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Abstract
Social media are one of the latest achievements of information technology and also new approaches to
marketing. On the other hand, the unlimited communication of users in these media leads to cross-effects on
users. Social media has shifted power from company to individuals and communities, or creative users, which
have had a very successful or catastrophic impact on well-known winners. The purpose of this study was to
investigate the effect of user interaction in social media on buying intention by brand attitude and subjective
norms. The present research is applied in a purposeful and survey-analytical type. The research instrument was a
questionnaire and Cronbach's alpha coefficient for all dimensions and variables was higher than 0.7. The
questionnaires were distributed among 252 members of the social media community who were familiar with the
brand and received information from a particular brand. In order to analyze the data, structural equations were
used. The results of this study showed that peer pressure and reference group pressure have a positive and
significant effect on attitudes toward brand and subjective norms. Also, two variables of attitude toward brand
and subjective norms have a positive and significant effect on the intention to purchase. In addition, the role of
mediation of two variables of attitude toward brand and subjective norms between the three peer pressure
variables, the pressure of reference groups and the intention to purchase were confirmed. Therefore, ten research
hypotheses were confirmed.
Keywords: Social Media, Purchasing Intention, Attitude, Brand, Subjective Norms.
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چکیده
 از سویی ارتباطات نامحدود کاربران در این.رسانههای اجتماعی یکی از تازهترین دستاوردهای فناوری اطالعات و همچنین رویکردی نو در بازاریابی است
 قدرت را از شرکت به سوی افراد و جوامع یا به عبارتی کاربران خالق انتقال داده، رسانههای اجتماعی.رسانهها به اثرات متقابل بر کاربران منجر میشود
 بررسی تأثیر تعامالت کاربران در رسانههای اجتماعی، هدف این پژوهش.است که موجب تأثیرات بسیار موفق یا فاجعهباری بر برندههای مشهور شده است
تحلیلی- پژوهش حاضر بهلحاظ هدف از نوع کاربردی و بهلحاظ روش از نوع پیمایشی.بر قصد خرید بهواسطة نگرش نسبت به برند و هنجارهای ذهنی است
 نفر از جامعة آماری توزیع353  پرسشنامهها بین. است0/7  پرسشنامه بوده و ضریب آلفای کرونباخ برای تمام ابعاد و متغیرها بیشتر از، ابزار پژوهش.است
 سال ساکن مشهد است که عضو رسانة اجتماعی هستند و د ر زمینة آشنایی با برند خاص و کسب اطالعات از برند81 شد؛ این جامعه شامل کلیة افراد باالی
 نتایج پژوهش. برای تجزیه و تحلیل دادهها از معادالت ساختاری استفاده شده است.خاص در اثر تعامل با گروه همساالن یا گروههای مرجع تجربیاتی داشتند
نشان میدهد فشار همساالن و گروههای مرجع بر متغیرهای نگرش نسبت به برند و هنجارهای ذهنی اثر مثبت و معنیداری دارد؛ همچنین دو متغیر نگرش
 بهعالوه نقش واسطهگری دو متغیر نگرش نسبت به برند و هنجارهای ذهنی.نسبت به برند و هنجارهای ذهنی بر متغیر قصد خرید اثر مثبت و معنیداری دارد
. تأیید شده است؛ پس ده فرضیة پژوهش نیز تأیید شد، فشار گروههای مرجع و قصد خرید،بین سه متغیر فشار همساالن
 هنجارهای ذهنی، برند، نگرش، قصد خرید، رسانههای اجتماعی:کلید واژهها
* نویسنده مسؤول
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 -1مقدمه

محدودیت های جغرافیایی مصرف کنندگان غلباه کنناد.

در دنیاااااای اماااااروز ،پااااایشبینااااای و درا رفتاااااار

بنااابراین از مساایر تعااامالت ایجادشااده در رسااانههااای

مصرفکننادگان باهمنظاور تأثیرگاذاری بار رفتاار آنهاا

اجتماعی و ارتباطاات فارد باا دیگاران ،فشاار اجتمااعی

توجه بازاریابان را به خود جلب کارده اسات .بازاریاباان

بهوسیلة این رسانهها به فرد وارد میشود .این فشار باعث

بااهمنظااور کسااب موفقیاات ،بایااد از عواماال م تلااف

تغییر در نوع نگارش شا ص از یاک برناد مایشاود یاا

تأثیرگذار بر خریداران پیشی گیرند و در صدد شاناخت

بدون تأثیر بر نوع نگرش فرد ،او را باه پیاروی از عقایاد

چگااونگی قصااد خریااد مصاارفکننااده باشااند (کاااتلر،8

همساالن یا گروههای تأییدشدة او مجبور خواهاد کارد.

