش هستند که به نحوی متفاوت رضایت مشتریان خود را ازطریق فعالیتهای بازاریابی و تولید
محتوا در رسانههای اجتماعی فراهم سازند (مشفق .)1۹۳۳ ،با استفاده از رسانههای اجتماعی ،برندها و مشتریان
بدون هیچ محدودیتی در زمان ،مکان ،و محیط با هم در ارتباط هستند و ارتباطات سنتی یکطرفه به ارتباطی
متقابل و دوطرفه تغییر کرده است .در حال حاضر ،ارتباطات بازاریابی ازطریق شبکههای اجتماعی (مانند
اینستاگرام ،توئیتر ،فیسبوک ،یوتیوب و غیره) و نرمافزارهای پیامرسان (مانند تلگرام ،واتساپ ،و غیره)
بهعنوان ابزاری تجاری برای صاحبان کسبوکار در صنعت خردهفروشی تلقی میشود .در ضمن ،صاحبان
کسبوکار میتوانند برند خود را در معرض نمایش بگذارند و نگرش مثبت نسبت به برند را تقویت کنند .از
سوی دیگر با پررنگ شدن نقش رسانههای اجتماعی در زندگی روزمره و ورود آنها به جریان کسبوکارهای
کوچک ،صاحبان صنایع بزرگ نیز نحوه اطالعرسانی و تبلیغات خود را متحول کردند و رسانههای اجتماعی
را بهعنوان رسانه قدرتمندی که بازاریابی مدرن را تغییر داده پذیرفتهاند .مسئله اصلی این تحقیق این است که
به بررسی وجوه عاطفی و نیز مراتب باالتری از احساساتی چون وفاداری و دوستداشتن برند بپردازد و نیز
این سوال اصلی را مطرح میکند که مصرفکنندگان چگونه و بر اثر چه عواملی قادر خواهند بود احساسی
به مانند شیفتگی را نسبت به برندها تجربه کنند .به عبارت دیگر تبلیغات از طریق رسانههای اجتماعی نگرش
مصرفکنندگان نسبت به تبلیغات را مثبتتر و مساعدتر شکل میدهد و از این طریق بر قصد خرید از
رسانههای اجتماعی تأثیر میگذارد (تریودی و ساما.)2۱2۱ ،
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 .2روش پژوهش
بازاریابی

الکترونیکی3

یکی از زیرمجموعههای کسبوکار الکترونیک ،بازاریابی الکترونیکی است .برخی از شرکتها با بهرهگیری
از این شیوه نوین بازاریابی نهتنها درآمدهای هنگفتی به دست آوردهاند ،بلکه عرصه رقابت را چه در بازارهای
داخلی و چه خارجی بر رقیبان خود تنگتر کردهاند .از آنجا که طی چند سال گذشته بازار آنالین بهسرعت
رشد کرده ،فعالیت های بازاریابی الکترونیکی توجه زیادی را به خود جلب کرده است (چانگ و همکاران،۱
 .)2۱۱۳استراوس و همکاران ( )2۱۱۲بازاریابی الکترونیکی را استفاده از فناوری اطالعات در فرآیندهای
ایجاد ،برقراری ارتباط ،دادن ارزش به مشتریان ،و مدیریت روابط مشتری به روشهایی که هم برای سازمان
و هم برای سهامداران آن سودمند باشد تعریف کردهاند (گائو و همکاران.)2۱21 ،5
همچنین ،بازاریابی الکترونیکی را استفاده از اینترنت در فعالیتهای مرتبط با مشتری ،استفاده از اینترنت در
فعالیت های مرتبط با کانالها ،و استفاده از اینترنت در فعالیتهای مرتبط با تحقیقات بازاریابی تعریف کردهاند
(حسینی و همکاران .)1۹۲۱ ،اصطالح بازاریابی الکترونیکی به تولید ارزش و بهدست آوردن سهمی از بازار
با استفاده از اینترنت و سایر ابزارهای الکترونیکی جهت انجام کسبوکارهای اینترنتی اعم از تبلیغات ،فروش
کاال و خدمات ،و غیره اطالق میگردد (پاندی و همکاران .)2۱2۱ ،6بازاریابی الکترونیکی ،چهره بازاریابی
ازطریق مشاهده فناوری فعال توانمند ،نقشهبرداری و تجربه است .در حال حاضر ،اکثر شرکتها حداقل از
یکی از خدمات تجاری آنالین برای دسترسی عمومی به اطالعات جدید و یا برای تحقیق درمورد موضوعات
تخصصیتر استفاده میکنند (آسیخیا.)2۱۱۳ ،۱
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انواع بازاریابی الکترونیکی
بازاریابی وبسایتی

