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چکیده
امروزه استفاده از انواع استراتژی های بازاریابی برای افزایش عملکرد فروشدر سازمانها و کسب و کارها اهمیت به سزایی پیدا
کرده است .با بررسی هر چه بیشتر روابط بین انواع استراتژی ها و نقش آنها در کسب و کارها میتوانیم برنامه ریزی مناسبتری
در خصوص استفاده بهینه از هر استراتژی داشته باشیم .این پژوهش با هدف بررسی و ارزیابی تاثیر بازاریابی دهان به دهان بر
روی عملکرد فروش واحدهای ملکی با اثر میانجی شبکه های اجتماعی انجام شده است .پژوهش حاضر ،از نظر هدف کاربردی
و از نظر شیوه اجرا توصیفی -همبستگی می باشد  .ابزار گردآوری اطالعات در این پژوهش مطالعه کتابخانه ای و پرسشنامه بوده
است .جامعه آماری پژوهش نیز شامل کلیه امالکی های شمال شهر تهران می باشد که تعداد  35نفر برای نمونه به صورت
تصادفی انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند .برای بررسی پایایی پژوهش از شاخص آلفای کرونباخ استفاده شد .جهت تجزیه و
تحلیل داده ها ،از روش های آماری در قالب آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده شد در سطح استنباطی برای بررسی
فرضیات پژوهش ،از روش رگرسیون با استفاده از نرم افزار  SPSSبهره گرفته شد.یافته ها نشان میدهد که بازاریابی دهان به
دهان بر عملکرد فروش تاثیر مثبت و معناداری دارد ،ولی متغیر بازاریابی شبکه ای بر عملکرد فروش اثر معناداری ندارد.
همچنین بازاریابی شبکه ای در رابطه بین بازاریابی دهان به دهان و عملکرد فروش ،نقش میانجی را ایفا می کندو.همچنین
میتوان دریافت که رابطه مثبت و متوسط بین بازاریابی شبکه ای و عملکرد فروش بر قرار است .همچنین بین بازاریابی دهان
به دهان و بازاریابی شبکه ای نیز رابطه معنادار وجود دارد.
واژههای كلیدی :استراتژی فروش ،عناصر استراتژی فروش ،عملکرد فروش ،بازاریابی دهان به دهان ،شبکه های اجتماعی
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مقدمه
در طول تاریخ فروشنده هابه تدریج به اهمیت توسعۀ راهبردهای فروش خود پی بردندو همین مسئله سبب به وجود آمدن
صنعتی جدید به نام مارکتینگ یا همان بازاریابی شد که به اشکال و انواع مختلف ظهور کرد ،اما همگی با اصل مشترك فروش
بیشتر و سودبیشتر .د ر این میان خود مشتریان نیزمیتوانندبرای فروشنده نقش بازاریاب را بدون آنکه خودبدانند ،باز ی کنند
و این همان توسعۀ بازار و بازاریابی دهان به دهان است .بازاریابی دهان به دهان ،فعالیتی است که در آن مصرف کننده
اطالعات بازاریابی مربوط به محصوالت و خدمات را به مصرف کنندة دیگری منتقل میکند یا تالش سازمان در جهت تشویق،
تسهیل و گسترش ارتباطات بازاریابی در میان مصرفکنندگان است (بهرامی و امیری  )1399بازاریابی از مهمترین ارکان هر
کسبوکاری است اما بازاریابی به روشهای معمول دیگر پاسخگوی محیط کسبوکار پرتالطم که با ریسک و عدم اطمینان همراه
است ،نیست(.آزادارمکی و همکاران )1400،در این فضای متالطم دستهای از شرکتها نهتنها به حفظ و بقا میاندیشند بلکه
به دنبال رهبری بازار نیز هستند.یکی از حوزههایی که شرکتها و سازمانها میتوانند محصوالت و خدمات خود را از سایر
رقبا متمایز کنند ،حوزه برندینگ است(موسوی و همکاران)1399،
بازاریابی دهان به دهان به عنوان ارتباط بین فردی وغیررسمی در مورد محصول از جمله کاالها و خدمات مورد مالحظه قرار
میگیرد ارتباط دهان به دهان میتواند مثبت یا منفی باشد .ارتباط دهان به دهان مثبت شامل توصیه های خوب و مطلوبی
است که افراد به دیگران در مورد محصوالت ،خدمات یا نامهای تجاری میدهند اما ارتباط دهان به دهان منفی که به عنوان
یکی از اشکال رفتارهای شکایت آمیز مصرف کنندگان موردتوجه قرار میگیرد شامل توصیه های منفی و نامطلوبی است که
افراد در مورد محصوالت و خدمات و نامهای تجاری به هم میدهند نکته مهمی که باید به آن توجه شود این است ،که مزایای
ارتباط دهان به دهان زمانی میتواند به رشد وتوسعه شرکت کمک کند که این نوع ارتباطات مثبت باشند یا به عبارت دیگر
افراد تجربه و نظرهای مثبت خود را در اختیار دیگران قرار دهند (اسکندری  )1400با پدیدار شدن سکوهای سایت شبکه
اجتماعی ،افراد می توانند با صدها یا حتی هزاران نفر درباره محصوالت ،نام های تجاری و شرکت ها ارتباط برقرار کنند .در
نتیجه ،محققان توجه خود را به ارتباطات مصرف کننده به مصرف کننده افزایش داده همانطور که بر راهبردهای تبلیغات
آنالین تاثیر می گذارند .برای ایجاد موفقیت آمیز پیام های بازرگانی تازه که خرید را انگیزه بخشیده و اشتراك گذاری را
تشویق می کند ،بازاریاب های دیجیتال باید علت و نحوه اشتراك گذاری پیام های ارتقاء دهی از جانب مشتریان را درك
کنند (.سئو )2017
امروزه ،ما شاهد تحوالت مشابهی از طریق اینترنت و توسعه رسانههای اجتماعی هستیم .در واقع ،رسانههای اجتماعی آمدهاند
تا جامعه را به طرز اساسیتری متحول سازند .رسانههای اجتماعی منجر به افزایش شفافیت قابل توجهی در جامعه شده اند.
از سوی دیگر ،رسانههای اجتماعی دارای ماهیت تعاملی هستند :آنها روابط نظیر به نظیر یا آنچه که به ارتباطات چند به
چند اشاره دارد را نشان میدهند (ارتباطات فعال) .عالوه بر این ،تبلیغات شفافی ) (WOMدر بازاریابی اهمیت زیادی
دارد(شث ) 2018
مردم به طور فزایندهای رسانه های اجتماعی را به عنوان بخش مهمی از زندگی روزانه خود در نظر میگیرند و احتمال زیادی
وجود دارد که تعامالت خود را به بسترهای مجازی (یعنی فیسبوك ،اینستاگرام ،لینکداین و توییتر) منتقل کنند .این امر به
نوبه خود ،به طور مثبتی در جهتگیری و رفتار آنها نسبت به انواع فناوری رسانههای اجتماعی منعکس شده است .بنابراین،
برنامههای رسانه های اجتماعی به عنوان یکی از موثرترین و تاثیرگذارترین مفاهیم بوده است که در بیشتر جنبههای زندگی
