فصلنامه علمی -پژوهشی تحقیقات بازاریابی نوین
سال پنجم ،شماره سوم ،شماره پیاپی ( )81پاییز 8931
تاریخ دریافت39/88/81 :

تاریخ پذیرش31/2/72 :

صص55-81 :

بررسی اثر تمایالت استفاده از شبکههای اجتماعی آنالین بر عملکرد برند با بررسی نقش واسطهای
ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتری
داوود فیض ،8محسن شفیعی نیکآبادی ،7فاطمه ملکی

*9

 -8دانشیار ،دانشکدة اقتصاد ،مدیریت و علوم اداری ،دانشگاه سمنان ،ایران
 -7استادیار ،دانشکدة اقتصاد ،مدیریت و علوم اداری ،دانشگاه سمنان ،ایران
 -9دانشجوی دکتری ،دانشکدة اقتصاد ،مدیریت و علوم اداری ،دانشگاه سمنان ،ایران

چکیده
استتتفاده از ش ت کههتتای اجتمتتاعی آنالیتتن و جم ت آوری اطالعتتات از ستتایتهتتا در رفتتتار ری تد تأثیرگتتذار استتت.
مصرفکنندگان تصمیمگیریهای رید دوستانشان را نس ت به نظرات افراد ناشناس با ارزشتر متیداننتد و بته آن اعتمتاد
میکنند .این مقاله به بررسی تأثیر تمایل استفاده از ش کههای اجتماعی آنالین بر عملکرد برند را با تأکید بتر ،ارزش ویتژه
برند م تنی بر مشتری ،میپردازد .به منظور جم آوری اطالعات تعداد  911نفر به صورت تصادفی انتخاب شد .بتا استتفاده
از مدل معادالت سا تاری فرضیههای پژوهش مورد آزمون قرار گرفته است .یافتههای پژوهش حاکی از آن است که بین
تمایل استفاده از ش کههای اجتماعی آنالین با ارزش ویژه برند م تنی بر مشتری ،رابطته مث تتی وجتود دارد .امتا بتین تمایتل
استفاده از ش کههای اجتماعی آنالین و عملکرد برند در بازار ،رابطه معناداری وجود ندارد .همچنین بین ارزش ویتژه برنتد
م تنی بر مشتری و عملکرد برند در بازار ،رابطه مث تی وجود دارد.
واژههای کلیدی :ارزش ویژه برند م تنی بر مشتری ،تمایل استفاده از ش کههای اجتماعی آنالین ،عملکرد برند در بازار.

* نویسنده مسؤول

f_maleki72@yahoo.com
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مقدمه

بتتاز ورد از مشتتتریان ،آغتتاز گفتگوهتتای دو طرفتته بتتا

نظریه م ادلته اجتمتاعی دربرگیرنتده مفتاهیم اساستی

مشتریان و توسعه روابط بتا مشتتریان از طریتق ارت تاط و

اقتصاد مدرن به عنوان پایهای برای تجزیه و تحلیل رفتتار

تعامل مناسب هستتند (میچائلیتدو 5و همکتاران.)7188 ،

و روابط انسان برای تعیتین پیچیتدگی ستا تار اجتمتاعی

برندها داراییهای ناملموسی هستند کته متنعک کننتده

است .نظریه م ادله اجتمتاعی بیتان متیکنتد کته متردم و

ارزش واقعی یک شرکت هستتند و من ت مزیتت رقتابتی

سازمانها برای به حداکثر رساندن پاداشهای ود و بته

پایدار را آشکار میکنند .برندها ،هم برای شرکت و هم

حداقل رساندن هزینههای ود ارت اط برقترار متیکننتد

برای مصرفکننده ایجتاد ارزش افتزوده متیکننتد .ایتن

(شیائو و لئو .)7187 ،8از جمله پدیدههتای جدیتدی کته

ارزش افزوده بتا عنتوان ارزش ویتژه برنتد مفهتومستازی

ارت تاطی در ستالهتای

میشود .استراتژی بازاریابی نقش مهمی در ایجاد هویت

ا یر شکل گرفته ،شت کههتای اجتمتاعی مجتازی استت.

برنتتد دارد (راجاگوپتتال .)7112 ،8ارزش افتتزوده ممکتتن

تمایل استفاده از تکنولوژی ش کههای اجتماعی آنالیتن،

است با توجه به احساس و عمل مشتریان نس ت به برنتد ،

پدیده اجتماعی را ارایه میکند که به تعتامالت در میتان

و همچنین تغییر در قیمتت ،ستهم بتازار و ستودآوری در

کاربران وابسته است و تمایتل استتفاده از تکنولتوژی بته

نظر گرفته شود .بر مدیریت ارزش ویژه برنتد بته عنتوان

مفهوم تمایتل گروهتی از افتراد بته ادامته استتفاده از آن

یک مسأله مهم در اکثر شرکتها تأکید شده است.

