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چکیده
مقدمه :هدف پژوهش حاضر بررسی اثر رسانه های مجازی اجتماعی فروشنده تجهیزات و پوشاک ورزش ی ب ر آگ اهی از
برند و قصد خرید مشتریان است.
روش و ابزار تحقیق :این پژوهش از نوع تحقیقات همبستگی و کاربردی میباشد .با استفاده از مطالع ات کتاباان ه ای،
پرسشنامه های ماتلف و تحلیل عاملی ،پرسشنامه محقق ساخته طراحی و روی سایت  Google Formبارگذاری شد.
همه آیتمها دارای بار عاملی مناسب بودند و شاخصهای تحلیل عاملی نشان داد که پرسشنامهها برازش خ وبی داش تند.
پایایی پرسشنامهها نیز با استفاده از آلفای کرونباخ ( )α =0.00محاسبه شد .لینک پاسخ دهی به پرسش نامه در  5ش بهه
مجازی فروشنده تجهیزات و پوشاک ورزشی قرار داده و از کاربران خواسته شد تا با کلیک بر روی آدرس به صفحه پاسخ
دهی مراجعه نمایند .در مجموع  762نفر پرسشنامه مج ازی را تهمی ل کردن د .در تجزی ه و تحلی ل اطالع ات از آم ار
توصیفی ،معادالت ساختاری ،تحلیل مسیر و نرم افزار AMOS80استفاده شد.
یافته ها :یافته های این پژوهش نشان میدهد استفاده از رسانه های مجازی تأثیر مثبت و معنی داری بر آگاهی از برند،
تبلیغات دهان به دهان و تمایل به خرید مشتریان دارد .نارضایتی از رسانه ها تأثیر منفی بر موارد مذکور و مشارکت فعال
کاربران دارد و موجب تولید محتوی منفی توسط ایشان میشود .همچنین فعالیت رسانه های مجازی اجتم اعی ه ر س ه
مرحله الگوی سلسله مراتبی را تحت تأثیر قرار میدهد.
بحث و نتیجه گیری :ارتباطات در بازاریابی جدید فرصتهای جدیدی را برای شرکتها به ارمغان آورده است ،چ را ک ه
امروزه تبلیغات در رسانه های اجتماعی مجازی به طور گسترده ای تصمیم به خرید مشتریان و کاربران را تحت تأثیر قرار
میدهد و مردم هنگام تصمیم به خرید ،بیش از هر زمان دیگری به شبهه های اجتماعی مجازی خود تهیه دارند.

کلمات کلیدی :رسانه های اجتماعی ،آگاهی از برند ،قصد خرید

 8دانشجو دکتري مديريت و برنامه ريزي در تربيت بدني دانشگاه شمال08707012190 ،

