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مقدمه
امروزه تغییراتی که بهواسطه اينترنت در ارتباطات بینفردي و نهادي ايجادشده ،درک
انسانهارااز زندگی وجامعهتغییر دادهاست(رازقی وهمکاران .)70:7931،اينترنتدر

سال  7317متولد و در سال  7333با تبلیغات بنر 7به رسانهاي اجتماعی تبديل شد .سال
 ،0221سال گسترش روزافزون کاربران و بازديدکنندگان وبسايتهاي شبکههاي
اجتماعی بود و از سال  0221با توسعهي ابزارهاي نرمافزاري تحت وب که به کاربران
اجازهيبهاشتراکگذاري،ايجاديااستفادهازمحتوايتولیدشدهرامیداد،عنوانرسانه
برايچنینشبکههاي اجتماعی رايج گرديد (.)Brendan&Rowley, 2017:3

اجتماعی 0
امروزهرسانههاياجتماعیبااتکابهفناوريهايمبتنیبروبوتلفنهمراه،پلتفرمهايیبا
قابلیت فناوري باال ايجاد میکنند که در آنها افراد و جوامع به تولید ،اشتراکگذاري،
بحث و تبادلنظر و تغییر محتواي تولیدشده توسط کاربر میپردازند
( Kietzmann,2011:241بهنقلازعبداللهینژادوهمکاران .)98:7930،درحالحاضر
بهطورگسترده بخش جدايیناپذيري از
رسانههاي اجتماعی خصوصاً در زمینه  B2C 9
بهعنوانيک
زندگیمدرنمصرفکنندگانمیباشد()Lamberton & Stephen, 2016و 
ابزارقدرتمندوپوياراههايجديديبرايجذبمشتريانازطريقمشارکتوتعاملفراهم
کردهاند ( .)Clark, Black &Judson, 2017:3مصرفکنندگان امروزي براي سپري
کردن اوقات فراغت بهجاي تلويزيون و روزنامه به سمت اينترنت ويدئوهاي آنالين و
رسانههاي اجتماعی آنالين رو آورده ( )Windels et al, 2018:420و هرروز
مصرفکنندگانبیشتريازاينترنتبرايکسباطالعاتمربوطبهنیازهاوخريدهايخود

استفاده میکنند ( )Rose & Clark, 2011:27و بهطور فزايندهاي ازطريق رسانههاي
اجتماعیووبسايتهابهجستجوارزيابیوخريدمیپردازند.))Nadeem,et al,2015
لذابازاريابانبهدنبالتوسعهارتباطاتشخصیبامشتريبرايافزايشنرخکلیکوبهدنبال
آن افزايش خريدهاي آناليناند ( )Liu&Mattila,2017:34و کمپینهاي تبلیغاتی
1. Banner advertising
2. Social media
بازاريکهدرآنافراد،محصوالتوخدماترابرايمصرفشخصیمیخرند .

.9
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امیدوارندکهبادرکمخاطبان،شاهدافزايشفروشخودباشند.شانکاروهالینگر()0221
تبلیغاتاينترنتیرابهدودستهناخواندهوخواندهتقسیممیکنند.تبلیغاتناخواندهوقتی
شکلمیگیردکهيکآگهیتبلیغاتیهنگامیبهمصرفکنندهعرضهمیشودکهاونیازي
به آن ندارد و تبلیغات خوانده زمانی آغاز میشود که مصرف کننده از روي نیاز به
جستجوياطالعاتمیپردازدواينآگهیکهبراينیازاوهدفگذاريشدهبهاوعرضه
میيابد ( .)Close, 2012در تبلیغات
میگردد و به اينصورت اثربخشی تبلیغ افزايش  
آنالين همانند تبلیغات سنتی حالت ايدهآل ،به حداکثر رسیدن کسانی است که تبلیغ را
دريافتمی کنندولیاينواقعیتوجودداردکههرچندمصرفکنندگانپیامرابپسندند7
وياآنراپیگیريکنند،0اگرتبلیغمکرروخستهکنندهباشدبسیارسريعآنرامسدودمی-
کنند(.)Exact,Target,2011موفقیتتبلیغاتموبايلیصرفاًبهانتخابمشتريبهدريافت
پیام متکی است ( .)Barwise & Strong 2002منطق حکم میکند که اگر مخاطبان،
نگرشمثبتوتمايلنسبتبهتبلیغاتداشتهباشندقصدخريدافزايشمیيابدومنجربه
واکنش بهتر مشتريان میشود و حتی برخی افراد آن را براي دوستان خود نیز ارسال
میکنند(.)Massey and et al,2015درحقیقترسانههاياجتماعیبايدبهنوعیکاربران

آنالينراتشويقبهاشتراکگذارياطالعاتکاالهاوخدماتکنند(.)Ismail,2017:130

طرح مسئله
افزايش ناگهانی حجم تبلیغات بازرگانی در سالهاي اخیر-باتوجه به مبلغ باالي هزينه
مربوط به آن-شاخصی براي نگاه سودآور به تبلیغات است (مختاري و
هايیکهبهصورتمرسومتوسطرسانههاي

ابتکاري.)701:7930،اخیراًنیزبرخیازنقش
جمعی سنتی ايفا میشد ،به رسانههاي اجتماعی منتقلشده است (عقیلی
).ورودرسانههاينوينبهعرصهيعمومیارتباطاتباعثتغییردر

وهمکاران789:7931،
اقتصادرسانههايسنتیوالگوهايبازارشدهاست(باستانیوهمکاران .)73:7931،
1. Like
2. Follow
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دونالدشاوومکسولمککومبز7واضعاننظريهبرجستهسازي،معتقدندکهرسانههابا
برجستهسازي بعضی ازموضوعها ورويدادها ،برآگاهی واطالعات مردم تاثیر میگذارند.