افراد حضور دارد (به عبارت دیگر ،زندگی اجتماعی ،زندگی تبلیغاتی ،زندگی تجاری ،بخش آموزشی ،زندگی سیاسی( ،الوان و
همکاران ) 2017
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آنچه حائز اهمیت است آن است که بدانیم عوامل اصلی موثر بر عملکرد فروش سازمان ها شامل استراتژی های فروش می
باشد و این عامل هستند که به سازمان ها جان می بخشند و عمال تحقق اهداف و چشم اندازهای سازمان را میسر می سازند .
از این رو بررسی استراتژی های فروش و در سازمان ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است .مدیران بازاریابی و فروش مسئول
توسعه استراتژی فروش هستند؛ استراتژی فروش باید همیشه در پاسخ به شرایط در حال تغییر بازار نیازهای مشتری
وفرایندهای خرید ،محیط رقابتی ،اقتصاد ،و تمامی صنعت و همچنین تغییرات در استراتژی شرکت همگام با ورود به بازارهای
جدید و معرفی محصوالت جدید ،تکامل یابد (حسینی خالدی  ،منصوری کاسوایی)1399
از نگاه کاربردی باید گفت  ،مشکل عمده ای که بسیاری از کسب و کارهای کشور ما سال هاست با آن سروکار دارند ،بحث
فروش و دید کوتاه مدتی است که همیشه در این حوزه وجود داشته است و گاهی مانع دست یابی سازمان ها به اهداف
استراتژیک و بلندمدت شان شده است .در واقع هیچ گاه اثرات استراتژیک دیدن فروش بر عملکرد سازمانها موردتوجه قرار
نگرفته است؛ از سوی دیگر موضوع استفاده از شبکه های اجتماعی در کسب و کار نیز به تازگی مورد توجه صاحبان کسب و
کار قرار گرفته شده .بطور مثال شاید هدف اصلی سازندگان فیسبوك و اینستاگرام در ابتدا ایجاد بستری برای فروش و
تبلیغات کاال و خدمات نبوده است ولی امروزه بستر هایی از ایدست به مسیرهایی برای به اشتراك گذاری و تبلیغات کاال و
خدمات افراد یا شرکتها تبدیل شده است .همان طور که اشاره شد ،چون از یک سو مطالعات تقریباً زیادی درمورد استراتژی
بازاریابی و نتایج عملکردی آن انجام شده است و از سو ی دیگر  ،مطالعات بسیار اندك و پراکنده ای در مورداستراتژی فروش
انجام شده است ،پژوهشگران سمت و سوی پژوهش خود را بیشتر به تبیین وتوسعه استراتژی فروش متمایل کرده اند و تأثیر
آن را بر عملکرد فروش شناسایی نموده اند ..بنابراین ،هدف اصلی در این پژوه فهمیدن این است که استراتژی فروش(
بازاریابی دهان به دهان ) چه تأثیری برعملکرد فروش آژانسهای امالك می گذارد و نقش میانجی شبکه های اجتماعی در
این خصوص چیست.؟
با توجه به این که مفهوم استراتژی تبلیغات دهان به دهان  ،مفهومی جدید در ادبیات بازاریابی بوده و کمتر پژوهشگری فروش
را در سطح این استراتژی در آژانسهای امالك دیده است ،توجه به این نکته یعنی جدید بودن مفهوم استراتژی فروش ،تببین
و توسعه این مفهوم و کمک به غناسازی ادبیات بازاریابی،مبنا و منطق تعریف اهداف این پژوهش است .همچنین این که
چگونه و تا چه حد تدوین درست استراتژی فروش می تواند با عملکرد در ارتباط باشد و آن را بهبود دهد و چه متغیرهایی بر
اینرابطه اثر می گذارند  .با توجه به توضیحاتی که در بیان مسئله مطرح گردید  ،،انجام چنین پژوهشی حائزاهمیت فراوانی
است .یک استراتژی فروش اثربخش بایستی مواردی مانند بخش بندی بازار ،هدف گیری و اولویت بندی مشتریان ،تعیین
اهداف ارتباطی و الگوهای فروش مختلف ورویکرد استفاده از کانال های متعدد فروش را پوشش دهد(حسینی خالدی ،
منصوری کاسوایی)1399
انجام پژوهش فوق باعث ااجاد معیار ارزیابی و میزان ارتباط میان بازاریابی دهان به دهان و عملکرد فروش خواهد شد.
موضوعی که شاید با توجه به جدید بودن آن در گذشته کمتر به آن پرداخته شده و اطالعات کمی از آمیختن این دو
موضوع خصوصا در حال حاضر با توجه به تاثیر شبکه های اجتماعی در محیط کسب و کار از یک طرف و در زندگی افراد از
طرفی دیگر در دسترس میباشد.
الزم به ذکر است عدم انجام پژوهشهایی از این دست باعث عدم شکل گیری تصویری شفاف در حیطه تبلیغات و بازاریابی در
این خصوص خواهد شد و در این زمینه سوال اصلی و اساسی اینست که آیا تبلیغات دهان به دهان در بستر شبکه های
اجتماعی تاثیری روی عملکرد فروش آژانسهای امالك خواهد داشت یا خیر .پاسخ به این سوال هر چه که باشد میتواند مسیر
روشنی را پیش روی آژانسهای امالك در خصوص تصمیم گیری روی استراتژی تبلیغات و بازاریابیشان قرار دهد.اهداف اصلی
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این پژوهش اوال تعیین رابطه بین بازاریابی دهان به دهان و عملکرد فروش ،ثانیا تعین رابطه بین بازاریابی دهان به دهان .
شبکه های اجتماعی و ثالثا تعین رابطه بین شبکه های اجتماعی و عملکرد فروش میباشد.
ادبیات پژوهش
استراتژی فروش :استراتژی فروش ،نیز یک استراتژی کارکردی در پی حداکثرسازی بهره وری از منابع محدودی(نظیر نیروی
انسانی ،بودجه ،زمان) است که در اختیار فروش قراردارد .استراتژی فروش ،ترجمان استراتژی بازاریابی مدون در سطح بازار برا
ی سطح مشتری(حسینی خالدی ،؛منصوری کاسوایی )1399همچنین به مدیریت کل کار ویژه فروش مربوط می شود .
دیدگاه به ما اجازه می دهد تا استراتژی فروش را در سطح کار ویژه فروش و نه صرفاً در سطوح عملیاتی شرکت ،مفهوم سازی
کنیم بلکه براساس توصیه ها ونظریه هایی که در ادبیات اندك استراتژی فروش یافت شد ،می توان ای ن تعریف را از
استراتژی فروش ارائه داد :استراتژی فروش حوزه ای است که بر اساس آن یک شرکت در مجموعه ای از فعالیت ها و تصمیم
های مرتبط با تخصیص منابع کمیاب فروش مانند نیروی انسانی ،تالش های فروش ،پول درگیر می شود تا بتواند روابط با
مشتریان را بر مبنای ارزش هر یک از آنان برای ,شرکت مدیریت کند(دهدشتی و همکاران)1392
عناصر استراتژی فروش :برخالف اهمیت استراتژی فروش ،هنوز اتفاق نظری در مورد عناصر استراتژی فروش وجود ندارد .اما