بر اثر ادغام فناوریهای مختلت

.)7181 ،7

پژوهشهای متعددی در رابطه با ارزش ویژه برنتد و

متخصصتتان و شتترکتهتتای متتیتواننتتد از شتت کههتتای

عملکرد برند در بازار و تأثیر تمایل استفاده از ش کههای

اجتمتتاعی آنالیتتن بتترای توستتعه محصتتول ،ارت اطتتات

اجتماعی آنالین و قصد ریتد اینترنتتی صتورت گرفتته

بازاریابی ،به روز کردن اطالعات تخصصی و آشنایی بتا

است ،اما تا جتایی کته پژوهشتگر بررستی کترده استت،

افراد دیگر در همان رشتته و برقتراری روابتط بازاریتابی

پژوهش اصی که رابطه تمایتل استتفاده از شت کههتای

بهره ب رنتد (قیصتری .)8939 ،شترکتهتا از رستانههتای

اجتماعی آنالین بر ارزش ویژه برند و عملکترد برنتد در

اجتماعی 9از جمله سایتهای ش که اجتماعی ،به منظتور

بازار را نشان دهد ،مشتاهده نشتده استت .بنتابراین متدل

ایجاد روابط مستقیم با مشتریان ،افتزایش ترافیتک وب-

مفهومی ارایته شتده در ایتن پتژوهش را متیتتوان جن ته

سایت ود ،شناسایی فرصتهای کسب و کتار جدیتد،

نوآوری کار دانست .در این پتژوهش ستعی شتده استت

ایجاد جوام برندی ،توزی محتوا ،جم آوری بتاز ورد

که مجموعهای از شا صهتای عملکترد برنتد در بتازار

از مشتریان ،و به طور کلی حمایتت از برنتد تود ،بهتره

گتتردآوری شتتده و در نهایتتت رابطتته تمایتتل استتتفاده از

متتیگیرنتتد (میچائلیتتدو ،ستتیاماگا وکیریستتتودولیدز،1

ش کههای اجتمتاعی آنالیتن بتر عملکترد برنتد در بتازار

 .)7188با توجه بته ماهیتت غیتر تراکنشتی ،ستایتهتای

مورد بررسی قرار گیرد.

تکنولتتوژی بتتا یکتتدیگر استتت (لتتی و ان ت

شتت که اجتمتتاعی بتته منظتتور جمتت آوری اطالعتتات یتتا

1. Shiau & Luo
2. Lee & Cheung
3. Social media
4. Michaelidou, Siamagka and Christodoulides

5. Michaelidou
6. Rajagopal

بررسی اثر تمایالت استفاده از ش کههای اجتماعی آنالین بر عملکرد برند با بررسی نقش واسطهای ارزش ویژه برند م تنی بر مشتری 52 /

ادبیات پژوهش

شتتتتدن در یتتتتک توافتتتتق صتتتتریب و ضتتتتمنی بتتتتین

تمایل استفاده از شبکههای اجتماعی آنالین

شتترکتکننتتدگان بتترای مشتتارکت در فعالیتتت گروهتتی

نتایج نشان میدهد که قابلیت استتفاده از وبستایت

تعری

میکند .ایتن تعریت

بتر تعهتد جمعتی در میتان

بر رضایت اثر متیگتذارد ،و رضتایت بته نوبته تود بتر

اعضای گروه و پذیرش جمعی فعالیتت گروهتی تأکیتد

تمایتتل استتتفاده از وبستتایت تأثیرگتتذار استتت .قابلی تت

میکند .تمایل گروهی بر تفاوت و تعهتد جمعتی متورد

استفاده ،به طور مستقیم تمایل استفاده از سایت را تحتت

بحث در عملکرد رفتار گروهی تأکیتد دارد ( ونت

و

تتتأثیر قتترار نمتتیدهتتد ،امتتا تتتأثیر غیرمستتتقیمی از طری تق

لی.)7181 ،

رضایت مصرفکننتده بتر تمایتل استتفاده از وبستایت

معیار ذهنی :5معیار ذهنی ،تأثیر انتظتارات افتراد مهتم

دارد (شیائو و لئو .)7187 ،8ط ق نظر باگزی و لتی ،7سته

را منعک

ستتطب بتترای توضتتیب تصتتمیمگیتتری در پتتژوهشهتتای

ق لی ندارد ،با اعتماد به معیارهای ذهنی در متورد تجربته

اجتمتتاعی وجتتود دارد کتته شتتامل ایتتن متتوارد استتت)8 :

تکنولوژیهای جدید ،تصمیمگیری میکنتد .زمتانیکته

مدلهای فردمحور کالسیک (تمایل شخص برای انجتام

کاربر شروع به پذیرش تکنولوژی گروهتی و تعامتل در

فعالیت فردی بته وستیله تود)  )7متدلهتایی بتر م نتای

گروه میکنتد ،درونتیستازی نقتش مهمتتری در تعیتین

سازگاریهای احتمالی و دیگر هنجارها (تمایل شتخص

ادامه رفتار کاربر واهد داشت .پ

از گسترش کاربرد

برای انجام فعالیت فردی ،اما با توجه به تتأثیر اجتمتاعی)

گروه ،مفهوم هویت اجتماعی ممکن استت ایجتاد شتود

 )9مدلهای گروه محور (ترکیب هر دو تمایل شخصتی

که بر رفتار مداوم کاربرد تأثیر واهد گذاشت ( ون

و اجتماعی برای انجام فعالیت گروهتی) .در ایتن ط قته-

میکنتد .زمتانیکته کتاربر تجربته کتاربردی

ولی.)7181 ،

بندی ،دو مفهوم مهم ایجاد میشود :مدلهای فردمحتور

شتتنا ت اجتمتتاعی :8عوامتتل اجتمتتاعی عمیقتاً رفتتتار

و مدلهای گروه محور .مطالعات سیستمهای اطالعتاتی

کاربر را تحت تأثیر قرار میدهنتد .نظریتههتای متعتددی

که ا یراً موضوع ش کههای اجتمتاعی آنالیتن را مطتر

نشان میدهند که نفوذ اجتماعی در شکل دادن بته رفتتار

کردهاند  ،اساساً مدلهای فردمحتور کالستیک را بترای

کاربر بسیار مهم است .بنابر نظریه انط اق در روانشناستی

بررسی استفاده از این پدیده ارت تاطی و تعتاملی پیچیتده

اجتماعی ،اعضای گروه تمایل دارند با هنجارهای گروه

جدید اتخاذ کرده است ( ون

منط ق شتوند ،کته ایتن بته نوبته تود ادراکتات و رفتتار

و لی.)7181 ،9

اعضای گروه را تحت تأثیر قرار متیدهتد (هستو و لتو،2
ابعاد تمایلل اسلتفاده از شلبکههلای اجتملاعی
آنالین