گرچهنمیتوانندتعیینکنندکهمردمچگونهبینديشندامامیتوانندتعیینکنندکهدرباره
چهبینديشند(مهديزاده7983،بهنقلازمراديونادري .)730:7931،
اجتماعیآگاهشدهاند(فرهنگی

امروزهکسبوکارهاازاهمیتحضوردررسانههاي
وهمکاران )7981،و در حال حاضر تعدد رسانههاي اجتماعی و بهخصوص گسترش
تبلیغات آنالين ،اثربخشی پیام ارسالی به مخاطب را تحت تأثیر قرارداده است و اين
مجازيکشوربهوضوحديدهمیشود.متأسفانهدرايرانتبلیغاتآنالين،


موضوعدرفضاي
ازحدپیامهاوعدمرعايتبرخینکاتمانندبیتوجهیبه
ولیآغازنشدوتکراربیش 

اص
نیازمخاطبباپیامتبلیغ،نتايجموردانتظاررابرايشرکتهابهدنبالنداشتومنجربه
استهالک تبلیغات گرديد .در تبلیغات فضاي مجازي و خصوصاً اينستاگرام ،غالب
صفحاتیکهتبلیغاترامی پذيرنددارايمضمونمشخصیهستندولیبراينوعتبلیغات
متأسفانهالگويمشخصیرادنبالنمیکنندودرقبالنتیجهکار،مسئولیتیندارند.پاسخبه
اينسؤالکهتبلیغکنندگانايرانیبايدبهچهموارديدررسانههايآنالينتوجهکنندتابه
اثربخشیموردنظربرسندمیتوانددرافزايشفروششرکتهامؤثرباشد.درحالحاضر
شرکتهابايدبیاموزندکهشیوهيتبلیغاتسنتیکهباتکرارآگهیسعیبهماندگاريدر
ذهن مشتري را داشتند در فضاي آنالين مؤثر نیستند چراکه فناوريهاي جديد به
مصرفکنندگان امکان اجتناب و دوري از پیامهاي تبلیغاتی ناخواسته را داده است

(.)Deighton & Kornfeld, 2009اگرتبلیغبهروشصحیحانجامنشودعالوهبرهزينه
مسببسودشرکتهايرقیباست.براساس يکمطالعه 8،درصدازکاربران،شبکههاي
اجتماعیمشخصیرابهدلیلتبلیغاتزيادترککردهاند()Cretti,2015واينموضوع
میتواندبهنفعرقباباشد.درحالحاضرباوجودفناوري موبايل،مصرفکنندگانازنظر
زمانومکانبهرايانهمحدودنیستندودرهرزمانومکانمیتوانندارتباطاتآنالينداشته
1. Donald Shaw& Maxwell Mc. Combs
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باشندوهمینامرنیازبهشناسايیعواملمؤثربراثربخشیتبلیغاتآنالينرابیشترمیکند
(.)Kim,et al,2012:119
خوبیپذيرفتهنشده

مطالعاتنشاندادهاست،تبلیغاتدرفضايرسانههاياجتماعیبه
و فقط  00درصد مصرفکنندگان نگرش مثبتی به اين پیامها دارند؛ بنابراين توجه به
راهکارهايمناسبجهتاثربخشیتبلیغاتدرسودآوريبنگاههابسیارمهماست.بااينکه
رسانههاياجتماعیموجبافزايشدرآمدهايتبلیغاتیشدهانداماتحقیقاتصورتگرفته
درموردآن هامحدوداست.لذادرتحقیقحاضرتالشگرديدهکهنقشتمايلمشتريان

بهدريافتپیامتبلیغدراثربخشیتبلیغاتآنالينبررسیشود .

اهمیت و ضرورت پژوهش
تبلیغاتتجاريبهسببکارکردهاياقتصاديواقناعمخاطبحائزاهمیتهستند،زيرادر
دنیاي امروز ،با توجه به تنوع بیشمار کاالها و ازدياد جمعیت ،ارتباط مؤثري میان
تولیدکننده و مصرفکننده برقرار میکنند و اين به معناي بقاي اقتصادي تبلیغکننده در
رقابت با ساير تولیدکنندگان است (صادق پناه و افهمی .)01 :7930،کیت رين هارت
بهعنوانصاحبنظردراينزمینهعقیدهدارد«دربسیاريمواردمحصوالترقباهیچتفاوتی

با يکديگر ندارند و تنها آگهی باعث آفرينش اختالف میشود و به محصوالت
تشخصهايگوناگونمیبخشد(بالدوين00:7980،بهنقلازصادقپناهوافهمی:7930،

 .)08از سوي ديگر تنوع رسانهاي کنونی به قدرت مخاطبان امروزي افزوده و سلیقه و
انتخابمخاطببرتنظیممحتوايپیامهاتأثیرگذارمیباشد(بیچرانلو.)17:7930،واضح
استکهنقشمخاطبرانمیتواندرمباحثمربوطبهاثربخشیتبلیغاتناديدهگرفت.
آين انگ مینويسد« :مخاطبان» ديگر فقط واقعیتی «بیرونی» نیستند که رشته مطالعاتی
هاباشد،بلکهبايدآنهارابیشتروقبلازهرچیزبهعنوانيک


خاصمدعیمالکیتآن
استعارهگفتمانیتعريفکردکهازروشهايدائماًدرحالتغییر،بسیارناهمگونومتعدد
يتمیکند(مهديزاده 7983،بهنقلازبیچرانلو،

درساختمعنادرمصرفرسانههاحکا
 .)10 :7930امروزه تبلیغات بهعنوان يک ضرورت و يکی از ارکان جدايیناپذير
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کسب وکار،درتوسعهفرهنگیواقتصاديواجتماعیکشورنقشبسزايیداردوباعث

افزايش رقابت بین تولیدکنندگان و درنتیجه کیفیت بهتر کاالها و خدمات میگردد .از
آنجايی کهصنعتتبلیغاتدرکشوروخصوصاًدرفضايمجازيدرحالگسترشاست،
نتايجاينپژوهشبرايکلیهتبلیغکنندگانفضايمجازيجهتتوجهبهاختیاروانتخاب
مخاطبوافزايشاثربخشیتبلیغاتکاربردخواهدداشت .

اهداف پژوهش
دراينپژوهشبهبررسیتمايلو گرايشمشتريبهدريافتپیامتبلیغاتیآنالينوتأثیر
آن بر اساس مدل داگمار بر آگاهی ،ادراک ،متقاعد کردن و اقدام به خريد مشتري و
درنتیجهاثربخشیتبلیغدراينستاگرامپرداختهخواهدشد.اينستاگراميکشبکهاجتماعی
آنالين،مبنیبراشتراکعکسوفیلمدرتلفنهمراهاستکهبراساستازهتريناطالعات
منتشرشده ،تعداد کاربران فعال آن در جهان  022میلیون میباشد (عبداللهی نژاد و
همکاران)37:7930،؛بنابراينگزينهمناسبیبرايتبلیغاتآناليناست.فراگیرشدناين
شبکهاجتماعیدردنیاوايران،لزومبررسیابعادگوناگونوتأثیراتآنرانشانمیدهد
(عبداللهی نژاد و مجلسی .)0 :7931 ،هدفهاي فرعی اين پژوهش شامل ارائهي
راهکارهايیجهتتدوينواجرايتبلیغاتمؤثرتردررسانهياجتماعیاينستاگراماست.