مطالعات اخیر ،به توافقاتی رسیده است که یک استراتژی فروش اثربخش بایستی مواردی مانند بخش بندی بازار ،هدف گیری
و اولویت بندی مشتریان ،تعیین اهداف ارتباطی و الگوهای فروش مختلف و رویکرد استفاده از کانا لهای متعدد فروش را
پوشش دهد بخش بندی بازار یعنی فرایند بخش بخش کردن بازار به زیرمجموعه هایی متمایز از مشتریان که رفتار و نیازهای
مشابهی دارند .هدف گیری بازار بعد از بخش بندی بازار انجام می شو د و عبارت است از عمل ارزیابی و مقایسه گروه های
شناسایی شده و انتخاب یک یا چند گروه از آ ن ها که پتانسیل بیشتری دارند .بنابراین ،گام دوم تعریف گروه های مختلف
مشتریان ،اولویت بندی آنها براساس اهمیت بالقوه آنها برای شرکت و درنهایت تطبیق فعالیت های فروش متناسب با هر یک یا
هر گروه از مشتریان است.
بعد سوم یعنی توسعه اهداف ارتباطی و الگوهای فروش ،به اقدامات سیستماتیکی اطالق می شود که شرکت در جهت توسعه
اهداف ارتباطی و الگوهای فروش مختلف برای دست یابی به هر یک از مشتریان انجام میدهد .اهداف ارتباطی الگوهای فروش
از مبادالت داد و ستدی محض تا مبادالت مشارکتی در تغییر است .سرانجام ،چهارمین بعد به استفاده سیستماتیک ازکانال
های فروش متعدد مانند نیروی فروش ،توزیع کنندگان ،بازاریابی تلفنی ،اینترنت و غیره(گفته می شودکه یک شرکت برای
اداره کردن فعالیت های فروش و بهتربرآورده کردن نیازهای مشتریان استفاده می کند).
عملکرد فروش :عملکردفروش فرآیندفروش به عنوان یک فرآیندمهم و اساسی وتعریف وارائه شاخصهایی برای تحت کنترل
گرفتن این فرآیند باهدف تعیین وضعیت وشرایط موجود ،شناسایی مشکالت احتمالی ورفع آنها ودرصورت امکان،طرح ریزی
وعملیاتی ساختن برنامه ها یی برای بهبود این فرآیند میباشد.عملکردفروش  ،مقدارومیزان اثربخشی وکارایی فرایندفروش
میباشد و میتواند با متغیرهای مختلفی همچون میزان فروش (مقدار ریالی) ،درصد جذب قراردادها وسفارشها ی پیشنهاد
شده و مذاکره شده ،نمره دهی رضایت مشتری ،تعداد شکایات مشتریان ،میانگین زمان همکاری با مشتریان ،سهم بازار ،سرانه
فروش .مشخص شود  (.مرجانی  )1396پیچیدگی و عدم قطعیت فرآیندهای تعمیر و نگهداری برای تعمیرات ،مهندسی و
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همچنین میزان اطالعاتی که در یک سیستم تعمیر و نگهداری انجام می شود ،نیازمند پشتیبانی کامپیوتری است(.بالویی و
1
همکاران )2021،
عملکرد فروش اولین مدل عملکردفروش به نا م مدل  WCFشناخته شد مـدل یاد شـده توسـعه یافتـه تئوری انگیزش یا
انتظار برر واابط مسـتقیم یبـین رفتـارخریـد،عملکـردومتغیرهـای مربوط به عوامل شخصی،سازمانی ومحیطی را آشکار
میکرد اثربخشی فروش به وسیله نوع رفتار فروش تعیین میشود که عبارتنداز :پذیرش به وسیله مشتریان ؛ امکان
تأثیرگـذاری بـرآنهـا ؛ اسـتفادهازفنـون تأثیرگـذاری وکنتـرل تعامالت فروش .فروش نتیجهی موقعیت تعاملی ویژه وتماس
چهره به چهره فروشنده ومشـتری احتمـالی است.نتیجه این موضوع تعامل فقط به شخصیت دوطرف بستگین نـدارد،بلکـه
بیشـتربـر این است که دوطرف همدیگر را چگونه میبینندو بـه یکـدیگر واکـنش نشـان مـیدهنـد .برای برقراری روابـط
مـؤثرتر  ،فروشـنده بایـد ماننـدمشـتری اش باشـد.فروشـندگان موفـق آنهایی هستند که سـبکهـا یا رتبـاطی شـانرا بـرایبر
قـراری تعـامالت بهتـر بـا مشـتریان مطابقت میدهند .بنابراین به منظور برقراری ارتباطـات مـؤثرتر  ،فروشـندگان بایـد
انگیـزه و نگرش مشتریان که پیام آنهارادریافت میکنند،درك کنند مطالعات نشان مـیدهـد ،موفقیت فرآیند مبادله وابسته به
اعتماد بین شخصی خریـدار و فروشـنده اسـت ).تاجزاده  )1389رویکرد انسان بر بهبود مدیریت منابع انسانی از جمله
انتخاب ،استخدام ،آموزش و ارتقاء متمرکز است .اجرای نسبتاً ارزان و تأثیر نسبتاً سریع برخی از مزایای این رویکرد است ،اما
تأثیر آن به دلیل این واقعیت محدود است که تمرکز بر انتخاب کارکنان و آموزش ،تنظیم ساختار اداری و پشتیبانی رویهای
برای فرآیندها را تضمین نمیکند(.بالویی و همکاران)2021،
بازاریابی دهان به دهان :امروزه تبلیغات دهان به دهان به عنوان یکی از شاخص های مهم در بازاریابی ،در حال رشد بسیار
سریعی است .یکی از ابزارهای رایج بازاریابی و تبلیغات که اثربخشی آن در بازاریابی خدمات نیز به چشم می خورد؛ تبلیغات
دهان به دهان است؛ لذا از تبلیغات دهان به دهان به عنوان فعالیتی که در آن مشتریان اطالعات بازاریابی مربوط به محصوالت
و خدمات را به مشتری دیگر منتقل می کنند و یا تالش سازمان در جهت تشویق ،تسهیل و گسترش ارتباطات بازاریابی در
میان مشتریان یاد می شود شود) ابراهیمی و همکاران)1395 ،
ارتباط دهان به دهان می تواند مثبت یا منفی باشد .ارتباط دهان به دهان مثبت شامل توصیه های خوب و مطلوبی است که
افراد به دیگران در مورد محصوالت ،خدمات یا نام های تجاری می دهند اما ارتباط دهان به دهان منفی که به عنوان یکی از
اشکال رفتارهای شکایت آمیز مصرف کنندگان موردتوجه قرار می گیرد شامل توصیه های منفی و نامطلوبی است که افراد در
مورد محصوالت و خدمات و نام های تجاری به هم می دهند .نکته مهمی که باید به آن توجه شود این است که مزایای ارتباط
دهان به دهان زمانی می تواند به رشد و توسعه شرکت کمک کند که این نوع ارتباطات مثبت باشند یا به عبارت دیگر افراد
تجربه و نظرهای مثبت خود را در اختیار دیگران قرار دهند؛ اما هنگامی که تجربه مصرف کنندگان منفی باشد یا محصول و
خدمات نتواند انتظارات مشتریان را برآورده کند ضررهای جبران ناپذیری بر  ،شرکت وارد خواهد شد(خادمی ،؛میرزایی،
)1399
این فرآیند بعد غیررسمی داشته و به دلیل ماهیت غیرقابل پیش بینی انسانی ،کمی پیچیده می باشد .لذا برای موفقیت در
این راستا الزم است شرایط زیر مهیا گردد:
 .1برای هر مشکل ،راه حلی ارائه شده و در شبکه ارتباطات مشتریان قرار گیرد.