 .)3088عااواملی چنااد باار قصااد رفتاااری مصاارفکننااده

از طرف دیگر محققاان ،رساانه اجتمااعی را دساتهای از

اثرگذار است که ازجملة آنان نگرش مصارفکننادگان

ارتباطات و تعامالت بین اعضاای یاک گاروه مایدانناد

و هنجارهای ذهنی آنان دربارة محصول ،خدمت و برناد

که اغلب واسطة انتشار اطالعات ،نظرات و نفوذ بر افراد

است؛ بنابراین برای یک شرکت حیااتی اسات کاه ناوع

اساات (کمااو و همکااااران .)3002 ،2این جوامع که به

نگرش فرد را دربارة برند تغییر دهد و بر آن نفوذ کناد.

هدف تقسیم اطالعات و نهفقﻂ به دالیل تجاری شکل

از ساااویی باااا گساااترش فنااااوریهاااای ناااو در عرصاااة

گرفته است ،بیشترین تأثیر را بر نظرات و قصد خرید

الکترونیکی در دهة اخیر و گسترش اساتفاده از فنااوری

اعضا ماااایگذارد (آلگشاااایمر و همکاااااران.)3005 ،4

وب ،3امکانااتی مانناد شابکههاای اجتمااعی باه ارمغااان

رسانههای اجتماعی بر زندگی ما مصرفکنندگان نفاوذ

آمده که باعث تغییرات فراوانای در زنادگی آناان شاده

دارند .مردم قبل از خرید بهطور فزایندهای بارای کساب

است .مصرفکننادگان باه مقادار زیاادی باا اساتفاده از

نظرات به جوامع خود در رساانههاای اجتمااعی مراجعاه

امکاناتی دست به ایجاد ،ویرایش یا باهاشاترااگاذاری

م ایکننااد (ل این .)3001 ،5ازآنجاکااه ایاان رسااانههااا بااه

محتااوا ماایزننااد ،باه بحااث ماایپردازنااد و باارای خریااد

سریعتارین و قاویتارین شابکههاا و ابزارهاای ارتبااطی

محصوالت و استفاده از خدمات از آن استفاده میکنند.

تبدیل شدهاند و باتوجهبه تغییار ناوع ارتباطاات باه دلیال

این تغییر پارادایم در نوع ارتباطات و نوع کسبوکارها،

استفاده از این ابزارهای ارتباطی ،چالشها و فرصتهای

شایوههااای کسااب اطالعاات ،چگااونگی تصاامیمگیااری

جدیدی برای شرکتها و نامهای تجاری به وجود آمده

خریااد و  ...تااأثیر گذاشااته اساات و بااا وجااود امکانااات

است .بنابراین ،بایتاوجهی یاا بایاطالعای از چگاونگی

رسانههای اجتماعی بسیاری از محدودیتهاای زماانی و

تأثیرگااذاری ایاان سااایتهااا و تعااامالت ایجادشااده باین

مکااانی از بااین رفتااه اساات .لااوپز و همکاااران)3087( 3

کاااربران در اثاار اسااتفاده از ایاان فناااوری ،باار نگاارش

معتقدند شبکههای اجتمااعی روشهاای جدیادی بارای

کاربران دربارة برند ،سازمانها را در این شرایﻂ رقاابتی

ارتباطات به بنگاهها و مصرفکننادگان ارائاه مایکنناد.