مروري بر مطالعات گذشته
تحقیقاتزياديدرموردعواملمؤثربراثربخشیتبلیغاتدررسانههاياجتماعیآنالين

صورت نگرفته است .لذا خالصهاي از مطالعات انجامشده خارجی و داخلی تا حدودي
مرتبطعبارتانداز :
احدي و قاسمی ( )7933در پژوهشی به بررسی اثربخشی تبلیغات در شبکههاي
اجتماعیاينستاگرامپرداختند.نتايجنشاندادکهاعتمادبهتبلیغات،ارزشمندياطالعات،
کننده،آگاهیازمحصولوتبلیغاتسرگرمکننده،تأثیرمعناداريبرروي


تبلیغاتتحريک
اثربخشیتبلیغاتدارد.ابراهیمیوپوربهمن()7938درپژوهشیبهبررسینقشتبلیغات
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دهانالکترونیکیدرشبکههاياجتماعی(اينستاگرام)پرداختندونتايجنشاندادکه

دهان 
به

دهانالکترونیکیبرقصدخريدمصرفکنندگانتأثیرمثبتداردوهمچنین

تدهان 
به

تبلیغا
دهانبهمراتببیشترازروشهايديگراست .

سطحاعتماددرتبلیغاتدهان 
به

)درپژوهشیبهبررسیتأثیرشبکههاياجتماعیبراثر

پندآزمايوهمکاران(7931
بخش بودن تبلیغات بانکها (موردمطالعه بانک ملی در سطح شهر کالت) پرداختند و
نتايج نشان داد که میان ابعاد مؤثر بر اثربخشی تبلیغات بانک ملی در حوزه شبکههاي
اجتماعی،بعدجلب توجهدارايرتبهاولوازمیانزيرمعیارهايمؤثربراثربخشیتبلیغات

بانکملیدرحوزهشبکههاياجتماعی،زيرمعیارهايمیزانخالقیت،متفاوتومتمايز
باشند،ازاينرو،به


هاياولتاسوممی
بودنومتناسبباانتظاراتبودنبهترتیبدارايرتبه
مسئولینحوزهارتباطبامشتريبانکملیتوصیهشدبهمنظورافزايشاثربخشیتبلیغات

هاياجتماعی،آيتمهاييادشدهرادراولويتقراردهند .


بانکیخودازطريقشبکه
شفیعی نیکآبادي و زارعی ( )7931در پژوهشی به بررسی اثربخشی تبلیغات
شبکههاي الکترونیک اجتماعی پرداختند و نتايج نشان داد که سرگرمکنندگی تبلیغات،
احساسرنجشوآزردگیوآگاهیرسانیتبلیغاتبرنگرشکاربراننسبتبهتبلیغات

اثرگذار هستند و نگرش نسبت به تبلیغات نیز بر پذيرش تبلیغات بهعنوان عامل اساسی
اثربخشیتبلیغاتتأثیرمیگذارد .

خرمیوهمکاران()7930درپژوهشیبهبررسیمیزانتأثیرتبلیغاتتجاريبرارزش
ويژهي برند (مطالعه موردي :کارخانجات شکالتسازي آذربايجان شرقی) پرداختند.

کلیهفرضیههايپژوهشوتأثیرمعنادارتبلیغاتبرارزشويژهبرندو

يافتههاحاکیازتائید
ابعاد آن شامل :آگاهی برند ،تداعی برند ،کیفیت ادراک شده ،وفاداري برند و ساير
دارائیهايبرندهمچونشهرتبودهاست.

يانگوتینگ)0207(7درپژوهشیبهبررسیواکنشمردمنسبتبهتبلیغاتداخلی
درشبکههاياجتماعیپرداختند.نتايجواکنشهايتبلیغاتیتأثیرمثبتومعناداريرابر
1. Yang & Ting
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تبلیغکنندگانشبکههاياجتماعیدارند.زينگچنوهمکاران)0202( 7درپژوهشیبه

بررسیتأثیرتهاجم تبلیغات بر پرهیز مصرفکنندگانازتبلیغاتدر شبکههاياجتماعی
پرداختند و نتايج نشان داد که تهاجم فضايی تأثیر قويتري نسبت به تهاجم توجه بر
نوبهخودمنجربهجلوگیريازتبلیغاتمیشود.


تحريکتبلیغاتداردواينتحريکبه
)درپژوهشیبهبررسیواکنشمصرفکنندهنسبتبهتبلیغات

سرجشوهمکاران0202(0
تندکهتعاملبهتبلیغاترسانهايتأثیر

هاياجتماعیباتأثیرتعاملرسانهايپرداخ


درشبکه
هايمصرفکنندهدارد .


منفیبرواکنش
گريويیوهمکاران)0278( 9درپژوهشیبهبررسیتبلیغاتتعاملیدرشبکههاي
اجتماعیتلفنهمراه:بارويکردقريبالوقوعبرايتبلیغمحصوالتوخدماتگردشگري

پرداختند.نتايجنشاندادکهمحصوالتگردشگريبازاريابیباابزارهايتبلیغاتیارتباط
هايتلفنهمراهوظهورسايتهايشبکههاياجتماعی،بستر

دارندوباپیشرفتفناوري
جديدي از تبلیغات رابطه مثبتی دارند؛ بنابراين ،تبلیغات رسانههاي اجتماعی موبايل با
هاياجتماعیدردستگاههايتلفنهمراهبرايتبلیغمحصوالت

استفادهازسايتهايشبکه
و خدمات گردشگري اهمیت دارند .طاريق و همکاران ( ،)0273در پژوهشی با عنوان
"تأثیر تبلیغات بر ارزش ويژهي برند و رفتار متغیر برند :مطالعه صنعت مواد غذايی و
ژهيبرندو
نوشیدنیدربازاردرحالظهور" بهبررسیارتباطتبلیغاتمؤثربرارزشوي 
رفتارمتغیربرنددرمشترياندرموردبرندهايبزرگنوشابهدرپاکستانپرداختند.نتايج
نشاندادکهتبلیغاتباارزشويژهيبرندارتباطمثبتوبارفتارمتغیربرندمشتريانارتباط

منفی دارد .کیم و همکاران ( )0270در پژوهش خود به اين نتیجه رسیدند که تبلیغات
بنرهاي متحرک ،اثر تبلیغاتی بهتري نسبت به آگهیهاي ثابت دارند .همچنین آنها
دريافتندکهبیتوجهینسبتبهفعالیتهايدرونیبینتبلیغاتومشتري،دراحتمالخريد
افرادويابازبینینسبتبهخريدمؤثراست .