1

Balouei&etal
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 .2جواب برای سؤاالتی که در ذهن مشتریان بوجود می آید ،وجود داشته و در اختیار آنها قرارگیرد تا انتقال آن آسان
شود.
 .3مشتری احساس خوبی در تسهیم و به اشتراك گذاشتن اطالعات خود با مصرف کنندگان دیگر داشته باشد.
این نوع بازاریابی از طریق مشتریان وفادار صورت می پذیرد ،لذا تالش سازمان را در جهت وفادار ساختن مشتریان می طلبد.
بازاریابی دهان به دهان نوعی از بازار یابی است که مردم را به بازگو کردن پیام بازار یابی سازمان به دیگران برمی انگیزاند.
این موضوع پدید ای تازه نیست و از قبل هم وجود داشته است و بازاریابان امروزی فقط یاد می گیرند که چگونه از این
تکنیک استفاده کنند ،آن را وسعت ببخشند و در بهبود آن بکوشند(زند حسامی (1389 ،تنها نوع بازار یابی که بر پایه تفکر
واقعی مشتری نسبت به برند شرکت می باشد بازاریابی دهان به دهان است ،این بازاریابی صادقانه تر و شریف تر از انواع دیگر
بازار یابی است ،در حقیقت تالش برای راضی کردن مردم از طریق برآوردن نیازهایشان به منظور اینکه تجربه هایشان را با
خانواده ،دوستان و جامعه در میان بگذارند فلسفه وجودی این نوع بازار یابی است .شرکت ها باید درجهت خشنود ساختن
مردم تالش کنند تا افراد تجربه ی خشن ودی خود را با دیگران در میان بگذارند .سازمان می تواند به صحبت مشتریان گوش
کند و موقعیتی را برای آنان به وجود آورد تا با دوستان ،آشنایان و خانواده خود در مورد کیفیت کاال ها و خدمات به گفتگو
بپردازند .بازاریابی دهان به دهان تنفیذ قدرت به مردم است تا آنهادرمورد کاالی شرکت به قضاوت بپردازند و دیگران را در
تجربیاتشان شریک کنند .این نوع از بازار یابی تنها برای کاالهایی مناسب است که تولید کنندگان نسبت به تولیداتشان
اطمینان کامل دارند.
شبکه های اجتماعی :یکی از مهم ترین رسانه های اجتماعی شبکه های اجتماعی هستند.شبکه های اجتماعی به مجموعهای
از افراد گفته میشود که به صورت گروهی با یکدیگر ارتباط داشته و مواردی مانند اطالعات ،نیازمندی ها ،فعالیتها و افکار خود
را به اشتراك میگذارند .شبکه های اجتماعی رابطه بسیار نزدیک و مستقیمی با فن آوری اطالعات و ارتباطات دارند".بین
یهودا"مولفه های تاثیر گذار در سطح شبکه های مجازی اجتماعی را به شکل موازی ترسیم کرده و پیامدهای توسعه وب و
برنامه های رابط کاربردی در کنار نیاز به اشتراك گذاری ،اعتماد ،اتصال آنالین را در حقیقت موجب رشد شبکه های اجتماعی
در اینترنت قلمداد می کند .یکی از مهمترین وسایل ارتباطی در سطح جهان ،که آنرا به سوی دهکده جهانی سوق می دهد،
"اینترنت"است .از عمده ترین و موثرترین فضاها در فضای اینترنت شبکه های اجتماعی هستند که از ضریب نفوذ نسبتا
باالیی در میان جوانان برخوردار است و روز به روز آمار استفاده کنندگان افزوده می شود .شبکه های اجتماعی سایت هایی
است که در آن کاربران می توانند عالقه مندی شبکه اجتماعی مجازی ،افکار و فعالیت های خود را با دیگران به طور متفاوت
به اشتراك بگذارند  ،شبکه اجتماعی مجازی زنجیرهای از ارتباطات و گروههای شبکه اجتماعی یا حضور غیر فیزیکی افراد در
یک محل مجازی است .شبکه های اجتماعی به مثابه راههای مختلفی میمانند که مردم در زمان عبور از آن میتوانند در مورد
مسائل مختلف باهم صحبت کنند ،اطالعات عمومی یا خصوصی خود را در قالبهای مختلف اعم ازعکس ،ویدئو ،واژه ها ،دست
نوشته و  ....با فرد خاص یا گروه خاصی به نمایش و اشتراك بگذارند (حسام پورشالچی  )1395بنابراین ،بازده هر فرآیندی با
سرعت جریان مواد یا اطالعات در فرآیند افزایش می یابد .استفاده از فناوریهای دیجیتال از طریق تأثیری که بر سرعت یا
تغییرپذیری جریان دارند ،منجر به بهبود کارایی فرآیند میشود(.بالویی و همکاران)2022،
همچنین برخی از پژوهشگران و از همه مهمتر میلس کیوکوربت ،بیان میکنند که شبکه های اجتماعی بر قصد کارآفرینی
تاثیرمیگذارد ،کشف چنین رابطه هایی به منظور بهبود کارایی مدلها نقش مهمی در افزایش کارآفرینی دارد .همچنین،برخی
دیگرعنوان کردهاند که شبکه های اجتماعی مجازی بیشترین تاثیر را بر خودباوری افراد دارند .به این علت که شبکه های
اجتماعی باعث می شوند تا اعتمادبه نفس افراد برای شروع یک ایده کسبوکاری افزایش یابد.در همین راستا ،به گفته لمین
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می توان گفت که شبکه های اجتماعی یکی از راهبردهای موثردر ارتباطات کارآفرینانه میباشند شبکه به معنای روابط یاری
دهنده که افراد در میان بنگاهها و سازمانها آن را شکل میدهند توصیف میشود.
در واقع یکی از عوامل مهم در پایداری کسب وکارها ،شرکت فعاالنه در فعالیتهای شبکهه ای اجتماعی است که فعالیت
تسهیل در مهم عامل تنها نه های کارآفرینانه (قصد کارآفرینانه) است بلکه بر پایداری و فراهم کردن منابع مهم برای پایداری
کسب وکارها نیز تاثیرگذار است .براساس پژوهش دنیس وهمکاران از طریق شبکه های اجتماعی ،کارآفرینان منابع موجود را
شناسایی کرده ،راههای جدید و بهتری را برای ترکیب با منابع و دانش خود پیدا میکنند که در این شبکه صورت افزایش
برای ابزاری اجتماعی های فعالیتهای کسب وکار به وسیله تسهیل تبادل دانش است منابع ,پژوهشی نشان داد ،شرکتهای
موفق ،زمان بیشتری را برای تعامالت خود اختصاص میدهند و کارآفرینان منفرد ،معموال بیشتر شکست میخورند که اغلب
افرادی هستند که تعامالت کمتری داشته ،محافظه کار بودند( . .سالم زاده و همکاران )1399
پیشینه پژوهش:
در خصوص موضوعات شبکه های اجتماعی ،عمکرد فروش و بازاریابی دهان به دهان  ،محققان و پژوهشگران  ،تحقیقات
متعددی را صورت داده اند که برخی ا آنها به در جدول ذیل آورده شده است.
ردیف

عنوان پژوهش

1

بررسی تأثیر مدیریت ارتباط با
مشتری و رسانه های اجتماعی بر
عملکرد فروش با توجه به نقش
میانجی فرآیندهای مشتری
مداری (مطالعه موردی :شرکت
تولید کننده محصوالت آرایشی
آتوسا)

نویسنده
فرهادیار و
همکاران1400

نتیجه گیری پژوهش
که مدیریت ارتباط با مشتری و رسانه
های اجتماعی بر عملکرد فروش تأثیر
مثبت و معنادار دارند و تأثیر
فرآیندهای مشتری مداری به عنوان
متغیر میانجی در رابطه بین متغیرهای
عنوان شده و عملکرد فروش به اثبات
رسید.

2

نقش ویترینگردی در بهبود
بازاریابی دهان به دهان در
فروشگاههای زنجیرهای

اسگندری و همکاران
1400

نتایج حاصل نشان میدهد که مؤلفه های
بازاریابی دهان به دهان اعتماد به
اطالعات ،توجه به نظرات ،کسب
اطالعات ،توزیع اطالعات و مشارکت با
دیگران مورد تأیید قرار گرفت و در نهایت
مدل بکارگیری ویترینگردی با تأکید بر
مؤلفه های بازاریابی دهان به دهان
درفروشگاههای زنجیرهای ارایه شده
است.

3

بررسی تاثیر شبکه های اجتماعی
مجازی بر قصد کارآفرینانه

سالمزاده و همکاران
1399

نتایج حاکی از این است که مولفههای
شبکه اجتماعی شامل هویت ،حضور ،به
اشتراك گذاری ،شهرت،گروهها ،روابط و
گفتگو ،تاثیر مثبت و معناداری بر قصد
کارآفرینانه دارد .یافته های تحقیق
میتواند مورد استفاده سیاستگذاران و
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فعاالن حوزه رسانه قرار گرفته و منجر به
توسعه قصد کارآفرینی در سطح جامعه
شود.
و

4

بررسی تاثیر فعالیتهای بازاریابی
رسانه های اجتماعی بر ارزش ویژه
برند و واکنش مشتری (مطالعه
موردی :شرکت قفل یال)

معظمی
1399

5

بررسی رابطه کیفیت خدمات بر
بازاریابی دهان به دهان با نقش
میانجیگری وفاداری مشتری (مورد
مطالعه :شعب بانک تجارت استان
خراسان شمالی)

خادمی و میرزایی
1399

یافته های پژوهش نشان داد کیفیت
خدمات بر وفاداری مشتری و بازاریابی
دهان به دهان تأثیر مثبت و معناداری
دارد .همچنین وفاداری مشتری بر
بازاریابی دهان به دهان تأثیر مثبت و
معناداری دارد و اینکه کیفیت خدمات به
طور غیرمستقیم و به واسطه وفاداری
مشتری بر بازاریابی دهان به دهان
تأثیرگذار است.