8

یکی از ابزارهای بازاریابی الکترونیکی ،ایجاد وبسایت یا پایگاه اینترنتی برای شرکت یا سازمان در شبکه
جهانی وب و معرفی آدرس آن به موتورهای جستجوگر اصلی و فهرستهای اینترنتی است .براساس شواهد
موجود ،وبسایت اینترنتی یکی از مهمترین ابزارهای بازاریابی الکترونیکی است .اما ایجاد یک وبسایت در
شبکه جهانی همچون تأسیس یک فروشگاه در خیابانی بنبست است که خریداران تنها درصورت نیاز مبرم
و نیز شناخت محل فروشگاه به آن مراجعه خواهند کرد .بنابراین ،باید ازطریق درنظر گرفتن تدابیر الزم زمینه
مراجعه مشتریان به وبسایت فراهم گردد؛ چراکه جذابترین و جالبترین وبسایتهای اینترنتی هم درصورت
عدم مراجعه مشتریان به آنها بیفایده خواهند بود .بنابراین ،گام نخست بعداز طراحی و راهاندازی وبسایت،
حضور در موتورهای جستجوگر معروف و عضویت در فهرستهای پیوند دوطرفه شرکتها و مؤسسات فعال
در زمینه بازاریابی الکترونیکی است .این نکته باید در نظر گرفته شود که کاربران بازدیدکننده از وبسایت
شرکت در حکم مشتریان بالقوهای هستند که بازاریابان الکترونیکی باید آنها را به مشتریان بالفعل تبدیل کنند.
لذا بازاریابی وبسایتی راهی کمهزینه برای جذب مشتریان بالقوه و افزایش سهم بازار شرکت نیز هست (حسینی
و همکاران.)1۹۲۱ ،
بازاریابی ایمیلی

9

شرکتها برای آگاه کردن مشتریان بالفعل و بالقوه خود از برند محصوالت و خدماتشان میتوانند مستقیماً به
آنها ایمیل ارسال کرده و با کمترین هزینه توجه افراد زیادی را به کسبوکار خود جلب کرده و آنها را تحت
تأثیر قرار دهند .یکی از ویژگیهای بازاریابی ایمیلی ،امکان دستهبندی مشتریان براساس عالقهمندیهای آنها
و ارسال مطالب و اطالعات موردعالقه میباشد ،که به شخصیسازی معروف است .با داشتن اطالعات
مشتریان ،میتوان به مناسبتهای مختلف برای مشتریان ایمیل ارسال کرده و بهانضمام آن محصوالت و
برنامه های آینده شرکت را به اطالع آنها رساند .همچنین ،اخبار شرکت را در زمانهای خاص برای کاربران

1. Website marketing
2. Email marketing

130

فصلنامه مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان
https://mkd.science-journals.ir

Online ISSN: 2717-2473
https://science-journals.ir

ارسال کرده و از این طریق درمورد محصوالت جدید نظرخواهی کرد (بابایی .)1۹۳2 ،ایمیل ،روشی سریع،
مؤثر و مطمئن برای دستیابی به مشتریان موردنظر و بازاریابی برای شرکت است .اما وفور هرزنامه1۱ها مشکلی
در راه بهکارگیری این ابزار بازاریابی الکترونیکی است ،که باعث میشود مشتریان نخواهند از شرکتها
نامههای الکترونیکی دریافت کنند (نوینبالگ.)1۹۳۲ ،11
مطالعاتی که اخیراً توسط شرکت دابلکلیک با عنوان «ارسال پیام الکترونیکی به مشتریان» انجام شده نظرات
افراد دریافتکننده ایمیلهای بازاریابی را بهصورت زیر جمعبندی کرده است 5 .درصد از افراد عقیده دارند
که بازاریابی ایمیلی را باید جایگزین بازاریابی تلفنی کرد ۱۱ .درصد آنها پست الکترونیکی را به پست معمولی
ترجیح میدهند .و  ۹۹درصد افراد میخواهند ایمیلهای حاوی درخواستها و فرمهای خردهفروشی را
دریافت کنند .همچنین ،این تحقیق نشان داده است که شناسایی فرستند و موضوع مطرحشده کلیدهای اساسی
بازاریابی ایمیلی هستند؛ چراکه هردو تأثیر چشمگیری بر ایجاد رغبت در افراد برای باز کردن ایمیل و پاسخ
دادن به پیام آن دارند (بابایی.)1۹۳2 ،
بازاریابی رسانه