1. Xingchen, & et al
2. Sreejesh S& et al
3. Garry Wei & et al
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حمیديزاده و نوريان ()7930درپژوهشی تحتعنوانارزيابیاثربخشی تبلیغات
تلويزيونیمربوطبهبانکبامدلداگمارنشاندادندکهدرمراحلمدلداگمار،قويترين
رابطهمربوطبهمرحلهمتقاعدشدنواقدامبهخريدمشترياست .

مباني نظري
«جان الک »7فیلسوف مشهور انگلیسی گفته است :اساس اقناع و ترغیب را شناخت
مخاطباندرزمینه يمنافعماديومعنويحالوآيندهخويش،تشکیلمیدهد(شمسو
زابلیزاده.) 700:7931،برايآنکهبتواناثربخشیپیامتبلیغراازطريقرسانهتقويتکرد
نخستبايدبهروشهايتأثیررسانهبرمخاطبانودرگامبعديبهمتقاعدسازيوترغیب
مخاطبانازطريقپیامتبلیغاتپرداختهشود.مخاطبمفهومیکلیديدرمطالعاترسانهها
طوريکهبخش زيادياز تالشمحققان در دهههاياخیرمعطوف به

قلمداد میشود؛ به
درکرابطهيرسانههاومخاطبانبودهاست.درابتدايقرنبیستمالگويارتباطرسانهبا
مخاطبانيکطرفهبود.نظريهيسوزنتزريقیمربوطبهايندورهاستکهمخاطبانمنفعل
و بدون واکنش در نظر گرفته میشدند و رسانه در نظر میگیرد که پیام براي عموم
مخاطبانمؤثربودهاست؛اماازنیمههايقرنبیستمنگاهبهمخاطبتغییرکردوشروعاين
رويکردبانظريهاستفادهورضامنديآغازشد(طاهريانوهمکاران.)012:7931،مطابق
ايننظريه،افرادبااهدافازپیشتعیینشدهازرسانههايارتباطیاستفادهمیکنند(رازقی

وهمکاران .) 78:7931،اين رويکرد بر سه فرض اصلی استواراست :اول اينکه مردم از
کنند،دوممردمايناهدافرامیشناسندوسوم

رسانههابراياهدافشخصیاستفادهمی
يآنهاازرسانهها،اينامکانوجود

اينکهبهرغمتفاوتمیانافرادازنظرنحوهاستفاده
دارد که بتوان برخی زمینههاي مشترک را میان آنها پیداکرد (فرقانی
ومهاجري)712:7931،مککوايل 0استادبرجستهارتباطاتدرچارچوبايننظريهضمن
فعال نگاشتن مخاطب بر نیازها و انگیزههاي وي در استفاده از رسانهها تأکید میکند و
اينکه مردم بر اساس ارزشها و عاليق خود آن چه را که میخواهند ببینند و بشنوند،
1. Locke, John
2. MacQuail
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انتخابمی کنند.ازنظرمککوايل يکیاز نیازها ،هويتشخصیمخاطب استبهاين
معنی که افراد از رسانهها براي کسب خودآگاهی ،يافتن الگوهاي رفتاري و تقويت
ارزشهايشخصیاستفادهمیکنند(مهديزاده .)7938،
بر مبناي تئوري استفاده و رضامندي ،انگیزه مخاطبان در مصرف محصوالت
رسانهاي،ناشیازرضامنديآنهاازمحتوايرسانههاوارضايبرخیازنیازهاوانگیزهها

وانتظاراتآناناست(مراديونادري.)730:7930،ايننظريهاذعانداردکهمخاطببه
نیازخودآگاهبودهومیزانابهامومناسبدانستنموضوعبهکاروزندگیفرد،تعیین
کنندهمیزانتمايلفردبهرويارويیباوسايلارتباطجمعیبرايرفعنیازاوست(فرقانیو
مهاجرانی.)011:7931،نظريهيديگريکهدرمباحثمربوطبهرسانه،مخاطبرافعالو
پوياودارايقدرتانتخابدرنظرمیگیرد،نظريهياستحکامياتأثیرمحدود7است،اين
نظريهبیانمیکندکهمخاطبپیامیراازرسانهمیپذيردکهمطابقتجربیاتونگرشوي
باشد .همچنین در زمینه اثربخشی تبلیغات و ترغیب مخاطبان ،پنج عامل مرتبط با نظريه
اقناع0بايدمدنظرقرارگیرد :

 تداعی مخاطبان :فرستنده ،پیام را همسو همجهت با آنچه از پیش در ذهن مخاطبان
وجود دارد دانسته و اين بخش را برجسته میکند تا مخاطبان پیام را هماهنگ در تأيید
دانستههايپیشینخودبدانندوبپذيرند.

ن:اگربهمخاطباناطالعاتدرستومؤثروقابلفهمارائهشود،

 منطقیومنصفبود
يدرستدستخواهنديافت؛زيرامردمدوستدارندمنصفومنطقی

آنهاهمبهنتیجه

بهنظربرسند.
 نیازها و انگیزهها :براي پذيرش نگرش جديد بايد مخاطب قانع شود که اين نگرش
نیازيراازويرفعمیکند.
 هنجاره اياجتماعی:هنجارهاياجتماعیبررفتارونگرشافرادتأثیردارندوبايددر
پیامتبلیغاتموردتوجهقرارگیرند.
 :Limited Effects Theory .7ايننظريهتوسطالزارسفلدوکاتزوبرلسوندراواخردهه7332درارتباطاتشکلگرفت .
وتحلیلنمودوپدرافکاراقناعیمدرنمحسوبمیشود .


ارسطوازنخستینکسانیبودکهدرفنخطابه،اقناعراتجزيه
.0
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 ويژگیهاي شخصی مخاطبان :ويژگیهاي شخصی افراد ،تعیینکنندهي روشهاي
اقناعیوترغیبیآنهاهستند(بینگر7911،؛اجاقوامین.)010:7931،

باتکیهبراينسهنظريهمیتوانچارچوبنظريويافتههايپژوهشرابنانمود.