به وجودآمده در فضاای مجاازی منازوی مایکناد و بار

بنگاه ها با ایجاد یک فضای عمومی در اینترنت -کاه در

محبوبیاات برنااد تااأثیر منفای خواهااد داشاات .باتوجااهبااه

آن کاربران میتوانند با یکدیگر ارتباط برقرار کنند -بار
3
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مطالااب گفتااهشااده ،نادی ادهگاارفتن ایاان مهاام ،تااأثیرات

ایاان شاارایﻂ ،گااودز و مااایزلین )3004( 2نشااان دادنااد

نابهنجاری برای سازمان به باار مایآورد .محرّا اصلی

رسانههای اجتمااعی مقارون باه صارفه باوده و گزیناهای

فروش ،صحبتهای مردم باا یکادیگر درباارة شرکت و

مناسب برای دسترسای و جماعآوری اطالعاات از ساایر

محصوالت آن است .افراد تمایل دارند دربارة تجربیاات

مصرفکنندگان اسات .باهعاالوه مصارفکننادگان در

گوناگون خود باا اا یکااادیگر صحبت کنند و با مبادلاااة

حااال رویگردان ای از رسااانههااای ساانتی هسااتند .آنهااا

توصیههاای مثباات یاا منفاای درباارة کاااال یاا خاادمت

رسانههای اجتماعی را منابع اطالعاتی مطمئنتری نسابت

خااااص ،خطرپااذیری خریااد خود را به کمتاارین حاااد

بااه ابزارهااای ساانتی ارتباطااات بازاریااابی بااهکاررفتااة

ممکان برساننند و بهتااریان و مناساابتااریان گزیناه را

شرکتها میپندارند .بنابراین ،رسانههای اجتماعی تاأثیر

انت اب کنند .با گسترش کانالهای ارتباطی الکترونیکی

زیااادی باار شااهرت یااک نااام تجاااری دارد .براساااس

و افزایاااش روزافزون کاربران ایااان رسانهها ،مرزهاا اای

مطالعااات ک ایم و کااو ،)3088( 4رسااانههااای اجتماااعی

فیزیکی از باین رفته است .رسانههاای اجتمااعی سیساتم

قدرت را از شرکت به سوی افراد و جوامع یا به عباارتی

عامل برخﻂ (آنالین) هستند .استفاده از آنها بسیار آسان

کاربران خاالق انتقاال داده اسات کاه موجاب تاأثیرات

است و رسیدن به م اطب بهسارعت امکاانپاذیر اسات.

بسیار موفق یا فاجعهباری بر برندهای مشهور شاده اسات

بنابراین به کارگیری آنهاا باهطاور گساتردهای در زمیناة

(برسون .)3083 ،5در ایران نیز اساتفاده از ایان رساانههاا

محیﻂ زیسات ،سیاسات ،فنااروی و سارگرمی گساترش

افزایش چشمگیری داشته و همچناان باهطاور روزافازون

یافته است (یو و هوبرمن .)3088 ،8تعداد زیادی از مردم

رو بااه افاازایش اساات .ایاان رسااانههااا عمیقااً در زناادگی

از رسانههای اجتماعی استفاده مایکنناد .براسااس گفتاة

ایرانیان تأثیر گذاشته و طیاف وسایعی از سانین م تلاف

نیلسن )3082( 3حدود  10درصد از کاربران اینترنات در

ساااعات زیااادی در طااول روز صاارف حضااور در ایاان

رسانههای اجتماعی صفحه دارند .بناابراین فرصاتهاای

رسانهها میکنناد .بناابراین باتوجاهباه ایانکاه مطالعاات

بزرگی برای کسبوکار ایجاد شده است کاه بازاریاباان

صورتگرفته درباارة ایان موضاوع محادود باوده ،الزم

و شرکتها میتوانند با استفاده از آن برای نام تجاری و

اساات از جنبااههااای متفاااوتی تأثیرگااذاری ایاان جوامااع

محصول خود نگارش مثبات ایجااد کنناد و خاود را باه

مجازی در زمینة رفتاری ،بازاریابی ،زیست محیطای و ...

شیوة مناسب معرفی و تبلیغات کنناد .باتوجاه باه مطالعاة

بررسی شود .با انجاام مطالعاة حاضار مایتاوان دیادگاه

نیلسن( 70 ،)3003درصد از کاربران اینترنت به ارزیاابی

روشنتری دربارة اثرات رساانههاایی چاون اینساتاگرام،

گفتااههااا و نظاارات مصاارفکنناادگان در رسااانههااای

تلگرام ،فیسبوا و سایر رسانههای اجتمااعی در زمیناة

اجتماعی دربارة محصاوالت شارکت هاا اعتمااد دارناد.