اجتماعی12

پیرامون تأثیر رسانه جمعی و میزان این تأثیر بر بازاریابی بیانات زیادی گفته شده است .سازمان های زیادی
هستند که در رسانههای اجتماعی صفحات مجازی دارند .ممکن است که در فیس بوک و یا توییتر و یا دیگر
رسانهها برای خود صفحه مخصوص را طراحی کرده باشند .به طور کامل تا به حال کسی به میزان تواناییهای
بالقوه و ارزش واقعی که رسانههای اجتماعی دارند به خوبی پی نبرده است .بسیاری اعتقاد دارند که تبلیغ
دهانبهدهان و تبلیعات شفاهی ارزش بسیار زیادی دارد (آالن .)2۱12 ،1۹اینکه سازمانها در رسانههایی مانند
فیسبوک و توییتر صفحه فعالی دارند به این معنا نیست که این صفحات به خودی خود منجر به بهبود عملکرد
سازمانها گردد .در این اواخر سازمان ها به طرز فکر جدیدی روی آورده اند .آنها به تبلیغات دهانبهدهان
انجام شده در رسانههای اجتماعی به عنوان رسانههای ارتباطی جدید نگاه ویژه ای دارند .حرفهای
دهانبهدهان به مانند کانالی ارتباطی محسوب میگردند این صحبت ها در این کانال ها به محتوا تبدیل
Spam
https://www.novin.com/blog/what-is-email-marketing/
Social media marketing
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میشوند .تبلیغات سنتی را می توانستیم با پول بخریم اما این نوع از تبلیغات دهانبهدهان در طول زمان و به
واسطه سازمان انجام میگردد .این امر منجر به این شد که سازمان ها برای اینکه از مزایای تبلیغات دهانبهدهان
بهره بگیرند و توسط مشتریان این نوع از تبلیغات صورت پذیرد سازمان باید برای مشتریان مفید باشد
(پوستیلنیک.)2۱11 ،1۱
در دهه اخیر از جمله محبوبترین تمایالت در زمینه بازاریابی اینترنتی ،توسعه رسانههای جمعی و افزایش
کاربرد آن به واسطه مشتریان بوده است .رسانههای جمعی به منظور برقراری رابطه بین سازمان و مشتری و
بازاریابی ،ابزاری استثنایی محسوب می گردد .در این بستر اینترنتی سازمان ها تالش می نمایند که ازطریق
فناوری های متفاوت توسط مشتریان دیده شوند و بر این امر تمرکز نموده اند .بازاریابی سنتی بسیار اهمیت
خود را از دست داده است .زیرا متحوای پیام ها در این نوع از بازاریابی نادیده گرفته می شوند (راجی و
همکاران .)2۱1۳ ،بازاریابی سنتی دارای ویژگیهایی مانند زمانبر بودن ،گران بودن ،و یکطرفه بودن است
و برای بازاریابی امکانات محدود دارد؛ اما بازاریابی الکترونیکی دارای ویژگیهایی مانند صرفهجویی در
زمان ،مقرونبهصرفه بودن ،ارتباطات دوطرفه سازمان و مشتری ،و برخورداری از طیف وسیعی از رسانهها
برای بازاریابی است (اسکیوینسکی و دابروفسکی .)2۱16 ،15ویروسی بودن رسانههای اجتماعی که در بطن
آن وجود دارد به رسانه قدرت می بخشد .این ویروسی بودن به منتشر شدن بیشتر پیامها بسیار کمک می نماید.
در این رسانه ها اطالعات تولید می گردند .از این اطالعات برای تدوین کردن استراتژی های بازاریابی می
توان استفاده کرد .کاربران رسانههای اجتماعی عقاید و نظرات خود را با یکدیگر به اشتراک میگذارند .این
عقاید و نظرات بر تصمیم گیری های افراد دیگر در انتخاب کاال تأثیر می گذارد (نوبره و سیلوا.)2۱1۱ ،16
رسانههای اجتماعی گروهی از انواع جدید رسانههای آنالین هستند که همه یا تعدادی از ویژگیهای زیر را
دارند :امکان مشارکت کردن ،باز بودن ،ارتباط دوسویه ،تشکیل گروههای آنالین ،و ارتباطات شبکهای .این
ویژگیها در واقع در سالهای گذشته به عنوان ویژگیهای آینده دنیای وب پیشبینی میشدند (مهدوییفرد،
 .)1۹۳۹رسانه اجتماعی بهعنوان جوامع مردمی متصل شده با انگیزه های مختلف و دارای ساختاری متشکل
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از گروههایی با ارتباطات گوناگون تعریف می شود (ویدال و همکاران .)2۱11 ،1۱دو نوع از مهمترین انواع
رسانههای اجتماعی ،شبکههای اجتماعی و پیامرسانها هستند که نقش متفاوتی در تجارت الکترونیکی دارند.
فعالیتهای بازاریابی کسبوکارها میتواند هم در شبکههای اجتماعی و هم در پیامرسانها جریان پیدا کند.
لذا ،بازاریابی رسانه اجتماعی به آندسته فعالیتهای بازاریابی مانند ارتباط با مشتری ،آگاهیبخشی،
کمپینسازی ،سفارشیسازی ،کاهش ریسک خرید و غیره اطالق میشود که در بستر رسانههای اجتماعی
انجام میگیرد (سئو و پارک .)2۱1۲ ،بازاریابی رسانههای اجتماعی دارای فعالیتهایی مانند سرگرمی ،تعامل،
بروز کردن ،سفارشی کردن و تبلیغات دهان به دهان است .به این معنا که شرکتها میتوانند با ایجاد کانالها
و صفحات مختص به خود در شبکههای اجتماعی و پیامرسانها با مشتریان خود تعامل دوطرفه برقرار کنند،
با به روز کردن آنها را در جریان تغییرات شرکت و محصوالت و خدماتش قرار دهند ،طبق خواستهها و
تمایالت مشتریان تولید سفارشی داشته باشند ،موجبات سرگرمی آنها را فراهم کنند ،و ادراک آنها از ریسک
خرید را کاهش دهند (رحمان و همکاران.)2۱2۱ ،1۲
بازاریابی بهوسیله