6

تأثیر بازاریابی تجربی بر تمایل
خرید آنی و بازاریابی دهان به دهان
با نقش واسط های رضایت وپاسخ
عاطفی مشتریان کاالهای ورزشی

بهرامی و امیری 1397

نتایج نشاندهندة تأثیر مؤلفههای بازاریابی
تجربی بر خرید آنی و بازاریابی
دهانبهدهان با توجه به نقش واسطهای
رضایت و پاسخ عاطفی مشتری است .بر
این اساس بازاریابان شرکتهای کاالی
ورزشی میتوانند از بازاریابی تجربی
رضایت مشتری را بهدست آورند ،او را به
خرید تشویق کرده و مشتری را مبلغ
شرکت خود کنند.

7

بررسی تأثیر استراتژی های فروش
و مشتری مداری بر عملکرد فروش
در سطح سازمانی و نیروی فروش؛
مطالعه موردی :شرکت فروشگاه
های زنجیره ای شهروند واقع در

مرجانی
1396

این پژوهش برای مدیران این حقیقت را
روشن میسازد که آن ها با سرمایه گذاری
بر روی استراتژیهای فروش و
مشتریمداری نه تنها ضرر نمیکنند بلکه
به یک مزیت رقابتی از طریق بهبود
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همکاران

یافته های تحقیق نشان داد که،
فعالیتهای بازاریابی رسانههای اجتماعی بر
آگاهی برند تأثیر مثبت معناداری دارد،
فعالیتهای بازاریابی رسانه های اجتماعی
برتصویر برند تأثیر مثبت معناداری دارد،
آگاهی برند بر بازاریابی دهان به دهان
تأثیر مثبت معناداری دارد ،تصویر برند بر
بازاریابی دهان به دهان تأثیر مثبت
معناداری دارد ،آگاهی برند بر تعهد تأثیر
مثبت معناداری دارد ،تصویر برند بر تعهد
تأثیر مثبت معناداری دارد.
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عملکرد نیز دست می یابند.

شهر تهران
8

تأثیر تالشهای آمیخته بازاریابی و
بازاریابی رسانه های اجتماعی بر
پاسخ مصرفکنندگان با توجه به
نقش میانجی ارزش ویژه برند

حاجی
همکااران
1395

9

ارائه الگوی تأثیر استراتژی فروش و
بازاریابی بر عملکرد فروش

دهدشتی و همکاران
1392

یافته های مطالعه حاکی از این است که
استراتژی فروش و بازاریابی به طور مثبت
و معناداری با عملکرد فروش در ارتباط
هستند و رهبری تحول آفرین ،شدت
رقابت و تحوالت تکنولوژی ،اثرات تعدیل
کننده زیادی بر این رابطه دارند.
همچنین تأثیر عدم اطمینان تقاضا بر
رابطه استراتژی فروش و عملکرد فروش
تأئید نشد.

10

آشنایی با شبکه های اجتماعی و
نقش آن در زندگی افراد

حسینقلی پور و بیگ
زاده 1392

نتایج حاصل از این تحقیق حاکی از تاثیر
باالی شبکه های اجتماعی برخانواده
باالخص فرزندان می باشد بنابر این
کنترل استفاده از این شبکه ها در خانواده
ها امری ضروری است.

بازاریابی محتوای دیجیتال به عنوان
یک کاتالیزور برای  e-WOMدر
گردشگری غذایی

 Yi Bua – Joyمحتوای اطالعاتی ( )CIو تعامل اجتماعی
 )SI( Parkinson – Parkارتباط مثبتی با تاثیر اجتماعی
Thaichon
هنجاری ( )NSIو تاثیر اجتماعی
اطالعاتی ( )ISIدارند .تاثیر اجتماعی
2020
هنجاری ( )NSIو تاثیر اجتماعی
اطالعاتی ( )ISIبر بازاریابی دهان به دهان
الکترونیکی ( )e-WOMتاثیر مثبتی
دارند .تاثیر اجتماعی نقش واسطه گری را
میان بازاریابی دهان به دهان الکترونیکی
( )e-WOMو بازاریابی محتوای دیجیتال
( )DCMایفا می کند .این مقاله مبنای
نظری را برای تحقیقات آتی در زمینه
بازاریابی محتوای دیجیتال ( )DCMدر
گردشگری غذایی ،فراهم می کند
Ali Abdallah
محققان توانستند خالصهای از موضوعات

11

12

رسانه های اجتماعی در بازاریابی:

حسینی
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و

یافتهها نشان داد ،درجه تناسب مدل ارائه
شده با توجه به مؤلفههای پژوهش
مناسب بود؛همچنین تالشهای آمیخته
بازاریابی و بازاریابی رسانههای اجتماعی
بر پاسخ مصرفکنندگان با توجه به نقش
میانجی ارزش ویژه برند تأثیر داشت
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13

بررسی و تجزیه و تحلیل ادبیات
موجود

Alalwan
–
Nripendra
P.
Rana – Yogesh K.
– Dwivedi
Raed Algharabat
2017

اصلی مربوطه مانند نقش رسانههای
اجتماعی بر تبلیغات ،تبلیغات
الکترونیکی ،مدیریت روابط مشتریان ،و
برند و عملکرد نهادها ارائه کنند .در این
تحقیق ،رویکردهای تحقیقاتی رایج مورد
استفاده برای بررسی مسائل مربوط به
بازایابی رسانهها اجتماعی مورد مطالعه
قرار گرفته است .بحثهای بیشتر نیز با
توضیح محدودیتهای کنونی و
دستورالعملهای توصیه شده برای
مطالعات آینده وجود دارد.

بررسی امکان بهبود توانایی ارتباط
با مشتری و عملکرد شرکت بواسطه
بازاریابی رسانه های اجتماعی

Zhan
WangaHyun Gon
Kim b

مطالعه ،عدم قطعیت رابطهی بین کیفیت
حسابرسی و مدیریت درامدها را نشان
میدهد .این عدم قطعیت ،نیاز به بهبود
روش تجزیه و تحلیل و توسعهی
پروکسیهای جدید برای کیفیت
حسابرسی و مدیریت درامدها را نشان
میدهد

Costas
،Assimakopoulos
Ioannis
،Antoniadis
،Oliver G. Kayas
Dragana Dvizac

رسانه های اجتماعی نقش مهمی را در
ایجاد تجربه تجاری بر روی اینترنت برای
هر دو شرکت و موسسات آموزشی ایفا
می کنند .به عبارت دیگر ،اینگونه به نظر
می رسد که به کار گیری رسانه های
اجتماعی به صورت موقتی و
غیرسیستماتیک بوده و در آن استراتژی
های یکپارچه بازاریابی و یا اهداف روشنی
وجود ندارد

2017

14

استراتژی بازاریابی رسانه های
اجتماعی :فیس بوك فرصتی برای
دانشگاه ها

2017

روش شناسی پژوهش:
پژوهش حاضر ،از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا توصیفی -همبستگی می باشد .ابزار گردآوری اطالعات در این
پژوهش مطالعه کتابخانه ای و پرسشنامه بوده است که از  3پرسشنامه استاندارد استفاده شده است که مشتمل بر  35سوال
بوده و بر اساس طیف  5درجه ای لیکرت نمرهگذاری شده است .جامعه آماری پژوهش نیز شامل کلیه امالکی های شمال
شهر تهران می باشد که با استفاده از فرمول کوکران تعداد  35نفر برای نمونه به صورت تصادفی انتخاب و مورد بررسی قرار
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گرفتند .قبل از توزیع پرسشنامه ،روایی و پایایی آن بررسی گردید .برای بررسی پایایی پژوهش از شاخص آلفای کرونباخ
استفاده شد  ،که مقدار آن برای هر یک از متغیرهای پژوهش در جدول  1نشان داده شده است .الزمه تایید پایایی این است
که مقدار بدست آمده از این شاخص از  0,7بیشتر باشد .با توجه به مقادیر شاخص آلفای کرونباخ برای این سه متغیر ،پایایی
مطلوب ارزیابی می شود.
جهت تجزیه و تحلیل داده ها ،از روش های آماری در قالب آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده شد .در بخش آمار
توصیفی ،شاخص های مرکزی و پراکندگی در قالب میانگین ،انحراف استاندارد ،چولگی و کشیدگی مورد بررسی قرار گرفت.
در سطح استنباطی برای بررسی فرضیات پژوهش ،از روش رگرسیون با استفاده از نرم افزار  SPSSبهره گرفته شد .بدین
ترتیب ،پس از اطمینان از پایایی و نرمال بودن متغیرهای تحقیق ،به بررسی و تفسیر روابط موجود بین متغیرهای پژوهش
پرداخته شد.