برندسااازی و بازاریااابی بااه دساات آورد و ماایتااوان

بنااابراین دیگاار ،شاارکتهااا تنهااا منبااع انتقااال اطالعااات

بازاریابااان و برناادهای م تلااف را بااا قاادرت اثرگااذاری

دربارة نام تجاری نیستند .رسانههای اجتمااعی ارتباطاات

تعامالت افراد در این رساانههاا آشانا سااخت تاا بتوانناد

مصرفکنندگان با یکادیگر را تساهیل کارده اسات .در
3

- Yu and Huberman
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1
2
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5
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عملکرد بهتری را در این عرصه نشان دهند .با این حاال،

ابزارهای انتشار ،اشتراکگزاذری ،بحث ،تجارت ،موقعیات،

عواقب استفاده از رسانههای اجتماعی هناوز بحاثانگیاز

شبکهسازی اجتماعی و ابزارهای بازی اجتمااعی (کااوازا،3

است و به بررسی عمیق نیاز دارد .ساؤال ایان اسات کاه

 .)3088براساس تعریف کاپالن 2و هاینلین )3080( 4رساانة

تعامل کاربران در رسانههای اجتماعی بر نگارش نسابت

اجتماعی گروهی از برنامههای کاربردی بر اسااس اینترنات

به برند و هنجارهای ذهنی و درنتیجه بار قصاد خریاد از

است که بار روی پایاههاای ایادئولوکیک و فنااوری وب3

برند چه تأثیری دارد؟

ساخته شده و اجازه میدهد کاربر محتوا تولیاد کارده و آن
را تبادل کند .این امکان را فناوریهای آنالین و شیوههاایی

 -2ادبیات موضوع
 1-2رسانة اجتماعی

که مردم از آن برای بهاشاترااگذاشاتن داناش و نظارات
8

استفاده مایکنناد ،تعریاف کاردهاناد .بااوجود گساتردگی

رسااانههااای جدیااد ویژگاایهااای ارتباااطی متفاااوتی بااا

تعاریف رساانة اجتمااعی ،نقطاة تمرکاز اغلاب آنهاا بار دو

رسانههای سنتی یا قدیمیتار دارناد؛ ازایانرو گااهی در

عنصر «اشترااگذاری» و «تعامال» اسات .براسااس ساایت

مقابل رسانههای قدیمیتر برای رسانههای دنیای مجازی

الکسا ،جذابیت رسانههای اجتماعی در ایران نیز بسیار بیشاتر

از عبارت «رسانههای اجتماعی »استفاده میشود .مفااهیم

از سااایتهااای دیگاار بااوده و باااوجود فیلتربااودن بعضاای از

تولید رسانهای و توزیع رسانهای دچار تغییراتی شادهاناد

رسانهها آمار مراجعه به آنها همچنان زیاد است.

که باا مادل رساانه هاای سانتی متفااوت اسات .یکای از

امروزه استفاده از رسانه های اجتماعی در باین عماوم

ابداعاتی که در سالهای اخیر دسترسی باه وباال هاا و

ماااردم و ساااازمانهاااا افااازایش یافتاااه اسااات .در میااان

پادکسااتهااا را ساااده کاارده و نیااروی دوبااارهای بااه

کسب وکارها نیز استفاده از رساانههاای اجتمااعی رشاد

رسانههای اجتماعی ب شیده ،فنااروی آر.اس.اس اسات.

تااادریجی داشاااته اسااات (هاااامیودا .)3081 ،5درواقاااع

انواع رسانههاای اجتمااعی را مایتاوان در هفات گاروه

رسااانههااای اجتماااعی شاارکتهااا را قااادر مایسااازد تااا

دستهبندی کرد:

شیوههای بازاریابی خود را از بسایاری از جنباههاا بهباود

شبکههای اجتماعی ،وبال ها ،ویکیها ،پادکستهاا،

ب شند؛ برای مثال رسانههای اجتماعی ابازار جماعآوری

فرومها ،کامیونیتیهاای محتاوایی و میکاروبال هاا هفات

دادهها از مصرفکنندگان محسوب میشاوند (هاامیودا،

نوع رسانههای اجتماعی محسوب میشوند .عاالوه بار اینهاا

 .)3081رسانههای اجتماعی به شرکتها کمک میکناد

برخی سایتهای «دنیای مجازی» ازقبیل سکندالیف را هام

تا روابﻂ خوبی با مشتریان ایجاد و حفظ کنند و درنتیجه

گونة دیگری از رسانههای اجتماعی مایدانناد .رساانههاای

تصااویر تجاااری و برنااد خااود را ارتقااا دهنااد (اودوم و

اجتماعی به اعضای خود اجازة سااخت صافحات ش صای

همکاران.)3087 ،1

و برقراری ارتباط و شبکهسازی با دوستان بارخﻂ (آنالیان)