 .)7111جتتدول  8ابعتتاد تمایتتل استتتفاده از شتت کههتتای
اجتماعی آنالین در این پژوهش را نشان میدهد.

1

معیار گروهتی  :تتومال تمایتل گروهتی را بته عنتوان
تعهد یک فرد برای مشارکت در عمل گروهی و درگیر

1. Shiau and Luo
2. Bagozzi & lee
3. Cheung and Lee
4. Group norm

5. Subjective norm
6. Social identity
7. Hsu and Lu
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جدول ( )1ابعاد تمایل استفاده از شبکههای اجتماعی آنالین
پیشینه پژوهش

سازه
ن
معیار گروهی

و لی7181 ،؛ سیم ،اوی ،لی و ان

7118 ،8؛ لو و هسو7111 ،؛ دهوالکیا ،باگوزی و

پیارو.7111 ،7

تمایل استفاده از ش کههای
اجتماعی آنالین

ن

معیار ذهنی
ن

شنا ت

و لی7181 ،؛ شیاو و لئو7187 ،؛ سیم و همکاران7118 ،؛ لو و هسو7111 ،؛ دهوالکیا و
9

اجتماعی

همکاران7111 ،؛ تاماکورانونتا ،ایاوان و بونپاراکات .7188 ،

978

ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتری
یک اجماع مهم در میان تعاری

و لی7181 ،؛ سیم و همکاران7118 ،؛ لو و هسو .7111

ارزش ویتژه برنتد

ع ارت است از :ارزش افزایشی محصول با توجه به برنتد
(یو و دانتتو .)7118 1کتوتلر ( .)8332ارزش ویتژه برنتد

(هیتترونن ،الئوکتتانن و رجتتونن .)7189 2ط تتق نظتتر
آکر( )8338ارزش ویژه برند شامل پتنج بعتد استت)8 :
3

1

آگاهی  )7 ،کیفیت ادراك شده برند )9 ،تداعیهای

81

برند )1 ،وفاداری 88به برند و  )5سایر دارایتیهتا (نظیتر

میتواند به افزایش جریان نقدی شرکت و ایجتاد تمتایز

حق امتیاز و حق ا تتراع) .وی ایتن پتنج بعتد را م نتای

در محصوالت آن به منظتور رستیدن بته مزایتای رقتابتی

انتدازه گیتری ارزش ویتژه برنتد متیدانتد ( .استداله و

تأثیر گذار باشد (یو و همکارانش7111 ،؛ آکر.)8338 ،

87

همکاران ، 8911احمد و اق ال .)7189 ،

بنابراین ،ارزش ویتژه برنتد بته عنتوان یکتی از بتا ارزش

کارهتتای مفهتتومی و تجربتی بستتیاری بتتر جن تتههتتای

ترین دارایی های نامشهود توستط اکثتر شترکت در نظتر

روانی عملکرد برنتد از ق یتل آگتاهی از برنتد و تصتویر

گرفته شده است (تان .)7187 5برند های قتوی بتر ارزش

برند (کلر 8331 ،8339؛ لمان و پان  ، 8331آکر ،8338

باالی ویژه برند تأکیتد متیکننتد (آکتر و یوآکیمزتتالر،

هویر و براون  )8331انجام شده است .جن تههتای روانتی

 ،)7111کتته بتته نوبتته تتود ی تک نتیجتته استتتراتژیک از

م تنی بتر کیفیتت ادراك مصترف کننتدگان از دانتش و
 .)7119 ،89آگتاهی

متتدیریت برنتتد استتت (هیتترونن و الئوکتتانن.)87187،

کیفیت برند است (آلفن

همچنین ارزش ویژه برند م تنی بتر مشتتری را بته عنتوان

برند ،نیز به عنوان یک بعد اساستی از عملکترد برنتد در

تفتتاوت در پاستتخ مشتتتریان بتته دو محصتتول ارایتته شتتده

نظر گرفته شده است ،که بدون آن یک برند نمتیتوانتد

یکسان ،که یکی شامل برند ،در حالی که دیگری بتدون

 .)7112کلر ( )8339نیز بتر

موفق باشد (وان

و مریل

و لنسن

کردهاند(یو و دانتو  .)7118مترادف با

آگاهی برند به عنوان نقطته شتروع بترای ستا ت ارزش

ارزش ویژه برنتد م تنتی بتر مشتتری (همچنتین عملکترد

ویژه برند اشاره میکنتد( .هیترونن و الئوکتانن.)7187 ،

برند) محققان از اصطال قدرت برند استفاده کترده انتد

آگاهی برند تضمین میکند که مشتتریان زمتانی کته در

1. Sim, Ooi, Lee and Chong
2. Dholakia, Bagozzi, Pearo
3. Thammakoranonta, Chayawan and Boonprakate
4. Yoo & Donthu
5. Thanh
6. Hirvonen and Laukkanen

7. Hirvonen, Laukkanen and Reijonen
8. Awareness
9. Perceived quality
10. Association
11. Loyalty
12. Ahmad & Iqbal
13. Lanseng & Alfnes

برند است تعری
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مورد دستهبندی محصوالت تاص فکتر متیکننتد ،نتام

 .)7189جدول  7ابعاد ارزش ویژه برند م تنی بر مشتتری

محصتتول را بتته یتتاد متتیآورنتتد ( هیتترونن و همکتتاران

در این پژوهش را نشان میدهد.