جدول  -1مقادیر شاخص آلفای کرونباخ
متغیر

تعداد سوال

مقدار آلفای کرونباخ

وضعیت پایایی

عملکرد فروش

9

0,775

قابل قبول

بازاریابی دهان به دهان

18

0,741

قابل قبول

بازاریابی شبکه ای

3

0,700

قابل قبول

جهت تجزیه و تحلیل داده های پژوهش ،از روش های آماری در قالب آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده شد .در بخش
آمار توصیفی ،شاخص های مرکزی و پراکندگی در قالب میانگین ،انحراف استاندارد ،چولگی و کشیدگی مورد بررسی قرار
گرفت .در سطح استنباطی برای بررسی فرضیات پژوهش ،از روش تحلیل رگرسیون خطی با استفاده از نرم افزار  SPSSبهره
گرفته شد .بدین ترتیب ،پس از اطمینان از نرمال بودن متغیرهای تحقیق ،به بررسی و تفسیر روابط موجود بین متغیرهای
پژوهش پرداخته شد.
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تاثیر بازاریابی دهان به

عملکرد فروش

دهان

شبکه های اجتماعی
یافته ها:
 -1آماره های توصیفی
جدول  ،1آمار توصیفی مربوط به متغیرهای تحقیق را نشان می دهد.
جدول  -1آمار توصیفی متغیرهای تحقیق
میانگین

انحراف استاندارد

چولگی

کشیدگی

متغیرهای تحقیق
متغیر
وابسته

عملکرد فروش

6,57

1,179

0,231

-0,992

متغیر
مستقل

بازاریابی دهان به
دهان

5,74

0,730

0,158

-1,390

متغیر
میانجی

بازاریابی شبکه ای

7,24

1,087

-0,450

-0,723

نتایج جدول  ، 1حاکی از آن است که میانگین متغیر میانجی بازاریابی شبکه ای و متغیر مستقل بازاریابی دهان به دهان ،با
مقادیر  7,24و  ، 5,74به ترتیب بیشترین و کمترین مقدار را به خود اختصاص داده اند .همچنین ،مقایسه مقادیر انحراف
استاندارد سه متغیر عملکرد فروش ،بازا ریابی دهان به دهان و متغیر میانجی بازاریابی شبکه ای نشان می دهد که متغیر
بازاریابی دهان به دهان با انحراف استاندارد  ،0,730دارای کمترین پراکندگی از میانگین و متغیر وابسته عملکرد فروش با
انحراف استاندارد  ، 1,179دارای بیشترین پراکندگی از میانگین می باشد .از طرفی ،از آنجا که مقادیر چولگی و کشیدگی
تمامی متغیرهای پژوهش ،در بازه ( 2و  )-2قرار دارد ،در می یابیم که هر سه متغیر عملکرد فروش ،بازاریابی دهان به دهان و
بازاریابی شبکه ای ،از توزیع نرمال برخوردار هستند؛ شایان ذکر است که این نتیجه با استفاده از آزمون کولموگوروف –
اسمیرنوف ( )K-Sنیز در بخش استنباطی پژوهش تایید شد.
 -2آماره های استنباطی
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در این بخش ،قبل از بررسی و تفسیر فرضیه های پژوهش با استفاده از روش رگرسیون  ،به بررسی پایایی متغیرهای تحقیق
پرداخته شد.
به منظور بررسی پایایی متغیرهای پژوهش ،از روش کولموگوروف – اسمیرنوف بهره گرفته شد تا در صورت برقرار بودن شرط
نرمال  ،از روش های پارامتریک جهت تجزیه و تحلیل داده ها استفاده نماییم و در غیر اینصورت ،روش های غیرپارامتریک را
بکار بریم .نتایج حاصل از آزمون کولموگوروف – اسمیرنوف در جدول  ،2نشان داده شده است.
جدول  -2نتایج آزمون کولموگوروف – اسمیرنوف
متغیرهای تحقیق

آماره آزمون

سطح معناداری

عملکرد فروش

0,101

0,200

0,125

0,200

0,173

0,053

بازاریابی
دهان

دهان

بازاریابی شبکه ای

به

با توجه به اینکه سطح معناداری آزمون کولموگوروف  -اسمیرنوف مربوط به تمام متغیرها برای سطح اطمینان  ،%95بیش از
 0,05می باشد ،ادعای نرمال بودن متغیرهای عملکرد فروش ،بازاریابی دهان به دهان و بازاریابی شبکه ای پذیرفته می شود.
لذا ،می توان از آزمون های پارامتریک رگرسیون جهت بررسی فرضیه های پژوهش استفاده کرد.
همچنین ،جهت بررسی پایایی متغیرهای تحقیق و جلوگیری از رگرسیون کاذب ،از شاخص آلفای کرونباخ استفاده شد .الزمه
تایید پایایی ،باالتر بودن مقدار بدست آمده از این شاخص از  0,7می باشد .با توجه به اینکه مقدار شاخص آلفای کرونباخ
برای این سه متغیر برابر  0,717بدست آمد ،بنابراین ،پایایی مطلوب ارزیابی می شود.
حال ،با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون ،ضریب همبستگی بین متغیرهای پژوهش را مورد بررسی قرار می دهیم .جدول
 ،3نتایج حاصل از آزمون همبستگی پیرسون را نمایش می دهد.
جدول  -3نتایج آزمون همبستگی پیرسون
متغیر

عملکرد
فروش

عملکرد فروش

1,000

بازاریابی دهان به دهان
بازاریابی شبکه ای

بازاریابی دهان به
دهان

بازاریابی
ای

شبکه

0,387
1,000
1,000

0,387

* معناداری آماری در سطح  %5را نشان میدهد.
جدول 3نشان می دهد که میان متغیر مستقل بازاریابی دهان به دهان و متغیر وابسته عملکرد فروش و همچنین ،بین متغیر
متغیر مستقل بازاریابی دهان به دهان و متغیر میانجی عملکرد فروش ،همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد؛ اما ،میان
متغیر وابسته عملکرد فروش و متغیر میانجی بازاریابی شبکه ای هیچ همبستگی معنادرای یافت نشد.
در پایان ،در راستای بررسی و تفسیر فرضیه های پژوهش با استفاده از روش رگرسیون به تجزیه و تحلیل روابط بین
متغیرهای پژوهش می پردازیم .نتایج تحلیل رگرسیون متغیر وابسته عملکرد فروش ،متغیر مستقل بازاریابی دهان به دهان و
متغیر میانجی بازاریابی شبکه ای در جدول  ،4ارائه شده است .این جدول ،نتایج تاثیر متغیر مستقل بازاریابی دهان به دهان
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بر متغیر وابسته عملکرد فروش را قبل و بعد از ورود متغیر میانجی بازاریابی شبکهای به مدل رگرسیونی نمایش می دهد .در
واقع ،این تحلیل رگرسیونی دو مرحله ای می باشد ،به طوری که تحیل رگرسیونی مرحله اول ،با ورود متغیر مستقل عملکرد
فروش و در مرحله دوم با ورود هر دو متغیر مستقل و میانجی ،بازاریابی دهان به دهان و بازاریابی شبکه ای در حضور متغیر
وابسته عملکرد فروش انجام گرفته است.
جدول  -4نتایج تحلیل رگرسیونی متغیرهای پژوهش
ضرایب استاندارد