اینفلوئنسرها19

یکی از ابزارهای تبلیغاتی و ترفیعی در دسترس صفحات اجتماعی خردهفروشی ،اینفلوئنسرها یا افراد تأثیرگذار
در رسانه های اجتماعی هستند ،که استفاده از آنها برای امر بازاریابی به بازاریابی اینفلوئنسر مشهور شده است
(تریودی و ساما .)2۱2۱ ،بازاریابی اینفلوئنسر ،همکاری با اینفلوئنسرهایی است که فالوئرها یا دنبالکنندگان
زیادی دارند ،و مهمتر از آن ،نرخ تعامل صفحات ایشان با دنبالکنندگانشان قابل توجه است (تیهیلینا،2۱
 .)2۱21کسبوکارهای خرد یا کالن با این افراد تأثیرگذار همکاری میکنند تا محصوالت و خدمات خود
را به طیف وسیعی از افراد معرفی کرده و مهمتر از همه ،روی آنها تأثیر مثبت بگذارند (وارمه و اولسون،
 .)2۱2۱به عبارت دیگر ،بازاریابی به وسیله اینفلوئنسرها استفاده از مؤلفه یا کارکرد تبلیغات دهانبهدهان در
«بازاریابی رسانههای اجتماعی» است (تریودی و ساما .)2۱2۱ ،استفاده از بازاریابی اینفلوئنسر به عنوان یکی از
روشهای تبلیغات ،بیشازپیش اهمیت پیدا کرده است؛ چراکه روشهای مدرن به دلیل ظهور انواع کانالهای

Vidal et al.
Rehman
Marketing through influencers
Thilina

133

5.
6.
1.
2.