جدول ( )2ابعاد ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتری
پیشینه پژوهش

سازه
آگاهی از برند

رضوانی و مهرنیا ( ،)8939لی و له7188 ،؛ یو و دانتو7118 8،؛ ادهری.7187 7،

ارزش ویژه برند

وفاداری به برند

رضوانی و مهرنیا ( ،)8939لی و له7188 ،؛ یو و دانتو7118 ،؛ ادهری.7187 ،

م تنی بر مشتری

کیفیت ادراك شده

رضوانی و مهرنیا ( ،)8939لی و له7188 ،؛ یو و دانتو7118 ،؛ ادهری.7187 ،

9

تصویر برند

رضوانی و مهرنیا ( ،)8939لی و له7188 ،؛ یو و دانتو7118 ،؛ ادهری.7187 ،

97 8

شهرت ،عملکرد ،مزایا ،اعتمتاد و بررستی تتأثیرات آنهتا

عملکرد برند در بازار
عملکرد برند به معنای میزان موفقیت برند در بتازار

بتر یکتدیگر متیپردازنتد .همچنتین آم لتر ،کوکینتتاکی،
8

است و تمایل دارد که موفقیتتهتای استتراتژیک یتک

پونتونی و ریلی ( ،)7118در مطالعتهای بته توستعه یتک

برند را اندازه بگیرد (لی ،پارك ،بائیک و لتی.)7111 ،1

ار وب کلی به منظور انتدازهگیتری عملکترد برنتد و

موفقیت یک برند در بازار تابعی از ابعتاد عملکترد برنتد

بازاریتابی بتتر استتاس شتتش معیتتار انتتدازه گیتری :متتالی،

است .رویکرد استراتژیک بازاریابی میتواند به شترکت

رقابتی ،رفتتار مصترف کننتده ،مصترف کننتده واستطه،

کمک کند تا کارکرد برند ود را در رابطته بتا رق تا بته

احساستتتات مشتتتتری ،تجتتتارت مستتتتقیم و نتتتوآوری
2

طور دقیق ارزیابی کند و شرکت را قادر میستازد تتا در

متتیپردازنتتد .سولکانستتکی ،ستتاکروا و میلو ووستتکی

مقابل تهدیدات رقابتی در حال ظهور پاسخ گتو باشتد و

و مقایستتته

( ،)7188نیتتتز در مطالعتتتهای ،بتتته توصت تی

بته منظتور یتافتن معیارهتایی بترای

تضتتمین متتیکنتتد کتته راهکارهتتای بازاریتتابی جدیتتد بتته

رویکردهای مختل

درستی سنجیده شده است (هیترونن و الئوکتانن.)7187

اندازه گیری فعالیت هتای بازاریتابی از طریتق معیارهتای
1

به منظور درك بهتر عملکرد برنتد در بتازار ،شترکتهتا

مالی و معیارهای غیر مالی میپردازنتد .نگتو و اوکتاس

گسترده ای از مقیاسها را بته کتار گرفتتهانتد کته

( ،)7188در پژوهشی با هدف اتخاذ شم اندازی بترای

پژوهشهای م تنی بر مشتری اغلب نقش مرکزی در این

لق ارزش مشتری محور به بررسی دیدگاههایی دربتاره

پژوهشها را بر عهده دارد .لمن ،کلر و فارلی،)7111( 5

تأثیر جهت گیتری هتای کستب و کتار ،بته ویتژه جهتت

در پژوهشی به شناسایی ابعاد اصلی معیارهتای م تنتی بتر

گیری بازاریابی و جهت گیری نوآوری به منظور ایجتاد

بررسی عملکرد برند و عناوین سا تارهای عملکرد برند

ارزش مشتتتری محتتور (ارزش ویتتژه مشتتتری و عملکتترد

از جمله نگرش کلی ،نوآوری ،آگتاهی ،دانتش ،تمتایز،

برند) ،میپردازند .یافتهها نشان میدهتد کته بازاریتابی و

طی

نوآوریگرا بودن در ایجاد مشتریان ،نگه داشتن آنهتا ،و
1. Yoo & Donthu
2. Chowudhury
3. Brand Image
4. Lee, Park, Baek and Lee
5. Lehmann, Keller and Farley

6. Ambler, Kokkinaki, Puntoni and Riley
7. Solcansky, Sychrova and Milichovsky
8. Ngo & O'Cass
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افزایش فروش و عملکرد بهتر برند در بازار نقش مهمتی

ویژه برند در مشتریان ودرو در انتدونزی متیپردازنتد.