رسانه و رسانه اجتماعي
هامصرفکنندگاندرمعرضخبرهاو


هايارتباطیهستندکهازطريقآن

هاکانال
رسانه
تبلیغات قرارمی گیرند مانند راديو ،تلويزيون ،نشريات و بیلبوردها و بهويژه اينترنت که
باعثايجاد رسانه هاياجتماعیمختلفیمانندفیسبوک،يوتیوب،تويیترواينستاگرامو...
گونهاي از رسانهها هستند که بعد از
در بستر خود شده است .رسانههاي اجتماعی  7
رسانههاي جمعی ظهوريافته و امکان تعامل میان تولیدکننده پیام و دريافتکننده آن را
فراهم میآورند (فرقانی وهمکاران .)000:7931،رسانههاي اجتماعی افراد را در نقاط
جغرافیايی مختلف به يکديگرمتصل کرده وامکانات زيادي ازلحاظ مشارکت در اختیار
آنها قرار میدهند .)Close, 2012( .در اين رسانهها ،مخاطب و يا گیرنده پیام ،منفعل

نبودهوبهتعاملپوياوفعاالنهباپیام،فرستنده،فرايندارسالودريافتوبسترارائهپیام
می پردازد و امکان ايجاد تغییرات در پیام ارسالی و بازنشر آن را دارد (عقیلی

وهمکاران .)730 :7931،درحال حاضرانتخاب هاي رسانهاي افراد تحت تاثیرنیازهاي
شخصی مانند سرگرمی ،تفريح ،تعامالت اجتماعی ،هويت يابی ،کسب اطالعات وغیره
است(رازقیوهمکاران .)73:7931،

تبلیغات
يافتهوآگاهانهبهمنظورشکلدادنبهادراکمخاطب،تغییرنگرش


تبلیغکوششیسازمان
وهمسوکردنرفتارويبااهدافاقتصادي،سیاسی،فرهنگیواجتماعیخاصمبلغاستو
عمدهترينشیوههايآن،تبلیغاتتجاري،سیاسیومردمیاست(کیاوسعیدي83:7989،به

).تبلیغناخودآگاهفردرا،موردهدفقرارمیدهدو

نقلازصادقپناهوافخمی01:7930،
1. Social media
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هدفآنجلبنظروانتخابوياست(مهديزادهطالشیوهمکاران)3:7931،ويکیاز

مهمترينابزارهايارتباطیبرايافرادياستکهقصدفروشمحصولوياخدمتیرابه
کسی دارند ( .)Scutaru,2010:1طراحی و اجراي تبلیغات به مديريت نیاز دارد و براي
مديريتتبلیغاتازمدلپنج M7استفادهمیشود؛بهاينصورتکهشرکتهاابتداهدف
خود را از تبلیغات مشخص میکنند .0هدف ممکن است ،آگاهی دادن به مشتري و يا
ترغیب او به خريد و يا يادآوري محصول باشد .در مرحله بعد بودجه تبلیغات مشخص
میشود 9ودرمراحلبعديمحتوايپیامونوعرسانهتعیینمیگردد.3باتوجهبهکارکرد

محصول ،پیام میتواند بهصورت موزيکال ،انیمیشن ،طنز ،بهصورت منطقی ،مربوط به
سبکزندگی،رؤيايیونظايراينهاباشد(حمیديزادهونوريان.)7930:90،مرحلهآخر
گیرياثربخشیپیاممیباشد 0کهدردوحوزهارتباطاتوفروشصورتمیگیرد.


اندازه
حوزهارتباطاتشاملاندازهگیرياحساساتورفتارقبلازخريدوهیجاناتاستوحوزه
فروششاملمیزاندادوستدوبازگشتسرمايهمیباشد .

تبلیغات اثربخش
هرتبلیغ باهدف خاصی طراحی میشود و براساس همان هدف نیز ارزيابی میگردد .در
حوزهبازار،تبلیغبايدانگارههارادرمانهادينهکنديعنیيکمیلانسانیرامشروطبه

مصرف کاالي خاصی بنمايد (مهدي زاده طالشی وهمکاران .)3:7931،تبلیغ اثربخش،
تبلیغیاستکهبتواندتوجهمشتريراجلبوباايجادهیجانياعاطفهويااستفادهازمنطق
توانبهنقاطضعفپیامپیبردو


اورابهپرداختپولهدايتکند.باارزيابیاثربخشیمی
آنرااصالحکرد.نکتهمهمدراثربخشیايناستکهاهدافتعیینشدهقابلیتاندازه-
گیريوسنجشداشتهباشند.دورويکرداساسیدرارزيابیاثربخشیتبلیغاتوجوددارد.
رويکرداولاندازه گیرياثرتبلیغاتبرفروشاست.بهدلیلاينکهعالوهبرتبلیغعوامل

 .1یکی ازمدلهای برنامه ریزی برای تبلیغات است که دارای  5ااصل هدف ،بودجه ،پیام ،رسانه وارزیابی میباشد.
2. Mission
3. Money
4. Message & Media
5. Measurement
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ديگريمانندويژگیهايکاال،قیمت،دردسترسبودنوعملکردرقبانیزبرفروشاثر
دارند.هرقدر اينعواملکمتر ونظارتبرآنهابیشترباشد،اندازهگیرياثرتبلیغاتبر
فروشموفقترخواهدبود()Kotler &Armstrong, 2001ورويکرددوماندازهگیري
میزانارتباطپیامتبلیغبامصرفکنندهاست.قبلازاينکهآگهیدررسانهقرارگیردويا
بعدآن،ازطريقآزمونمتنآگهیمیتواندريافتکهآياآگهیتبلیغتوانستهاستبا
مخاطبارتباطخوبیبرقرارنمايدياخیر؟(همانمنبع).آزمونهايمتنآگهیبهدودسته
پیشآزمون و پسآزمون طبقهبندي میشوند .مهمترين پیشآزمونها عبارتاند از :با
استفادهازگروهکانونی،آزمونآزمايشگاهی،روشمقايسهزوجیوروشتبلیغساختگی.
هايبازشناسیوآزمونهاييادآوري .