فصلنامه مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان
https://mkd.science-journals.ir

Online ISSN: 2717-2473
https://science-journals.ir

برخط که دسترسی به آنها ساده است ،افزایش چشمگیری داشته است .از بسیاری از جهات ،بازاریابی
اینفلوئنسر نسخهای دیجیتال از تأثیر دیگران بر عادات خرید ماست؛ افراد چه در فضای آنالین و چه آفالین
خریدی انجام میدهند که توسط افراد مرجع توصیه شده است (تیهیلینا .)2۱21 ،هرچه میزان محبوبیت
شبکههای اجتماعی در بین مردم بیشتر شود ،اهمیت این شکل از بازاریابی نیز بیشتر میشود .در ایران درصد
عمدهای از بازاریابی اینفلوئنسر از طریق شبکه اجتماعی اینستاگرام انجام میشود که یکی از دالیل آن ،فیلتر
نبودن این رسانه است .اما مسئله و چالش اصلی که در استراتژی بازاریابی الکترونیکی باید به آن توجه شود
این است که هر اینفلوئنسری به بهبود نگرش نسبت به برند کمک نمیکند و گاهی ممکن است عالوه بر هدر
دادن بودجه موجب تخریب برند نیز بشود .به همین دلیل ،عموماً استفاده از اینفلوئنسرهای خبره در کنار
اینفلوئنسرهای مشهور توصیه میشود (تریودی و ساما .)2۱2۱ ،در تحقیق حاضر نیز همین تعریف از «بازاریابی
اینفلوئنسر» پذیرفته شده است.
بازاریابی اینفلوئنسر

خبره21

خبرگان یک حوزه و سلبریتیهای جذاب ،اینفلوئنسرهای کلیدی هستند که توسط بازاریابان برای ایجاد رابطه
بین مصرفکننده و برند به کار گرفته میشوند .انتخاب از میان اینفلوئنسرهای خبره در مقابل یک اینفلوئنسر
مشهور به چالشی برای بازاریابان تبدیل شده است (تریودی و ساما .)2۱2۱ ،مدلهای منبع ،نقش مهمی در
توضیح تأثیر تأییدیههای اینفلوئنسرها بر رفتار مصرفکننده دارند .تأثیرگذاری اینفلوئنسر خبره را میتوان
بهوسیله مدل اعتبار منبع توضیح داد .قابلیت اعتماد و تخصص منبع ،ابعاد مهم مدل اعتبار منبع هستند مطالعات
گذشته ،تخصص منبع را به عنوان «میزانی که یک اینفلوئنسر منبع ادعاهای معتبر تلقی میشود» تعریف
کردهاند (مکگوائر .) 1۳۲5 ،مطالعات متعددی که با استفاده از این مدل انجام شده است ،نشان میدهد که
ادراک مصرفکنندگان از اعتبار اینفلوئنسر خبره بر رفتار مصرفکننده تأثیر میگذارد (رشید و همکاران،
2۱۱2؛ تریودی و ساما .)2۱2۱ ،با این حال ،نظرات مختلفی در مورد اثربخشی تأییدهای انواع مختلف
اینفلوئنسرها در تحقیقات موجود وجود دارد .یکی از مکتبهای فکری ،نقش مهمی را که اینفلوئنسرهای
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خبره در تأثیرگذاری بر رفتار مصرفکنندگان ایفا میکنند را مشخص کرده است (اوهانیان 1۳۳۱؛ بیسواس
و همکاران2۱۱6 ،؛ بات و همکاران2۱1۹ ،؛ تزوماکا و همکاران.)2۱16 ،
بازاریابی اینفلوئنسر

مشهور22

نفوذی که اینفلوئنسرهای مشهور میتوانند بر پیروان و دنبالکنندگانشان داشته باشند را میتوان بهوسیله مدل
جذابیت منبع توضیح داد .مدل جذابیت منبع ،جذابیت را به عنوان دوست داشتنی بودن ،آشنایی و شباهت
درکشده مصرفکننده با اینفلوئنسر مشهور تعریف میکند (مکگوائر .)1۳۲5 ،مطالعات متعددی که با
استفاده از این مدل انجام شده است ،نشان میدهد که ادراک مصرفکنندگان از جذابیت اینفلوئنسر مشهور
بر رفتار مصرفکننده تأثیر میگذارد (میناگان1۳۳۱ ،؛ تریودی و ساما .)2۱2۱ ،برخالف نظرات مکتب فکری
ذکرشده در باال ،مکتب فکری دوم معتقد است که یک سلبریتی جذاب تأثیر مهمتری بر رفتار مصرفکننده
دارد (مکگوائر1۳۲5 ،؛ تریودی .)2۱1۲ ،با این حال ،قابل توجه است که تحقیقات انجامشده برای مشاهده
اثربخشی تأییدهای اینفلوئنسرها ،منحصر به فرد بودن اینفلوئنسرهای رسانههای اجتماعی را در نظر نگرفته
است (لیم و همکاران .)2۱1۱ ،عالوه بر این ،کارایی هر نوع اینفلوئنسر در رابطه با نوع محصول تبلیغشده
متفاوت است (تریودی و ساما.)2۱2۱ ،
 .3پیشینه پژوهش
خالصه پیشینه پژوهش های داخلی و خارجی
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پژوهش های داخلی