دارد (نگتتتو و اوکتتتتاس .)7188 ،ایستتتتت وهامونتتتتد و

نتایج نشان میدهد که ت لیغات توصتیهای بتر آگتاهی از

لوماک  ،)7111( 8در پژوهشی به بررسی تأثیرات مث ت

برنتتد ،تتتداعی ،وفتتاداری و کیفی تت ادراك شتتده دارای

و منفی ت لیغات توصیهای بتر احتمتال ریتد یتک برنتد

نفوذ قابل توجهی در جهت مث ت استت .جتدول  9ابعتاد

اص میپردازند .مورتیاسی و سیرینگورینگو،)7189( 7

عملکرد برند در این پژوهش را نشان میدهد.

در مطالعهای به بررسی تأثیر ت لیغات توصیهای بتر ارزش
جدول ( )3ابعاد عملکرد برند در بازار
ابعاد

سازه
9

نگو و اوکاس،7188ام لرو همکاران  ،7118لمن و همکاران 7111

1

نگو و اوکاس  ،7188ام لر و همکاران 7118

نوآوری
رضایت
عملکرد برند در بازار

دسترسی/توزی
نگرش

5

ام لر و همکاران ،7118

8

ت لیغات توصیه ای

لمن و همکاران 7111
2

مدل مفهومی

ایست و همکاران 7111

رویکردهای مختل

اندازهگیری فعالیتهتای بازاریتابی

مؤلفههای ارزش ویژه برند م تنی بر مشتری بر اساس

را مقایسه و صفات آنرا دستهبندی کردهاند .مورتیاسی و

متتدل آکتتر ( )8333در نظتتر گرفتتته شتتدهاستتت .تمایتتل

همکتتاران ( )7189تتتأثیر ت لیغتتات بتتر کیفیتتت برنتتد بتترا

استتتفاده از شتت کههتتای اجتمتتاعی آنالیتتن بتتر استتاس

بررسی کردهاند.

مؤلفتتههتتای پتتژوهش انت

2851921

و لتتی ( )7181ع ارتنتتد از:

معیارهای ذهنی ،معیارهای گروهی و شنا ت اجتمتاعی.
و مؤلفتتتههتتتای عملکتتترد برنتتتد در بتتتازار بتتتا بررستتتی
پژوهشهای نگو و اوکتاس ( ،)7188آم لتر و همکتاران
( ،)7118لمن و همکتاران ( )7111و ایستت و همکتاران
( )7111در نظر گرفته شدهانتد .نگتو و اوکتاس ()7188
رابطه کیفیت و عملکرد برند را بررسی کردهاند .ایستت
و همکتتاران ( ،)7111تتتأثیرات مث تتت و منفتتی ت لیغتتات
توصیهای ( )WOMبه هنگام رید یک برنتد تاص را
بررستتی کتتردهانتتد .سولکانستتکی و همکتتاران ()7188

1. East, Hammond and Lomax
2. Murtiasih and Siringoringo
3. Innovation
4. satisfaction
5. Availability/ Distribution
6. Attitude
7. Word of mouth
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شکل ( )1مدل مفهومی پژوهش

روش پژوهش

الکترونیکی برای آنهتا ارستال شتده استت .بتا توجته بته

این پژوهش از لحاظ هدف،پژوهشی کاربردی بوده

تعداد دانشجویان که حدود 1میلیون نفر هستند ،با استناد

و به صورت توصیفی-پیمایشی صورت گرفته است و از

به جدول مورگان حجم نمونته  911نفتر در نظتر گرفتته

نوع ه ستگی-علی است.

شده است .برای گردآوری اطالعات از پرسشنامه محقق

با توجه به مدل مفهومی پژوهش ،فرضیات پتژوهش
به صورت زیر است:
 -8تمایل استفاده از ش کههای اجتماعی آنالین تأثیر
مث تی بر عملکرد برند دارد.
 -7تمایل استفاده از ش کههای اجتماعی آنالین تأثیر
مث تی بر ارزش ویژه برند م تنی بر مشتری دارد

سا ته استتفاده شتده استت .همچنتین بترای اطمینتان در
مورد روایی پرسشنامه تحقیق ،از نظرات اساتید راهنمتا و
مشاور و همچنتین متخصصتان بازاریتابی استتفاده شتد و
اصالحات الزم لحاظ گردیتد .همچنتین در ایتن تحقیتق
بتترای انتتدازه گیتتری پایتتائی از روش آلفتتای کرون تتا
استفاده شده است.

 -9ارزش ویژه برند تأثیر مث تی بر عملکترد برنتد در
بازار دارد.
با توجه به اینکه اغلب کاربران شک ههتای اجتمتاعی

یافتههای پژوهش
یافتههای توصیفی پژوهش

در ایتتران دانشتتجویان هستتتند ،جامعتته آمتتاری پتتژوهش

ط تتتق اطالعتتتات جمعیتتتت شتتتنا تی حاصتتتل از

شامل دانشجویان بتا تحصتیالت کارشناستی بته بتاال کته

پرسشنامههتا 1109 ،درصتد از پاستخگویان مترد و 5505

ریداران و مصترفکننتدگان تلفتن همتراه هستتند کته

درصتتد زن هستتتند .پاستتخگویان بتتر حستتب تحصتتیالت

تجربه مشارکت در ش کههای اجتماعی آنالین را دارند،

تقسیم شدند که  9805درصد پاسخگویان دارای مدرك

متتیشتتود .نمونتته گیتتری بتته صتتورت تصتتادفی از بتتین

کارشناستتی 8701 ،درصتتد دارای متتدرك کارشناستتی

دانشجویان با تحصیالت کارشناستی بته بتاال کته تجربته

ارشد و  102درصد نیز دارای متدرك دکتترا هستتند .از

عضویت در شت کههتای اجتمتاعی آنالیتن را داشتته انتد

نظر نوع برند تلفن همتراه ،پاستخگویان در هفتت گتروه

صورت گرفته و پرسشنامه الکترونیکتی از طریتق پستت

ط قهبندی میکند 7101 .درصتد از پاستخگویان

مختل
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دارای گوشی نوکیا 7208 ،درصتد ستونی 8701 ،درصتد

 7ش که 5108 ،درصد دارای عضویت در  7تتا  1شت که،

 8707 ،درصد اچ تی ستی 208 ،درصتد اپتل،

و  809درصتتد نیتتز دارای عضتتویت در بیشتتتر از  1شت که

سامسون

هستند.