مهمترينپسآزمونهاعبارتانداز:آزمون

ارتباطیکهپیامتبلیغبامصرفکنندهبرقرارمیکند،سبببروزتأثیراتذهنیمانند
توجه،آگاهی،هیجان،عاطفه،ترغیبمشتريوقصدخريدمیشودوپاسخمشتريبهاين
ولمنجرشود.بهطورايدهآلبهتراستکهارزيابی

تأثیراتذهنیممکناستبهپرداختپ
اثربخشیپیامهمبررويتأثیراتذهنیوهمبرفروشوسهمبازاربررسیشود.درهر
صورتاينگونهبررسیهاپیچیدگیهايقابلتوجهینیزدربردارد( Philip & John,


 .)1998
برخیازمحققیناعتقاددارندکهسهبعداصلیوجود داردکهبراثربخشیتبلیغات
گذارد.اينابعادعبارتانداز :


تأثیرمی
 ابعاد محتوايی و اطالع رسانی تبلیغات :ابعاد محتوايی و اطالع رسانی در تبلیغات
مشتمل بر قیمت ،کیفیت ،عملکرد محصول ،دسترسی و ...میباشد .مروري تفضیلی بر
ادراکاتمخاطبانازتبلیغاتتجارينشاندهنده آناستکهعاملآگهیدهندهواطالع

رسانیکنندهتبلیغاتمی تواندبهترينپیشگودررابطهبانگرشنسبتبهبرندوپذيرش

آگهیتبلیغاتیومقبولیتآنباشد.نتايجتحقیقاتديگرنشانمیدهدکهبعدمحتوايیو

اطالعرسانیتبلیغاتارتباطبسیارقويبااثربخشیکلتبلیغات،بهخاطرآوريآنواقناع
مصرفکنندهنسبتبهتبلیغاتدارد(ماتور .)0220،7
1. Mathur
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 بعدارتباطیمخاطب باتبلیغات :اين بعدمشتمل براهدافاقناعیتبلیغ،همدلی و
اهداف ارتباطی (اهمیت ،شفافیت ،قابلیت اعتماد) تبلیغ است (پتی و کاچیو پو0229 ،7؛
برانوويترز0220،0؛اوشوگنسی0223،9؛شیمپ.)0272
بعدسرگرمکننده و جذابتبلیغات:اين بعدمشتمل بر جاذبه طنز،منحصربهفرد
بودنتبلیغ،انرژيزابودنآنونوتازهبودنتبلیغاست(گوالسوينبرگر0221،3؛ برد،0
0221؛شیمپ.)0272،
پیامد ابعاد اثربخشی تبلیغات ،تأثیر بر نگرش مخاطب نسبت به تبلیغات است .با
بررسیادبیاتتحقیقمی توانبهايننتیجهدستيافتکه،پژوهشگراننگرشنسبتبه

طورکلیمیتواننگرش

تبلیغاترامشتملبرچهارياپنجآيتممیدانند(رايت 0221،1
).به

نسبتبهتبلیغاترامشتملبرابعادزيردانست :
بعد مطلوبیت گرايانه نگرش :در اين بعد ،تبلیغات ازنظر اهمیت محتوايی آن و
کند،موردارزيابیقرارمیگیرد.تحقیقاتبسیار


منافعیکهمخاطبتبلیغاتجستجومی
اندکهجنبههاي


اندونتیجهگرفته

زيادياهمیتاينبعدشناختیراموردبررسیقرارداده
مشتريمیگردد(بلیث.)0228،1

اطالعاتیتبلیغاتمنجربهافزايشتمايلبهخريد
گرايانهنگرش:مرتبطباتجربیاتمصرفکنندهازشاديولذتیاستکه


بعدلذت

ديگرمصرفکنندگانتمايل


عبارت
ازمحصولياخدمتتبلیغشدهبهدستآوردهاست .
به

دارند که تبلیغات احساس خوبی را در آنها به وجود آورده و نیازهاي لذتگرايانه و
آنهاراارضانمايد(.لیتینخام.)0220،
زيبايیشناختی 
بعد قابلتوجه بودن يا جالب بودن :اين بعد مرتبط با تحريک عاطفی و حس
کنجکاوي افراد است .سطوح تحريک باال ممکن است باعث يادگیري خصوصیات
فیزيکیمحصولتبلیغشدهگرددوبرتوجهزودگذرافرادبهتبلیغاتاشارهدارد .

1. Petty & Cacioppo
2. Branowitzer
3. Oshaughnessy
4. Gulas & Weinberger
5. Beard
6. Wright
7. Blyth
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مدل ارزیابي اثربخشي تبلیغات داگمار)ACCA( 9
برايارزيابیاثربخشیتبلیغاتمدلهايزياديوجوددارد.بسیاريازاينمدلهاازحوزه
فروششخصیواردحوزهتبلیغاتیشدهاند(.)Marshall, 2006درمدلهايسلسلهمراتبی
فرضبرايناستکهپاسخمشتريانبهتبلیغازيکسلسلهمراتبخاصتبعیتمیکندو

دکهتمامیمراحلفراينددرسلسلهمراتبطیشود(فرهنگیو

نتیجهزمانیحاصلمیشو
همکاران .)00:7988،
مدلداگماريکیازمدلهايسلسلهمراتبیبرايتعییناثربخشیتبلیغاتاستکه

تعییناهدافجهتاندازهگیري

توسطراسلکالی 0در 7317هنگامارائهگزارشیبانام«
نتايجتبلیغات»9مطرحشدودرسال 7330بهناممدلداگمارشهرتيافت.راسلکالی
چهارمتغیردراينمدلارائهنمود :


اقدام به عمل

درک

متقاعد شدن

آگاهی

از منظر مدل داگمار ،يک هدف تبلیغاتی شامل يک وظیفه ارتباطی مشخص و
اندازهگیري میباشد.اينوظیفه ارتباطی برپايهمدل سلسلهمراتبی فرايندارتباطات،
قابل 

دارايچهارمرحلهاست :
 .7آگاهی:آگاهساختنمخاطبازنامتجاريومحصول
 .0ادراک:توسعهوگسترشمفهوممحصولوکاربردآن
 .9متقاعدساختن:ايجادتمايلذهنیبرايبهدستآوردنمحصول
 .3اقدام:واردکردنمشتريبهخريدکامل
درمدلداگمارجنبهارتباطیپیامتبلیغات،هدفاصلیوپايهواساسموفقیتياشکست
تبلیغات است (فرهنگی وهمکاران )01:7988،و هر تبلیغ يک وظیفه ارتباطی درجهت
1. Dagmar
2. Russel Cali
3. Defining Advertising Goals for Measuring
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متقاعدکردن مخاطب دارد .اثربخشی تبلیغ زمانی حاصل میشود که اين مراحل براي
مخاطبانجامشدهواقدامبرايخريدصورتبگیرد .