برخی از تعاریف ،تولید و انتشار محتوا را برجستهتار

را میدهند .کاوازا در مطالعهای ،رسانههای اجتمااعی را در
هفاات گااروه اصاالی قاارار داده اساات کااه عبااارتانااد از:

- Social Media

1

2

- kawaza
- Kaplan
4
- Hylin
5
- Hamiuda
6
- Odum and et al.
3
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کرده اناد و رساانة اجتمااعی (مانناد باال  ،ویکای ،یاا

عبارت است از هر قسم عباارتی اعامّ از نقاش ،تصاویر،

سایت های میزبان قطعات ویدیویی را رسانهای دانستهاند

رقاام ،حاارف ،عبااارت ،مهاار ،لفاااف و غیاار آن یعناای

که خود کاربران تولید ویادیو ،صادا ،ماتن یاا محتاوای

«برچسب»« ،امضاء»« ،اتیکت»« ،کلمه» و غیاره کاه بارای

چندرسااانهای) در آن را انجااام ماایدهنااد و در محاایﻂ

امتیاز و تش یص محصول جماعتی از زارعین یاا اربااب

اجتماعی منتشر و بین همتایان به اشتراا میگذارند.

صنعت یا تجار یا محصول یک شهر یاا مملکات اختیاار

براساااس آمااار س اایت الکسااا بیاااش از نیمااای از ده

شااود» (سااتوده تهراناای .)8274 ،همچنااین بااهصااورت

ساایت اول پربازیاد در کال دنیااا از اناواع رسااانه هاای

مجموعه ای از انتظارات تعریاف مایشاود؛ مجموعاهای

اجتماعی بوده که بیشاترین کارباران را باه خاود جاذب

که مصرفکنندگان خریداری میکنناد تاا ارضاا شاوند

کارده است؛ این در حالی اسات که دسترسای به اغلاب

(لین.)3001 ،
 -3-2فشار همساالن

آنها در ایاران با محدودیت روبهروسات.
 -2-2برند

8

2

محققان متعدد عالقة زیادی به ارتباط بین همساالن

بهطور کلی هار مفهاوم بارای تبیاین باه تعریاف نیااز

و دوساتان نشاان داده و آن را ارتبااط افقای تعریاف

دارد .بسیاری از مفاهیم نزد مت صصان گونااگون تعاابیر

کاردهاناد؛ یعنای ارتبااطی کاه در باین افارادی نسابتاً

متفاوتی دارد.