 902درصد ال جی و  2درصد نیز دارای گوشی بتا ستایر
برندها هستند .از نظر محل دسترستی افتراد بته اینترنتت،
پاسخگویان در سه گروه مختل

یافتههای استباطی

ط قهبندی شدند1108 .

درصتتد از پاستتخگویان دارای دسترستتی از منتتزل 908 ،

اطالعات جدول  1شا صهای موجود در پتژوهش

درصد از محل کار ،و  8709درصد نیتز دارای دسترستی

را نشان میدهد .همچنین میزان آلفای کرون ا برای هتر

از دانشگاه هستتند .از نظتر تعتداد شت کههتایی اجتمتاعی

بعد به صورت مجزا محاست ه شتده استت و از آنجتا کته

آنالینتتتتی کتتتته پاستتتتخگویان در آن عضتتتتو هستتتتتند،

همگی بتاالی  1،2هستتند ،متیتتوان پایتایی پتژوهش را

ط قتهبنتدی شتدند.

متتورد تأییتتد قتترار داد .همچن تین کفایتتت نمونتتهگیتتری

پاسخگویان را در سه گروه مختلت

(شا ص  )KMOنیز مورد تأیید قرار گرفته است.

 1108درصد از پاسخگویان دارای عضویت در کمتتر از

جدول ( )4تحلیلهای استنباطی مدل پژوهش
CR

 KMOآلفای کرون ا

10121

10112

10288

10112

10211
10231

10112

10151

10181

 t-valueتأیید یا رد مولفه بار عاملی

مولفهها

ابعاد

88019

تأیید

1021

سوال 8

88095

تأیید

1021

سوال 7

88051

تأیید

1025

سوال9

83032

تأیید

1015

سوال1

82082

تأیید

1021

سوال5

89011

تأیید

1089

سوال8

85021

تأیید

1028

سوال2

81059

تأیید

1082

سوال1

81059

تأیید

1011

سوال3

82038

تأیید

1023

سوال 81

81017

تأیید

1083

سوال 88

81013

تأیید

1083

سوال  87کیفیت ادراك شده

81082

تأیید

1081

سوال 89

88017

تأیید

1051

سوال 81

88038

تأیید

1028

سوال 85

82038

تأیید

1023

سوال 88

82013

تأیید

1021

سوال 82

85081

تأیید

1027

سوال 81

89031

تأیید

1088

سوال 83

وفاداری به برند

آگاهی از برند

تصویر برند
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ادامه جدول ( )4تحلیلهای استنباطی مدل پژوهش
CR

10217

10218

 KMOآلفای کرون ا
10215

10111

1021

10197

10221

10178

10212

10181

10211

10192

10271

10151

10225

10187

10288

10198

 t-valueتأیید یا رد مولفه بار عاملی

مولفهها

81021

تأیید

1021

سوال 71

82011

تأیید

1018

سوال 78

82082

تأیید

1023

سوال 77

81081

تأیید

1055

سوال 79

89088

تأیید

1083

سوال 71

81015

تأیید

1018

سوال 75

81019

تأیید

1017

سوال 78

88075

تأیید

1021

سوال 72

87078

تأیید

1081

سوال 71

88081

تأیید

1029

سوال 73

81019

تأیید

1011

سوال 91

88081

تأیید

1028

سوال 98

83091

تأیید

1011

سوال 97

81011

تأیید

1017

سوال 99

85011

تأیید

1021

سوال 91

81011

تأیید

1011

سوال 95

81011

تأیید

1011

سوال 98

81085

تأیید

1017

سوال 92

89091

تأیید

1081

سوال 91

88099

تأیید

1025

سوال 93

88059

تأیید

1028

سوال 11

85038

تأیید

1021

سوال 18

85055

تأیید

1029

سوال 17

81013

تأیید

1011

سوال 19

81088

تأیید

1018

سوال 11

ابعاد
معیار ذهنی

معیار گروهی

هویت اجتماعی

رضایت

نوآوری

دسترسی

نگرش

ت لیغات توصیه ای

با توجه به اطالعات جدول  ،1میتوان مشخص کرد

آگاهی از برنتد ،تشتخیص تفتاوت و برتتری یتک برنتد

که کدام یک از شا صها در هر کتدام از ابعتاد ،دارای

اص نس ت به رق ا استت .مهمتترین شتا ص در تعیتین

بیشترین اهمیت هستند و مورد تأییتد قترار گرفتتهانتد .بتا

کیفیت ادراك شده ،ارزیابی مث ت کیفیت برنتد از دیتد

توجه به ستواالت پرسشتنامه و نتتایج پتژوهش ،احستاس

مصرفکننده استت .همچنتین میتزان اعتقتاد شتخص بته

رضایت مشتری مهمترین شا ص برای سنجش وفاداری

مدرن و بهروز بودن دمات برند متورد نظتر ،مهمتترین

به برند است .همچنین مهمترین شا ص در تعیین میتزان

مؤلفه برای تصویر برند استت .همچنتین تأثیرگتذارترین
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شا ص بر معیار ذهنی در تمایتل استتفاده از شت کههتای

