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گیالن

امیر سمیع یوسفی *,دکتر مریم حسن زاده,  
1398-6-5

با توجه به این که محصوالت لبنی در برندهای متنوع در بازار عرضه می شوند و جزو اقالمی هستند که
مصرف کننده تصمیم گیری سریع در مورد خرید آن انجام می دهد. موجب ایجاد فضای رقابتی در بین

برندهای تولیدی می شود. بر این اساس بررسی عوامل موثر بر قصد خرید ضروری است. در این
تحقیق به بررسی تأثیرات ویژگیهای تبلیغاتی رسانههای اجتماعی بر قصد خرید مشتری محصوالت
لبنیات پگاه در استان گیالن پرداخته می شود.این تحقیق بر اساس نوع هدف کاربردی است. روش

گردآوری دادهها میدانی بوده است. بهمنظور گردآوری اطالعات از ابزار پرسشنامه استفادهشده است.
روش نمونه برداری در این تحقیق غیراحتمالی در دسترس بوده است برای بررسی پایایی پرسشنامه از

آلفای کرونباخ بهرهبرداری شد که برای همهی متغیرها باالتر از 7/0 به دست آمد. جهت تجزیهوتحلیل
دادهها از معادالت ساختاری از نرمافزارهایSPSS و pls2 smart استفاده شد. از 11فرضیه ارائه شده

در تحقیق 7 فرضیه مورد تایید و 4 فرضیه مورد تایید قرار نگرفت. فرضیه های مورد تایید عبارتند از
تاثیرویژگیهای تبلیغاتی رسانههای اجتماعی بر قصد خرید، تاثیر انتظار عملکرد بر قصد خرید،

تاثیرانگیزه لذت طلبی بر قصد خرید، تاثیر تعامل بر قصد خرید، تاثیر تعامل بر انتظار عملکرد مشتریان،
تاثیر تعامل بر انگیزه لذت طلبی، تاثیر ارتباط ادراکشده بر قصد خرید معنادار است اما تاثیر

اطالعرسانی بر انتظار عملکرد، تاثیر اطالعرسانی بر قصد خرید، تاثیر عادت بر قصد خرید مشتریان
معنادار نیست. بیش ترین شدت تاثیر مربوط به تاثیر ارتباط ادراکشده بر انتظار عملکرد مشتریان از

تبلیغات رسانه اجتماعی و کم ترین شدت تاثیر مربوط به تاثیر تعامل بر انتظار عملکرد است.
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