هامساط ازلحااظ سانی ،طبقاة اجتمااعی ،تحصایلی،

الف-تعریاف انجمان بازاریاابی آمریکاا :یاک ناام،

اقتصادی و  ...برقرار اسات .همچناین موشایس ()8371

واکه ،سمبل یا طرح یا ترکیبی از آنهاست که هادف آن

در پژوهشاای دریافاات کااه خریااداران ،اطالعااات را از

شناساااندن محصااوالت یااا خاادمات یااک فروشاانده یااا

دوستان شبیه به خودشان پرسوجو میکنند .ضامناً بایاد

گروهاای از فروشااندگان بااه مشااتریان و همچنااین تمااایز

توجااه داشاات کااه تأثیرپااذیری بیشااتر نوجوانااان از

محصوالت آنها از سایر رقباست .یک برند ،محصول یاا

والدینشان با افزایش سن کااهش ماییاباد (گاودری و

خدمتی است که ابعادی را اضافه میکند تا آن محصول

منگلبر  .)3003 ،4فشار همساالن مایتواناد ایانگوناه

یا خدمت از رقبا متمایز شود (کاتلر و کلر.)3007 ، 3

تعریاف شااود :اصارار گااروه و تشااویق یاک فاارد باارای

ب -تعریااف کاااتلر :برنااد یااک نااام ،عبااارت یااا

درگیرشاادن او در فعالیاات گروهاای بااهش ایوهای خاااص

اصااطالح ،نشااانه ،عالماات ،نماااد ،طاارح یااا ترکیباای از

(سنتور و همکاران .)3000 ،گالتی )3087( 5معتقد است

آنهاست که هدف آن معرفی کاال یا خادمتی اسات کاه

فشار همساالن تاأثیر مساتقیم یاا غیرمساتقیمی اسات کاه

فروشنده یا گروهای از فروشاندگان عرضاه مایکنناد و

گااروههااا ی اا افااراد وادار و تشااویق مایکنااد تااا باورهااا،

بدینوسایله آنهاا را از محصاوالت شارکتهاای رقیاب

نگرشها و رفتارشان را با گروه هماهنگ کنند.
1

زو و همکاااران ( ،)3083آزمایشاای بااهمنظااور تعیااین

متمایز میسازد (کاتلر.) 3002 ،
ج-تعریف برند در ایران :در ماادة یاک قاانون ثبات

چگااونگی اثاار نفااوذ اجتماااعی باار اثاار توصاایة افااراد بااه

نام تجاری و اختراعات مصوّب تیر « ،8280ناام تجااری

3

- Brand
- keller

1
2

- Peer pressure
4
- Goodrich and Mangleburg
5
- Galtee
6
- Zhu and et al.
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صااورت باارخﻂ (آنالیاان) ،باار نگاارش دربااارة برنااد و

رفتار مصرفکنندگان از اهمیت زیاادی برخاوردار اسات؛

درنتیجه بر قصد خرید یا تصمیم آنها به انجاام رسااندند.

زیرا این گروهها تاأثیر کرفای بار رفتاار مصارفکنناده مای

نتایج این پژوهش نشان داد که عقیادة کااربران باهطاور

گذارند (چانک و ناگوین.)3081 ،3

شگفتی بر انت اب سایر کاربران تأثیر میگاذارد و حتای
احتمال دارد نگرش آنان از برند کامالً معکوس شود.

در این تحقیق ،منظور از گروههای مرجع ،صافحاتی در
رسانههای اجتماعی است که برنادهای م تلاف را ارزیاابی

در اینجا منظور از فشار همساالن ،فشااری اسات کاه

کرده و تعداد زیادی از کاربران بارای آشانایی باا برنادهای

از طریق رسانههای اجتمااعی از ساوی همسااالن حاضار

م تلف به آنها مراجعه میکنند .متغیر گروههاای مرجاع باا

در این رسانه ها به فرد وارد می شود .براساس پژوهشهاا

پنج گویه در این تحقیق بررسی میشود.
2

این فشاار بار نگارش فارد درباارة برناد و هنجاار ذهنای

 -5-2هنجار ذهنی

اثرگذار اسات .ایان متغیار در پرسشانامة تحقیاق باا پانج

هنجارهای ذهنی به درا فرد از هنجارهای رفتاری

گویه سنجش شده است.
 -4-2گروه مرجع

اشاره دارد کاه افاراد یاا اشا اص نزدیاک باه او انتظاار
8

رعایت آن در محایﻂهاای خااص را از آن فارد دارناد.