1

زمانی ()1۹۳۳

2

کاتبی ()1۹۳۳

https://science-journals.ir
نتیجه گیری

موضوع

نتایج تحقیق مذکور مشخص کرده
است که شایستگی محصول بر قابلیت
مطالعه اثر تناسب محصول و شایستگی

اعتماد و جذابیت اینفلوئنسر مشهور

اینفلوئنسر مشهور در اینستاگرام برنگرش به

بطور مثبت و معنادار تأثیرگذار است؛

برند و قصد خرید مصرفکننده

محتوای زنده شایستگی محصول
تأثیری مثبت و معنادار بر نگرش
لذتبخش بودن و نگرش سودمندی
محصول

دارد.

قابلیت

اعتماد

اینفلوئنسر مشهور ،نگرش لذتبخش
بودن ،نگرش سودمندی و متناسب
بودن محصول تأثیری مثبت و معنادار
بر قصد خرید دارد؛ اما جذابیت
اینفلوئنسر مشهور تأثیر مثبت و
معناداری بر قصد خرید نداشته است.
یافتههای این تحقیق مشخص کرده
بررسی اثر بازاریابی اینفلوئنسر بر نرخ

است که مهمترین متغیر پیشبین برای

تعامل و تفکر خرید مخاطبان در اینستاگرام

تفکر خرید سازگاری بین انفلوئنسر و
تصویر است .این متغیر بر نرخ تعامل
نیز اثر مثبت داشته است .از بین
ویژگیهای اعتماد ،تخصص و
جذابیت ،تنها ویژگی بوده که بر
تفکر خرید تأثیر مثبت داشته
تخصص بوده است .ویژگیهای
جذابیت و اعتماد نیز تأثیری مثبت بر
نرخ تعامل داشتهاند .همچنین نتایج
آن نشان داده است که ،در مقایسه با
اینفلوئنسرهای مشهور مانند بازیگران
و ورزشکاران ،تأثیر اینفلوئنسرهایی
که شهرت خود را تنها از اینستاگرام
کسب کردهاند ،بر تفکر خرید و نرخ
تعامل بیشتر است .تعداد فالوئرهای
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اینفلوئنسرها بر نرخ تعامل و تفکر
خرید تأثیرگذار نبوده است.

۹

فیضی و آشتیانی ()1۹۳۱

بررسی اثر محتوای رسانه اجتماعی برروی

نتایج تحقیق مذکور نشان داده است

تمایل به خرید با میانجیگری ارتباط با

که محتوای رسانه اجتماعی هم

مشتری و نفوذ اجتماعی ،هنجاری و

بهطور مستقیم و نیز با میانجیگری

اطالعاتی

ارتباط با مشتری و نفوذ اجتماعی
هنجاری و اطالعاتی بر قصد خرید
تأثیرگذار است.
نتایج این تحقیق نشان داده است که

۱

بررسی اثر ویژگیهای اینفلوئنسر مشهور بر

اعتبار ،جذابیت و قابلیت اعتماد

با

اینفلوئنسر مشهور بر نگرش به برند

قصد
شمالی ()1۹۳6

مصرفکنندگان

خرید

میانجیگری نگرش به برند

تأثیری مثبت و معنادار دارند؛ در
حالیکه تأثیر تخصص اینفلوئنسر
مشهور معنادار نبوده است .بهعالوه،
دوستداشتنی بودن و شخصیت
اینفلوئنسر مشهور ،و نگرش به برند
بر قصد خرید مصرفکنندگان
تأثیری مثبت و معنادار داشتهاند.