تصمیم مصرفکننده م نی بر رفتن به فروشگاه دیگتر در

اجتمتتاعی آنالیتتن ،تمایتتل افتتراد گتتروه ،بتترای تعامتتل و

صورت عدم در دسترستی بته برنتد متورد نظتر در یتک

ارت اط با سایر افراد گروه است .مهمترین مؤلفه در معیار

فروشگاه ،مهمترین عامتل در تعیتین اهمیتت دسترستی و

گروهتتی بتترای تمایتتل استتتفاده از شت کههتتای اجتمتتاعی

توزی یک برند است .همچنتین برقتراری ارت تاط ذهنتی

آنالین ،ارت اط با اعضای گروه بته عنتوان هتدف اصتلی

مث ت مصترفکننتده یتک برنتد ،مهمتترین شتا ص در

عضویت در این ش کههاست .همچنتین مهمتترین عامتل

نگرش به یک برند است .تمایل و اشتیاق مصرفکننتده

تأثیر اجتمتاع بتر تصتمیمگیتری افتراد بترای شترکت در

برای توصیه ریتد برنتد بته دیگتران مهمتترین شتا ص

ش کههای اجتماعی ،تطابق و همپوشانی هویت درونی بتا

برای تعیین اهمیت ت لیغات توصتیهای در عملکترد برنتد

هویت ظاهری در گروه استت .همچنتین نتتایج پتژوهش

است.

نشان داد که ،تالش برند مورد نظر برای ایجاد برتتری از

معادالت سا تاری مدل بترای ضترایب استتاندارد و

طریق استراتژی قیمتگذاری ،مهمترین عامتل در تعیتین

اعداد معناداری در شتکلهتای  7و  9نمتایش داده شتده

رضتتایت مصتترفکننتتدگان استتت .در نتتوآوری برنتتد

است.

نوآوری در توستعه محصتول مهمتترین شتا ص استت.

شکل ( )2مدل معادالت ساختاری برای فرضیههای مدل (ضرایب استاندارد)

شکل ( )3مدل معادالت ساختاری برای فرضیههای مدل (اعداد معناداری)
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الصه نتیجه مدل معادالت سا تاری برای فرضیهها در جدول زیر آمده است.
جدول ( )5نتایج ضرایب استاندارد و اعداد معناداری (تأیید یا رد فرضیههای پژوهش)
از

به

ضریب استاندارد شده

اعداد معناداری )(t values

وضعیت فرضیه

تمایل استفاده

ارزش ویژه برند

1023

1092

تایید

تمایل استفاده

عملکرد برند

-1011

1095

رد

ارزش ویژه برند

عملکرد برند

1027

1029

تایید

فرضتتیه  )8تمایتتل استتتفاده از ش ت کههتتای اجتمتتاعی
آنالین بر ارزش ویژه برند تأثیر معناداری دارد.

بتتا توجتته بتته شتتکل 7و 9و نتتتایج جتتدول شتتماره ،5
همانطور که مشاهده میشود ،ضریب معنتاداری بتین دو

بتتا توجتته بتته شتتکل 7و 9و نتتتایج جتتدول شتتماره ،5

متغیر ارزش ویژه برند و عملکرد برند ( )1/29بزرگتر از

همانطور که مشاهده میشود ،ضریب معنتاداری بتین دو

 8/38شده است ،بنابراین تأثیرگذاری ارزش ویتژه برنتد

متغیر تمایتل استتفاده از شت کههتای اجتمتاعی آنالیتن و

بر عملکرد برند تأیید میشود و با توجه به اینکه ضتریب

ارزش ویتتژه برنتتد ( )1/92بزرگتتتر از  8/38شتتده استتت،

استاندارد (ضریب مسیر) بین این دو متغیر برابتر بتا 1/27

بنتتابراین تأثیرگتتذاری تمایتتل استتتفاده از شتت کههتتای

شده است پ

ارزش ویژه برند بتر عملکترد برنتد تتأثیر

اجتماعی آنالین بر ارزش ویژه برند تأیید متیشتود و بتا

مث ت و معناداری دارد.

توجه به اینکه ضریب استاندارد (ضریب مسیر) بتین ایتن
دو متغیر برابر با  1/23شده است پت

تمایتل استتفاده از

ش کههای اجتمتاعی آنالیتن بتر ارزش ویتژه برنتد تتأثیر
مث ت و معناداری دارد.
فرضتتیه  )7تمایتتل استتتفاده از ش ت کههتتای اجتمتتاعی
آنالین بر عملکرد برند تأثیر معناداری دارد.

بحث ،نتیجه گیری و پیشنهادها
هدف اصلی پژوهش حاضر تتأثیر تمایتل استتفاده از
ش کههای اجتماعی آنالین بر عملکرد برنتد را بتا تأکیتد
بر ،ارزش ویژه برند م تنی بر مشتری بتود کته بترای ایتن
هدف و با توجه بته متدل مفهتومی پتژوهش سته فرضتیه

بتتا توجتته بتته شتتکل 7و 9و نتتتایج جتتدول شتتماره ،5

طراحی گردیتد .نتتایج آزمتون فرضتیههتا نشتان داد کته

همانطور که مشاهده میشود ،ضریب معنتاداری بتین دو

تمایل استفاده از ش کههتای اجتمتاعی آنالیتن بتر ارزش

متغیر تمایتل استتفاده از شت کههتای اجتمتاعی آنالیتن و

ویژه برند تتأثیر معنتاداری دارد (تأییتد فرضتیه  ،)8ولتی

عملکتترد برنتتد ( )1/95کتتو کتر از  8/38شتتده استتت،

تمایل استفاده از ش که های اجتماعی آنالین بر عملکترد

بنتتابراین تأثیرگتتذاری تمایتتل استتتفاده از شتت کههتتای

برند تأثیر معناداری ندارد (رد فرضیه ،)7همچنتین ارزش

اجتماعی آنالین بر عملکرد برند رد میشود.