پایگاه ذهنی (پایگاهی که ش ص تصور میکناد باه

اساساً ،هنجارهای ذهنی به شاکل فشاار اجتمااعی نماود

آن تعلق دارد) ،مستقیماً از عواملی مانند درآمد یا تربیت

پیدا کرده و شا ص را باه پیاروی از رفتارهاای خاصای

ناشی نمیشود و تاا حادودی باه گاروههاایی اجتمااعی

وادار میکند که انتظار رعایت آنها از وی مایرود .ایان

بستگی دارد کاه بارای چاارچوب مرجاع انت ااب شاده

امر گاه به شکل تصامیم باه خریاد از برنادی خااص در

بودنااد .همچناین حکاام ش ا ص دربااارة شاأن و منزلاات

آینده نیز جلوه گر مایشاود .تاأثیرات اجتمااعی اشاکال

اجتماااعی او برحسااب گااروه مقیاااس ماادنظرش فاارق

م تلفی دارد و مدلها یا مفهومسازیهای زیادی دربارة

میکند .گروههای مرجاع شاامل گاروه مرجاع مثبات و

قدرت و تأثیرگذاری آن را دانشامندان علاوم اجتمااعی

گروه مرجع منفی میشود .گروه مرجاع مثبات گروهای

مطاارح کااردهانااد .شاامار زیااادی از مطالعااات حااوزة

است که فرد ارزشهاا و هنجارهاا و نگارشهاای آن را

روانشناسی این نظریه را مطرح کردهاناد کاه هنجارهاای

میپذیرد و عمل میکناد .گاروه مرجاع منفای گروهای

ذهنی عامل مهمی در قصد انجاام رفتاار اسات (تیلاور و

است که فرد ارزشهای و هنجارهای آن را نمیپذیرد و

همکاران.)3004 ،4
بنابراین وقتی فردی قصد انجام کااری دارد ،ممکان

رد میکند (گلشن فومنی.)8273،
گروههای مرجع اغلب منباع تاأثیر مبتنای بار اطالعاات

اسات تحاات تاأثیر یکاای از عوامال هنجارهااای ذهنای و

برای مصرف کنندگان ناآگاه به حساب میآیند .نفاوذ ایان

نگرش نسبت به رفتار یا هر دوی این عوامل قرار گیارد.

گروهها در تاالش بارای رعایات خواساتههاای گاروههاای

در تحقیق حاضر ،اثر فشار همساالن و فشاار گاروههاای

مرجااع باارای جلااوگیری از مجااازات ی اا دریافاات پاااداش

مرجع بر هنجارهای ذهنای ،بررسای و متغیار هنجارهاای

بازتاب میشود .بنابراین مفهوم گروههاای مرجاع در درا
2

- Chank and Naguen
- Subjective Noorm
4
- Talor and et al.
3

- Reference group

1
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ذهنی با هشت گویه در پرسشنامه سنجش شده است.
 -6-2قصد خرید

براساس تجارب گذشاته شاکل گرفتاه و همچناین نفاوذ

8

وفشار دیگاران (دوساتان ،خاانواده همسااالن و اعضاای

عاماال مهاام در موقعیااتهااای راهبااردی بازاریااابی و

گروه) فرد را بهاجبار باه سامت ایجااد نگارش منفای یاا

تبلیغاااتی ،درا صااحی از چگااونگی تصاامیمگیااری

مثباات نساابت بااه برنااد سااوق ماایدهااد (رنجبریااان و

مصرفکننده است .بناابراین مطالعاه و کشاف نیازهاای

همکاران .)3088 ،زمانی که افراد به یک گاروه مارتبﻂ

مصاارفکننااادگان و تجزیاااه و تحلیااال فرایناااد رفتاااار

با یک نام تجاری در رسانههاای اجتمااعی مایپیوندناد،

مصرفکننده و اولویتبندی عوامال تأثیرگاذار بار ایان

نگاارش آنهااا از برنااد و قصااد خری اد آنهااا تحاات تااأثیر

فرایند ،از عمدهوظایف بازاریاباان اسات .قصاد رفتااری

اطالعاتی قرار خواهد گرفت که از زباان ساایر اعضاای

حالتی ذهنی تعریف میشود کاه بازتاابدهنادة تصامیم

گروه جمعآوری میکنند (چو .)3088 ،2همانطاور کاه

ش ص برای انجاام رفتاار اسات .بناابراین داشاتن درا

اشاره شد ،اطالعات در رسانههای اجتماعی ش صی ثالاث،

بهتری از مقاصد رفتاری مصرفکننادگان باه بازاریاباان

ستایش از برند را ارسال و حمایت میکند و ایان اطالعاات

کمک میکند تا ارتباط بهتر و مؤثرتری با گروه هادف

را کاربران ،معتبر و مطمئن تلقای مایکنناد .یاون ،4کایم 5و

برقرار کنند .برمبنای تعریاف فیشابین و آجازن)8375( 3

کیم ( )8331گفتهاند زمانی که ارتباطات ناشی از یک منباع

قصد فرد ،عبارت است از :دریافت و ادراکی که فارد از

مطمئن باشد ،پیام فرستادهشده اثری مثبت بر نگرش به برناد

بروز یک رفتار خاص دارد .به عبارت دیگر ،قصاد فارد

و از آن طریق بر قصد خرید خواهد داشت .عاالوه بار ایان

موقعیت ذهنی و احتمالی است که بین فرد باا عمال وی

زمانی که اطالعاات از کااربران ارساال شاده باشاد ،رفتاار

ارتباط برقرار میکند.