مدل مفهومي و فرضیهها
تمایل مشتری
ACCA
H5

H1

آگاهی مشتریان

تبلیغات رسانه
اجتماعی آنالین

ادراک مشتریان

متقاعدکردن مشتری

اقدام به خرید

فرضیهاول:تبلیغاترسانهاجتماعیآنالينبرآگاهیمشتريانتأثیردارد .
فرضیهدوم:تبلیغاترسانهاجتماعیآنالينبرادراکمشتريانتأثیردارد .
فرضیهسوم:تبلیغاترسانهاجتماعیآنالينبرمتقاعدکردنمشتريتأثیردارد .
فرضیهچهارم:تبلیغاترسانهاجتماعیآنالينبراقدامبهخريدتأثیردارد.
فرضیهپنجم:تمايلمشتريرابطهبینتبلیغاترسانهاجتماعیآنالينوآگاهیمشتريانرا
تعديلمینمايد.


روش پژوهش
پژوهشحاضربهلحاظروش،توصیفیوبهلحاظاجرا،پیمايشیوازنظرهدف،کاربردي
است.روشجمع آورياطالعاتدراينتحقیق،پیمايشیاستوباتوزيعپرسشنامهدربین
دهاند .در اين پژوهش از روش  ،PLSجهت
کاربران در دسترس ،دادهها گردآوريش 
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تحلیلآماريوتجزيهوتحلیلدادههاوآزمونفرضیههااستفادهشدهاست.باتوجهبهاينکه

جامعه آماري پژوهش شامل افراد  02تا  02ساله است که حداقل يک بار در معرض
تبلیغاتاينستاگرامقرارگرفتهاند،تعداداعضايجامعهنامحدوددر نظرگرفتهشدهاستو
طبقفرمولکوکران،تعداداعضايجامعهنمونه983نفرمیباشد.

اعتبار و پایایي پرسشنامه
دراينپژوهشازپرسشنامهمحققساختهشامل 03سؤالکهبهصورتمقیاسپنجطیفی
لیکرتطراحیشده،استفادهوبراياندازهگیريپايايیپرسشنامهازروشآلفايکرونباخ

و براي سنجش روايی از روايی تشخیصی استفاده شده است .نتايج در جدول  7نشان
دادهشدهاست .

جدول .9شاخصهاي روایي ،پایایي
AVE

CR

Cronbachs Alpha

آگاهیمشتريان

 2/191

 2/812

 2/872

ادراکمشتريان 

 2/112

 2/830

 2/890

اقدامبهخريد 

 2/107

 2/887

 2/807

تبلیغاترسانهاجتماعیآنالين 

 2/110

 2/881

 2/892

متقاعدکردنمشتري 

2/177

2/321

2/819

تمايلمشتري 

2/170

2/309

2/807

روايی تشخیصی 7به اين معناست که هر نشانگر فقط سازه خود را اندازهگیري کند و
سازههاي بهخوبی از يکديگر تفکیک شوند .با
گونهاي باشد که تمام  
ترکیب آنها به 
شده،مشخصشدکهتمامسازههايموردمطالعه


کمکشاخصمیانگینواريانساستخراج
داراي میانگین واريانس استخراجشده باالتر از  2/0هستند .شاخصهاي پايايی ترکیبی
( )CRو آلفاي کرونباخ جهت بررسی پايايی پرسشنامه استفاده میشوند و الزمه تأيید
میباشد.تمامیاينضرايبباالتراز2/1
پايايیباالتربودناينشاخصهاازمقدار  2/1
میباشندونشانازپايابودنابزاراندازهگیرياست.

1. Discriminant Validity
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روشی که در اين تحقیق براي تجزيهوتحلیل دادهها از آن استفادهشده روش مبتنی بر
برايارزيابیمدلهاي

واريانس به نامحداقلمربعاتجزئی )PLS( 7است.روش PLS
هايمعادالتساختاري،سهقسمتراتحتپوششقرارمیدهد :


گیريمدل

اندازه
بخشمربوطبهمدلهاياندازهگیري

.7
 .0بخشساختاري
 .9بخشکلیمدل

شکل 9.مدل معادالت ساختاري در حالت تخمین ضرایب مسیر

1. Partial Least Squares
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شکل  .2مدل معادالت ساختاري در حالت معناداري ضرایب ()t-value
جدول  .2ضرایب مسیر و آمارهي ( tمتغیر پیشبین :تبلیغات رسانه اجتماعي آنالین)
متغیر وابسته

ضریب مسیر ()

آماره t

sig

آگاهیمشتريان

 2/800

** 09/081

 222/2

ادراکمشتريان 

 2/113

** 70/193

 222/2

متقاعدکردنمشتري 

 2/110

** 77/933

 222/2

اقدامبهخريد 

 2/191

** 70/103

 222/2

باتوجهبهضريبمسیر2/800وهمچنینآمارهtبهمقدار09/081میتوانگفت:باتوجه
میباشد،درسطحاطمینان33درصدتبلیغاترسانهاجتماعی
بهاينکهآمارهtبیشتراز 0/08
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آنالينبرآگاهیمشتريانتأثیرمثبتومعناداريدارند؛بنابراينفرضیهاولپژوهشمعنادار
بودهوتأيیدمیشود .
باتوجهبهضريبمسیر2/113وهمچنینآماره tبهمقدار 70/193میتوانگفت:با
میباشد،درسطحاطمینان 33درصد تبلیغاترسانه
توجهبهاينکهآماره tبیشتراز  0/08
اجتماعی آنالين بر ادراک مشتريان تأثیر مثبت و معناداري دارند؛ بنابراين فرضیه دوم
باشدوتأيیدمیشود .