ردیف

پژوهش های خارجی

5

سیدیکوی و همکاران ()2۱21

موضوع

نتیجه گیری

نتایج نشان میدهد فعالیتهای
ایجاد اعتبار تبلیغات دهان به دهان

سایتهای شبکههای اجتماعی در

الکترونیکی از طریق سایتهای شبکههای

ایجاد اعتبار تبلیغات دهان به دهان

اجتماعی و تعیین تأثیر آن بر تصویر برند و

الکترونیکی که منجر به شکل دادن به

قصد خرید آنالین در هند

نام تجاری و اهداف خرید میشود،
نقش مهمی دارند .این یافتهها به
شرکتها کمک میکند تا از طریق
تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی که
از طریق سایتهای شبکههای
اجتماعی برانگیخته میشود ،یک
تصویر تجاری مثبت ایجاد کنند تا
قصد خرید خود را افزایش دهند.
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نتایج این تحقیق نشان داده است که
6

سایما و خان ()2۱2۱

اثر بازاریابی اینفلوئنسر رسانه اجتماعی بر

صداقت ،کیفیت اطالعات ،و ارزش

قصد خرید مصرفکنندگان و نقش

سرگرمی تأثیر معنادار و مستقیمی بر

میانجی اعتبار

اعتبار اینفلوئنسرها دارند .همچنین
این موارد تأثیر غیرمستقیم بر قصد
خرید مصرف کنندگان نیز داشته اند.
به عالوه ،قصد خرید مصرف
کنندگان به طور غیرمستقیم تحت
تأثیر صداقت و اعتبار اینفلوئنسرها
قرار گرفته است.

۱

تریودی و ساما ()2۱2۱

اثر بازاریابی اینفلوئنسر برروی تحسین برند

نتایج این تحقیق نشان داده است که

مصرفکننده و قصد خرید آنالین :مطالعه

انتخاب یک اینفلوئنسر خبره نسبت

دیدگاه بازار نوظهور

به اینفلوئنسر سلبریتی در راستای
برنامهریزی ارتباطات بازاریابی برای
مصرفکنندگان

محصوالت

الکترونیکی دارای مزیت است.
نقش میانجی نگرش و تحسین برند
و نیز نقش تعدیلگر مشارکت را نیز
مورد تأیید قرار داده است.