ویژه برند بر عملکترد برنتد تتأثیر معنتاداری دارد (تأییتد

فرضیه  )9ارزش ویتژه برنتد بتر عملکترد برنتد تتأثیر
معناداری دارد.

فرضیه.)9
افتتزایش تمایتتل استتتفاده از شتت کههتتای اجتمتتاعی
میتواند منجر به به ود ارزش ویژه برند در بازار شود .بتا
توجه به اینکه مهمترین مؤلفه در تعیین تمایل استتفاده از
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ش که هتای اجتمتاعی آنالیتن ،نفتوذ اجتمتاع بتر تصتمیم

اطالعات مناسب بترای مشتتریان را در وب ستایت قترار

گیری فرد برای شرکت در ش کههای اجتمتاعی آنالیتن

دهند .همچنین مهمتترین مؤلفتههتا در عملکترد برنتد در

است ،و این نفوذ از طریق تطتابق هویتت درونتی فترد و

بازار نوآوری و میزان دسترسی و توزی محصول هستتند

هویتتت ظتتاهری شتتخص در گتتروه تقویتتت متتیشتتود،

کتته ،تولیدکننتتدگان ایتتن صتتنعت متتیتواننتتد از طریتتق

میتوان از طریتق تحلیتل روانشاستی کتابران و شتنا ت

نوآوری در نوع محصول و همچنین پوشتش گستترده و

تمتتایالت و هویتتت درونتتی آنهتتا در جهتتت تقویتتت

مناسب محصول در سطب بازار میزان عملکرد برند را در

یکسانسازی این هویت با هویت آنها در جوام مجازی

بازار به ود بخشند.

برنتتدی ،تمایتتل آنهتتا بتترای حضتتور در جوام ت مجتتازی
برندی را تقویت نمود .و این نتایج با نتایج پژوهشهتای

منابع

دیگتتر کتته نقتتش اظهتتارات مث تتت افتتراد در ش ت کههتتای

 -8اسداله ،هوشن

؛ حمیتدیزاده ،محمدرضتا؛ دری،

آنالین برندی بر تصویر برند تأکید میکنند (گیرونتدا و

بهروز؛ کریمیعلویجه ،محمدرضا )8911( .توستعه

شترکتهتای

مدل ارت اطی بین ارزش ویژه برند م تنی بتر مشتتری

تولیدکننده موبایل میتوانند از ت لیغات و روابط عمومی

با عملکرد برند در بتازار :مطالعته متوردی برنتدهای

برای ایجاد و حفت ذهنیتت و تصتویر برنتد مطلتوب در

ل نی در بازار تهران ،فصتنامه اقتصتاد نتوین ،شتماره

جوام مجازی بهرهگیرنتد .همچنتین متیتتوان از طریتق

85و 28-57 ،88

کورگاونگار )7188 8مطابق استت .ستپ

افتتزایش ارزش ویتتژه برنتتد عملکتترد برنتتد را در بتتازار

 -7رضوانی مهران؛ مهرنیا ،ستیران )8939( .متدل یتابی

افزایش داد .از آنجا که تأثیرگذارترین مؤلفته بتر ارزش

ارزش ویژه برند مشتری محتور بتر عناصتر آمیختته

ویژه برند آگتاهی از برنتد استت و ایتن مؤلفته از طریتق

ترفی (مورد مطالعه :شرکتهای صنای ل نتب فعتال

ایجاد تفاوت و برتری دمات یک برند نست ت بته رق تا

در تهران) ،فصلنامه علمی پژوهشی تحقیقتات نتوین

تقویت میشود ،تولیدکنندگان در بازار موبایل میتوانند

بازاریابی ،سال هارم ،شماره دوم ،صص11-79 :

از طریق ایجاد تمایز در دمات ود ارزش ویژه برند و
در نتیجه عملکرد برند را به ود بخشند.

 -9قیصری ،فرزانه .)8939( .رابطه مؤلفههتای نگترش،
رضتتایت و ریستتک ادراك شتتده بتتا وفتتاداری بتته

با توجه به نتایج بته دستت آمتده ،پیشتنهاد متیشتود

ش کههای اجتماعی آنالین (مورد مطالعه لینکدین)،

تولیدکنندگان با استفاده از ایجاد جوام مجازی برندی،

ناصتتحی فتتر وحیتتد .دانشتتگاه عالمتته ط اط تتایی،

افزایش امکان ت ادل اطالعات طرفتداران برنتد ،افتزای

دانشکده مدیریت و حسابداری.

دسترسی طرفداران برند به اطالعات مربتوط بته تولیتد و
دمات ،به ایجاد تمایز با سایر رق ا بپردازند .شترکتهتا
میتوانند به منظور پاسخگویی هر ته بهتتر بته ستواالت
مشتریان و افزایش آگاهی آنها از برند و مشخصات آن،
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