پژوهشمعنادارمی
باتوجهبهضريبمسیر2/110وهمچنینآماره tبهمقدار 77/933میتوانگفت:با
توجه به اينکه آماره  tبیشتر از  0/08است ،در سطح اطمینان  33درصد تبلیغات رسانه
اجتماعیآنالينبرمتقاعدکردنمشتريتأثیرمثبتومعناداريدارند؛بنابراينفرضیهسوم
پژوهشمعناداربودهوتأيیدمیشود .
باتوجهبهضريبمسیر2/191وهمچنینآماره tبهمقدار 70/103میتوانگفت:با
توجه به اينکه آماره  tبیشتر از  0/08است ،در سطح اطمینان  33درصد تبلیغات رسانه
اجتماعی آنالين بر اقدام به خريد تأثیر مثبت و معناداري دارند؛ بنابراين فرضیه چهارم
پژوهشمعناداربودهوتأيیدمیشود .
9

معیار نیکویي برازش GOF

معیار GOFمنوطبهبخشکلیمدلهايمعادالتساختارياست.بدينمعنیکهتوسط
اين معیار محقق میتواند پس از بررسی برازش بخش اندازهگیري و بخش ساختاري
پژوهشخود،برازشبخشکلیرانیزکنترلنمايد.
براياينشاخصبرازشمقدار2/27و2/00و2/91بهعنوانمقاديرضعیف،متوسط
وقويمعرفیشدهاست .


نیکویی برازش نشان میدهد مدل طراحی شده توسطز پژوهشگرچقدربراساس دادههای واقعی پشتیبانی می شودبه 1
عبارت بهتر مدل نظری تاچه میزان بامدل تجربی سازگاری دارد.
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جدول  .9نتایج

و Communality
Communality

آگاهیمشتريان

 2/182

 2/191

ادراکمشتريان 

 2/300

 2/112

اقدامبهخريد 

 2/033

 2/107

متقاعدکردنمشتري 

 2/398

2/177

تبلیغاترسانهاجتماعیآنالين 

-

 2/110

فرمولمعیار:GOF
̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅ ̅̅̅̅√=  GOF
جدول  .4نتایج معیار نیکویي برازش
GOF
 2/039

 2/003

GOF

Communality
 2/111
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شکل  .9مدل معادالت ساختاري در حالت تخمین ضرایب مسیر متغیر تعدیلگر
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شکل  .4مدل معادالت ساختاري در حالت معناداري ضرایب ( )t-valueمتغیر تعدیلگر
جدول  .9ضرایب مسیر و آمارهي ( tمتغیر وابسته :آگاهي مشتریان)
متغیر

ضریب مسیر ()

آماره t

sig

تعديلکننده

متغیر

 2/033

** 9/199

 2/220
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باتوجهبهضريبمسیر2/033وهمچنینآمارهtبهمقدار9/199میتوانگفت:باتوجهبه
میباشد،درسطحاطمینان33تمايلمشتريرابطهبینتبلیغات
اينکهآمارهtبیشتراز 0/01
رسانهاجتماعیآنالينوآگاهیمشتريانراتعديلمینمايد .

نتایج و پیشنهادات
برايموفقیتدرتبلیغاتبايدتعاملعناصردرگیرباآنبهدرستیشناختهشود.براساس

نظريهاستحکام،مخاطبپیامیراازرسانهمیپذيردکهمطابقتجربیات،نگرشوادراک
ويباشدوبراساسنظريهاستفادهورضامندي،مخاطبانبراساسارزشهاوعاليقخود،
آنچهراکهمیخواهدببینندوبشنوندانتخابمیکنند.يافتههايحاصلازاينمطالعهنشان
میدهدکهتبلیغاتدررسانههاياجتماعیآنالينبرپايهمدلداگمار،برآگاهیکاربرو
ادراکومتقاعدشدنودرنتیجهاقدامبهخريداوتأثیرمثبتداشتهباشدولیبرايافزايش
اثربخشیبايددرصددايجادتمايلدرمشتريبرايدريافتپیامتبلیغبودزيراکاربردر
اينستاگرام در صورت عدم نیاز و تکرار بیشازحد پیام میتواند بهراحتی لغو دنبالهروي
داشتهباشددرتبلیغاتبرپايهمدلداگمار،عنصراصلیموفقیت،نوعارتباطبامخاطب
است و شرکتها در فضاي آنالين بايد بر شناخت مخاطب و ارسال محتواي مناسب
تمرکزکنند.باتوجهبهعواملمرتبطدرنظريهاقناعتبلیغکنندهبايدپیامراهمسوهمجهت

با دانستههاي مخاطب نشان داد و اطالعات درست و منطقی و قابلفهم باشند .همچنین
مخاطبقانعشودکهنگرشجديدشمنجربهرفعنیازويمیشودونیزپیامتبلیغمطابقبا
هنجارهاياجتماعیويژگیهايشخصیمخاطبانجامعههدفباشد.براساسيافتههاي
اينپژوهش،دررسانهاينستاگراماکثرکاربراننسبتبهتبلیغاتدرصفحاتسلبريتیهاي
محبوبوياصفحاتموردعالقهخودشانبافالوئرباال،واکنشمثبتترينشانمیدادند
زيرااينتبلیغاتراهمسوباتصورذهنیايدهآلازخويشوهمجهتباهنجارهاياجتماع
میديدند و حتی در صورت تکرار بیشازحد يک آگهی ناخواسته ،صفحه را مسدود
نمیکردند و تعدادي از مخاطبان اين آگهیهاي ناخواسته را براي دوستانی که به آن

احتیاج داشتند میفرستادند .نتايج نشان میدهند که شرکتها براي تبلیغات اثربخش در
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رسانه هاي اجتماعی آنالين نظیر اينستاگرام بهتر است از افراد تأثیرگذار در اين رسانه
(اينفلوئنسرها )7که محبوبیت زيادي دارند استفاده کنند .همچنین ازآنجايیکه مخاطب
اينستاگرامبهدنبالمجذوبشدناست،عکسهاويدئوهابايداصیل،واقعیوزيبابودهو
پیامبايدباورپذير وجذاب باشد.همچنینيکیاز نیازهايروانیمهممشترياعتمادبه
تبلیغآناليناستکهاورابهسمتخريدهايبعديهدايتمیکند.توصیهمیشودکه
شرکتها با ايجاد روابط دوستانه و بر پايهي صداقت با کاربران و پاسخگويی سريع و
محترمانه و رسیدگی به نارضايتیهاي مشتري پس از فروش کاال سعی در ايجاد خاطره
خوب خريد وپايداريرضايت بعدازخريدمشتريداشته باشند و اين نیازمندآموزش
پرسنلبازاريابیبرايفعالیتدرفضايآناليناست .

: Influencer .7اينفلوئنسرکسیاستکهبهعلتقدرت،دانشوجايگاهاجتماعیخودتصمیمخريدمردمراتحتتاثیرقرارمی
دهد .
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