 .4روش تحقیق
نحوه گردآوری اطالعات نیز با استفاده از مقاالت و مطالعات پیشین بوده است که پس از بررسی درگاه های
منتخب ،مواردی که کاملتر از بقیه بودند به عنوان مرجع مورد استفاده ،انتخاب شدند .در خصوص کتابها،
معیار انتخاب ،ارتباط موضوعی و در دسترس بودن بود .مقاالت نیز پس از بررسی عنوان ،در مرحله بعد از
نظر ارتباط چکیده با هدف مورد نظر ارزیابی شدند .موارد منتخب به طور کامل مطالعه و نهایی شدند .مواردی
که به جای مقاله مروری ،مفهوم مرور مقاله یا نقد مقاله را در بر داشت از مطالعه حذف شد .از مستندات
منتخب فیش برداری شد .و هم چنین از نظرات ارزشمند اساتید محترم هیأت علمی دانشگاه و افراد خبره و
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صاحبنظر که دارای ایدههای مفیدی برای محقق بودند و راهگشا در تلفیق مطالب گردآوری شده بودند،
بهرهگیری شده است.
 .5نتیجه گیری
پیشرفتهای نوین در زمینة فناوری اطالعات ،باعث پدیدآمدن فضاهای مجازی جذابی همچون شبکه های
اجتماعی شده است که روز به روز در حال گسترش هستند و عرصه را برای تبلیغ کاال و خدمات
تولیدکنندگان فراهم میکنند .با پیشرفت فناوری اینترنت ،بنگاهها از سایتهای شبکه های اجتماعی برای
ترویج و پخش اطالعات درباره محصوالتشان استفاده میکنند .شبکههای اجتماعی باعث تغییر ارتباطات
بازاریابی سنتی شدهاند .کاربران اینترنت به تدریج ارتباطات تجاری را شکل می دهند که این ارتباطات در
شکل سنتی از جانب بازاریابان شکل می گرفت مطالعات انجام شده در سالهای اخیر نیز نشان میدهند که
نگرش مصرف کنندگان نسبت به تمامی انواع تبلیغات بهخصوص تبلیغات تلویزیونی به شدت در حال
نامساعدتر و منفیتر شدن است .بنابراین ،یکی از مهمترین چالشهای پیش روی مبلغان ،برگرداندن اعتماد
مصرف کنندگان نسبت به تبلیغات و ایجاد نگرش مثبت در آنها است .اگر مشتریان نگرش مثبت نسبت به
تبلیغات رسانه اجتماعی داشته باشند باعث به وجود آمدن قصد خرید در آنها میگردد .رسانههای اجتماعی
میتوانند به خاطر برتریهایی که ازنظر سرعت و حجم انتقال پیام در بین کاربران دارند باعث معرفی
فروشگاههای خردهفروشی آنالین شوند و بهخاطر مواردی مانند کاهش ریسک ادراکشده و سهولت خرید
باعث خلق ارزش برای مشتریان و متعاقباً افزایش قصد خرید آنها به فروشگاه گردند .بهطور کلی ،بررسی
کارکردهای اینفلوئنسرها در بازاریابی رسانه های جتماعی و کارکردهای بازاریابی رسانههای اجتماعی در
بازاریابی الکترونیکی ،نشاندهنده جنبههای مختلف اهمیت این تحقیق است
منابع
بابایی ،م .)۲۹۳۱( .بررسی تأثیر بازاریابی الکترونیکی (کاربرد اینترنت) بر عملکرد بازاریابی صادرکنندگان فرش دستباف در
تهران .پایاننامه کارشناسی ارشد ،دانشکده مدیریت و حسابداری ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی.
حسینی ،س .ا ،.قاضیزاده ،م ،.و عباسی اسفنجانی ،ح .)۲۹۳۱( .بررسی تأثیر بکارگیری بازاریابی الکترونیکی بر عملکرد صادراتی
صادرکنندگان نمونه بخش صنعت در سالهای ( ۲۹۱۳-۳۸با تأکید بر اینترنت) .دوماهنامه دانشور رفتار.۲۱۱-۲۸۸ ،)۹۱(۲۱ ،
زمانی ،عطیه .)۲۹۳۳( .بررسی تأثیر شایستگی افراد مشهور اینترنتی در شبکه اجتماعی اینستاگرام و تناسب محصول برنگرش
و قصد خرید مصرفکنندگان ایرانی .پایاننامه کارشناسی ارشد ،دانشکده علوم و فناوریهای نوین ،دانشگاه علوم پزشکی آزاد
اسالمی تهران.
شمالی ،زبیده .)۲۹۳۱( .بررسی تأثیر عوامل مربوط به چهره مشهور در تبلیغات بر قصد خرید مشتریان با در نظر گرفتن نقش
نگرش برند ،پایاننامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه خوارزمی.
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 بررسی تأثیر محتوای رسانههای اجتماعی بر قصد خرید با توجه به نقش.)۲۹۳۱( . پیمان، و غفاری آشتیانی،. زهرا،فیضی
میانجی نفوذ اجتماعی هنجاری و اطالعاتی و ارتباط با مشتری )مشتریان فروشگاه نوین چرم از طریق شبکه اجتماعی
.۲-۱۲ ،۸۲ ، مجله مدیریت بازاریابی.)اینستاگرام
 بررسی تأثیر اینفلوئنسر مارکتینگ (بازاریابی با افراد تأثیرگذار) بر تفکر خرید مخاطبان و نرخ تعامل در.)۲۹۳۳( . رعنا،کاتبی
. دانشگاه پیام نور استان تهران، مرکز پیام نور تهران غرب.اینستاگرام
 پیشبینی تبلیغات شفاهی مشتریان برخط بهوسیله فعالیتهای بازاریابی در رسانههای اجتماعی؛.)۲۹۳۳( . مکسیناه،مشفق
. موسسه آموزش عالی بینالود، پایاننامه کارشناسی ارشد.نقش میانجی ارزش ویژه برند نزد کاربران اینستاگرام
 کنفرانس ملی تحقیقات. کارکردها و مفاهیم، رسانههای اجتماعی در تحقیقات بازاریابی؛ نقش ها.)۲۹۳۹( . ا،مهدویی فرد
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