آماره F

ضریب همبستگی( )

متغیرها

مراحل مدل

0.403

0,635

بازاریابی دهان به
دهان

1

0.412

0,642

بازاریابی دهان به
دهان

0,109

2

بازاریابی شبکه ای

* معناداری آماری در سطح  %5را نشان میدهد.
نشان داده شده است ،مبنای استنتاج برای
در جدول  ، 4سطح معناداری عبارت رگرسیون که با ضرایب استاندارد شده
نمایش وجود و توان روابط بین متغیرها در نظر گرفته می شود .بنابراین ،بازاریابی دهان به دهان در هر دو مرحله بدون
حضور و با حضور متغیر میانجی تحلیل رگرسیونی اثر مثبت و معناداری بر متغیر وابسته عملکرد فروش دارد .همچنین،
ضریب همبستگی یا ضریب تعیین  ، Rنشانگر درصدی از تغییرات متغیر وابسته است که توسط مدل رگرسیونی قابل تخمین
است .هر چه ضریب تعیین بزرگتر از و به عدد یک نزدیکتر باشد ،مدل رگرسیونی مناسبتر است .مطابق نتایج جدول فوق،
در مرحله اول که متغیر بازاریابی دهان به دهان وارد مدل شده است 0,635 ،از واریانس موجود را در متغیر عملکرد فروش
توضیح می دهد .پس از ورود متغیر میانجی بازاریابی شبکه ای ،ضریب تعیین به  0,642افزایش یافت .لذا ،بازاریابی شبکه ای
در رابطه بین عملکرد فروش و بازاریابی دهان به دهان نقش متغیر میانجی را دارد و به طور غیرمستقیم بر عملکرد فروش
تاثیرگذار است.
فرضیه اول :بازاریابی شبکه ای در رابطه بین عملکرد فروش و بازاریابی دهان به دهان نقش میانجی دارد.
در جدول  ،4نتیجه آزمون رگرسیون خطی چندگانه بین بازاریابی شبکه ای و بازاریابی دهان به دهان با عملکرد فروش ارائه
شده است .با توجه به اینکه مقدار ضریب همبستگی پیرسون بازاریابی شبکه ای و بازاریابی دهان به دهان با عملکرد فروش
 0,642است ،پس می توان نتیجه گرفت بازاریابی شبکه ای و بازاریابی دهان به دهان با عملکرد فروش مثبت و مستقیم است
و  0,412از تغییرات عملکرد فروش توسط متغیرهای بازاریابی شبکه ای و بازاریابی دهان به دهان تبیین می شود.
جدول  -4نتایج تحلیل رگرسیونی فرضیه اول پژوهش
متغیر

متغیر

وابسته

مستقل

ضرایب مسیر

ضرایب

تحلیل
ANOVA

ضریب

آماره F

ضریب
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تعیین

همبستگی
(

( )

غیراستاندارد

)

بازاریابی
عملکرد
فروش

دهان به

استاندارد

0,942
0,642

0,583

0.412

دهان
بازاریابی
شبکه ای

0,109

0,118

* معناداری آماری در سطح  %5را نشان میدهد.
) در جدول فوق ،می توان نتیجه گرفت که در سطح اطمینان
همچنین با توجه به نتیجه آزمون تحلیل آنوا (
 95درصد و سطح خطای  5درصد ،متغیرهای بازاریابی شبکه ای و بازاریابی دهان به دهان قابلیت پیشبینی علکرد فروش را
دارند و مدل رگرسیون با سه متغیر عملکرد فروش ،بازاریابی دهان به دهان و بازاریابی شبکه ای معنادار است .به عالوه،
مطابق جدول  ، 4ضرایب رگرسیون برای متغیرهای بازاریابی دهان به دهان و بازاریابی شبکه ای به ترتیب برابر با  0,942و
 0,118میباشد؛ اما مقدار آماره  ، tتنها برای متغیر بازاریابی دهان به دهان معنادار می باشد .در نتیجه ،بازاریابی دهان به
دهان بر عملکرد فروش تاثیر مثبت و معناداری دارد ،ولی متغیر بازاریابی شبکه ای بر عملکرد فروش اثر معناداری ندارد.
در انتها ،با توجه به این که در آزمون سوبل ،مقدار سطح معناداری برای نقش متغیر میانجی بازاریابی شبکه ای کمتر از سطح
خطای  0,95است ،بنابراین ادعای وجود رابطه معنادار بین بازاریابی دهان به دهان و رضایت جنسی از طریق بازاریابی شبکه
ای تائید می شود  .لذا ،بازاریابی شبکه ای در رابطه بین بازاریابی دهان به دهان و عملکرد فروش ،نقش میانجی را ایفا می
کند(جدول .)5
جدول  -5ن تایج آزمون سوبل برای بررسی نقش میانجی بازاریابی شبکه ای در رابطه بین بازاریابی دهان به دهان و عملکرد
فروش
متغیر وابسته

متغیر مستقل

متغیر میانجی

عملکرد فروش

بازاریابی دهان به دهان

بازاریابی شبکه ای

آماره t

* معناداری آماری در سطح  %5را نشان میدهد.
فرضیه دوم :بین عملکرد فروش و بازاریابی دهان به دهان رابطه معنادار وجود دارد.
جدول  ،6نتیجه آزمون رگرسیون خطی بین عملکرد فروش و بازاریابی دهان به دهان را نشان می دهد .مطابق نتایج این
جدول ،مقدار ضریب همبستگی پیرسون بازاریابی دهان به دهان با عملکرد فروش  0,635است ،که نشان دهنده رابطه مثبت
و تقریبا قوی بین بازاریابی دهان به دهان و عملکرد فروش می باشد .مقدار ضریب تعیین بین این دو متغیر نیز برابر 412.0
است که نشان می دهد که تقریبا  41درصد از تغییرات عملکرد فروش تحت تاثیر بازاریابی دهان به دهان است.
جدول  -6نتایج تحلیل رگرسیونی فرضیه دوم پژوهش
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متغیر وابسته

ضرایب مسیر

متغیر مستقل

ضرایب

تحلیل
ANOVA

ضریب

ضریب تعیین
(

همبستگی

آماره F

)

آماره t

ضرایب
غیراستاندارد

( )
عملکرد فروش

بازاریابی

0,635

1,025

0,403

دهان به
دهان

* معناداری آماری در سطح  %5را نشان میدهد.
همچنین با توجه به معناداری آماره  Fدر سطح  5درصد ،قابلیت پیشبینی عملکرد فروش با استفاده از بازاریابی دهان به
دهان تایید می شود .در نتیجه ،مدل رگرسیون فوق ،معنادار است .به عالوه ،معناداری آماره  tدر سطح  5درصد ،فرض صفر
بودن ضریب رگرسیون در بین عملکرد فروش و بازاریابی دهان به دهان را رد می کند ،لذا ،بین عملکرد فروش و بازاریابی
دهان به دهان رابطه معنادار وجود دارد.
فرضیه سوم :بین عملکرد فروش و بازاریابی شبکه ای رابطه معنادار وجود دارد.
جدول  ،7نتیجه آزمون رگرسیون خطی بین عملکرد فروش و بازاریابی شبکه ای را ارائه می نماید .مطابق این جدول ،مقدار
ضریب همبستگی پیرسون بین بازاریابی شبکه ای و عملکرد فروش برابر با  0,387است که رابطه مثبت و متوسط بین
بازاریابی شبکه ای و عملکرد فروش را بازگو می کند .مقدار ضریب تعیین بین این دو متغیر نیز ( )0,15بیانگر این است که
تقریبا  10درصد از تغییرات عملکرد فروش تحت تاثیر بازاریابی شبکه ای است.
جدول  -7نتایج تحلیل رگرسیونی فرضیه سوم پژوهش
متغیر وابسته

ضرایب مسیر

متغیر مستقل

ضرایب

تحلیل
ANOVA

ضریب

ضریب

همبستگی

تعیین

( )
عملکرد فروش

بازاریابی

0,387

(
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غیراستاندارد

)

0,150

شبکهای

آماره F

ضرایب

0.420
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** معناداری آماری در سطح  %10را نشان میدهد.
) در جدول فوق ،می توان نتیجه گرفت که در سطح اطمینان 95درصد و
همچنین با توجه به مقدار آماره (F
سطح خطای  5درصد ،متغیر بازاریابی شبکه ای قابلیت پیشبینی علکرد فروش را ندارد اما در سطح خطای  10درصد ،مدل
رگرسیون با دو متغیر عملکرد فروش و بازاریابی شبکه ای معنادار است .به عالوه ،مطابق ضریب رگرسیون برای متغیر
بازاریابی شبکه ای برابر با  0,420میباشد؛ اما مقدار آماره  ،tت برای متغیر بازاریابی شبکه ای تنها در سطح  10درصد
معنادار می باشد .در نتیجه ،بین بازاریابی شبکه ای و عملکرد فروش در سطح خطای  10درصد رابطه مثبت و معنادار وجود
دارد ،اما در سطح 5درصد ،معناداری این رابطه تایید نمی شود.
فرضیه چهارم :بین بازاریابی دهان به دهان و بازاریابی شبکه ای رابطه معنادار وجود دارد.
جدول  ،8نتیجه آزمون رگرسیون خطی بین بازاریابی دهان به دهان و بازاریابی شبکه ای را نشان می دهد .مطابق نتایج این
جدول ،مقدار ضریب همبستگی پیرسون بازاریابی دهان به دهان و بازاریابی شبکه ای  0,477است ،که نشان دهنده رابطه
مثبت و مستقیم بین بازاریابی دهان به دهان و بازاریابی شبکه ای می باشد .مقدار ضریب تعیین بین این دو متغیر نیز برابر
 0,228است که نشان می دهد که تقریبا 23درصد از تغییرات بازاریابی شبکهای ،توسط بازاریابی دهان به دهان توضیح داده
می شود.
جدول  -8نتایج تحلیل رگرسیونی فرضیه چهارم پژوهش
متغیر وابسته

متغیر مستقل

بازاریابی شبکهای

بازاریابی

ضرایب مسیر

ضرایب

تحلیل
ANOVA

ضریب

ضریب تعیین
(

همبستگی

)

آماره F

ضرایب
غیراستاندارد

( )
0,477

0,228

0.710

دهان به
دهان

* معناداری آماری در سطح  %5را نشان میدهد.
همچنین با توجه به جدول فوق ،آماره  Fدر سطح  5درصد معنادار است که حاکی از قابلیت پیشبینی بازاریابی دهان به
دهان توسط بازاریابی شبکه ای می باشد .در نتیجه ،مدل رگرسیون فوق ،معنادار است .به عالوه ،معناداری آماره  tدر سطح 5
درصد ،فرض صفر بودن ضریب رگرسیون در بین بازاریابی دهان به دهان و بازاریابی شبکه ای را رد می نماید ،بنابراین ،بین
بازاریابی دهان به دهان و بازاریابی شبکه ای رابطه معنادار وجود دارد.
بحث و نتیجه گیری :
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امروزه در همه واحدهای تجاری از جمله آژانسهای امالك که مورد مطالعه این پژوهش بوده اند ،باید سعی کنند مواردی را
که باعث افزایش عملکرد فروش در آنها میشند را ارزیابی کنند تا بتوانند تصمیمات درستی را جهت برنامه ریزی های کوتاه
مدت و بلند مدتشان داشته باشند .از ج مله این موارد استراتژی بازاریابی دهان به دهان میباشد .همچنین استراتژی استفاده
از شبکه های اجتماعی که موضوع نسبتا جدیدی در بازاریابی محسوب میشود و ارزیابی اینکه این موارد چه تاثیری بر
عملکرد فروش دارند .با مراجعه به تحلیلها و یافته های آماری این پژوهش نتیجه گرفتیم که اوال تمامی فرضیه ها صحیح
بوده اند .بدین معنی که بازاریابی دهان به دهان و بازاریابی از طریق شبکه های اجتماعی بر روی عملکرد فروش تاثیر گذار
هستند  .هرسه با یکدیگر ارتباط دارند .وهمچنین بازاریابی از طریق شبکه های اجتماعی توانسته نقش واسطه ای را ایفا
نماید.و میتوان گفت آزانسهای امالك میتوانند از این دو استراتژی در کسب و کار خود استفاده نمایند .ثانیا بین بازاریابی
دهان به دهان و عملکرد فروش ارتباط مثبت و معنا داری وجود دارد  .بدین معنی که هر چقدر این کسب و کار بتواند روی
استراتژی بازاریابی دهان به دها ن تمرکز نماید و آنرا افزایش دهد میتواند عملکرد فروش خود را انیز فزایش دهد.ثالثا بین
بازاریابی شبکه ای و عملکرد فروش رابطه مسقیم و مثبت وجود دارد ولی ارتباط آنها ضعیف است و فقط ده درصد از فروش
تحت تاثیر بازاریابی شبکه ای میباشد .این بدان معناست که یا مدل این کسب و کار هنوز سنتی است و نتوانسته از مدلهای
بازاریابی مدرن استفاده کند و یا مشتریان این کسب و کار هنوز نتوانسته اند به شبکه های اجتماعی در این رابطه اطمینان
کامل کنند .بهر حال هر چه که باشد تمرکز بیش از حد روی این استراتژی در کوتاه مدت تاثیر چندانی بر افزایش عملکرد
فروش نخواهد داشت .رابعا بین بازاریابی دهان به دهان و بازاریابی شبکه ای رابطه مثبت ولی نه چندان قوی وجود دارد و
فقط بیست و سه درصد از تغییرات یازاریابی شبکه ای ناشی از بازاریابی دهان به دهان میباشد به تعبیر دیگر مشتریانی در
شبکه های اجتماعی حضور داشته اند آنچنان نتوانسته اند در بازاریابی دهان به دهان موثر واقع شوند.با توجه به مطالب یاد
شده پیشنهاداتی ارائه میگردد:
 -1با توجه به ت اثیر به سزای بازاریابی دهان به دهان بر عملکرد فروش در آزانسهای امالك پیشنهاد میگردد این نوع
واحدهای کسب و کار توجه ویژه ای مورد داشته باشند .همانگونه که در متن نیز اشاره گردید این نوع بازاریابی دارای دو وجه
تبلیغات مثبت و منفی میباشد .یعنی در صورتی که وجه آن مثبت باشد عملکرد فروش آنها افزایش بسیار خوبی خواهد
داشت و بالعکس در صورتی که تبلیغات در مورد آنها منفی باشد عملکرد فروش آنها بسیار پایین خواهد آمد .همچنین با
توجه به اینکه ابزار این نوع بازاریابی خود مشتریان هستند ،تاکید به مشریان به اینکه در صورت رضایت از خدمات واحد
مربوطه آنهارا به دیگران نیز معرفی کنند نیز حائز اهمیت میباشد .لذا در این خصوص ارائه خدمات با کیفیت مناسب و
رضایتبخش و همچنین حسن شهرت  ،اهمیت ویژه ای دارد.
 -2با توجه به ت اثیر ناچیز بازاریابی شبکه ای سرمایه گذاری مالی و زمانی بیش از حد روی این استراتژی عملکرد فروش آنها
را در کوتاه مدت افزایش نخواهد داد ولی با نظر به اینکه این استراتژی در حال گسترش در همه زمینه ها مخصوصا تجارت
نیز میباشد ،مدیران اینگونه کسب و کارها با نیم نگاهی به آینده میبایست ارتباط خود را با این مدل بازاریابی قطع نکنند و
همیشه مترصد فرصتی برای استفاده از این مدل در کسب و کار خود باشند تا در میان مدت و بلند مدت از بازار عقب نمانند.
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