اجتنابی را کاهش میدهد و ش ص به خود تلقین مایکناد

در این پژوهش ،منظاور از قصاد خریاد ،احسااس نیااز
شاادید بااه داشااتن برناادی اساات کااه فاارد بااهشاادت بااه آن
عالقهمند است و میبیناد کاه دوساتان و همسااالنش از آن
برند استفاده کرده یا مراجع معتبر آن برند را تأیید میکنناد.
در این مطالعه ،قصد خرید با استفاده از سه گویه کاه نموناة
آن ماننااد «خریااد برناادی را کااه در رسااانة اجتماااعی دیااده
باشم ،مد نظر قرار میدهم» ،شنجش شده است.

که اطالعات ممکن است برای قصد خرید فعلای یاا آیناده
صحی و معتبار باشاد (روهااس .)3003 ،1رساانة اجتمااعی
بحث اشترااگذاری و جساتوجاوی اطالعاات دل اواه
اعضای گروهها را برای کااربران باه وجاود مایآورد و باه
کاربران کمک میکناد تاا نگارش خاود از برناد را شاکل
دهند .بنابراین ،این گفاتوگوهاا ناهتنهاا در شاکلدادن باه
نگرش نقش دارند ،اعتماد باه نفاس شا ص را در ارزیاابی

 -3توسعة فرضیات و ارائة مدل مفهومی تحقیق
 -1-3نگرش نسبت به برند و قصد خرید
نگرش نسبت به برند ،واکنشهای مثبت و منفای درباارة
برند معرفی میشود .به عبارت دیگر ،نگرش دربارة برند

برند تحت تأثیر قرار میدهاد و درنتیجاه بار مقاصاد خریاد
آنان تأثیرگاذار اسات (رنجبریاان ،فتحای و الری.)3088 ،
همچنین آجزن نیز در در دو تئوری «عمل منطقی» و «رفتاار
3

- Chu
- Yun
5
- Kim
6
- Rohas
4

- Purchasing intention
- Ajzen and Fishbein

1
2
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برنامهریزیشده» ،نشان میدهد رفتار تحات تاأثیر تماایالت

در رسانههاای اجتمااعی باعاث ایجااد تعامال اجتمااعی

رفتاااری و تمااایالت رفتاااری متااأثر از نگاارش فاارد اساات.

میشود .تعامال اجتمااعی باعاث ایجااد فشاار اجتمااعی

برایناساس ،فرضیة اول به شرح زیر مطرح میشود:

می شود .بنابه تحقیق هوانگ 2و گوانگ ،)3085( 4نفاوذ

فرضیة اول :نگرش درباارة برناد تاأثیر معنااداری بار
قصد خرید از برند دارد.

اجتماااعی باار هنجارهااای ذهن ای مااؤثر اساات و یکاای از
مصداق های نفوذ اجتمااعیِ فشاار اسات .بناابراین فشاار

 -2-3هنجارهای ذهنی و قصد خرید

همساالن و فشار گروههای مرجع که زیرمجموعاة فشاار

کیااو و بنباسااات )3005( 8باار ایاان باورنااد بهتاارین

اجتماااعی هسااتند ،باار هنجارهااای ذهن ای مااؤثر هسااتند.

اسااتراتژی بازاریااابی ارائااة اطالعااات و تعاماال دربااارة

بنابراین هنجار ذهنی شاید فشار اجتماعی باشد کاه یاک

محصول یا خدمت است .تعامل ،ارتباطی بینفردی است

فرد احسااس مای کناد ،در حاالی کاه تصامیم خریاد را

که از راه رسانههای اجتماعی شکل میگیرد .این تعامال

بررساای م ایکنااد و م ایگیاارد .شاارکت در رویاادادهای

اجتماعی که بهوسیلة رساانة اجتمااعی شاکل مایگیارد،

م تلف برخﻂ (آنالین) ،تعامل را افزایش مایدهاد کاه

هنجااار ذهن ای ایجاااد م ایکنااد کااه بااه فشااار اجتماااعی

ممکاان اساات بااهنوبااة خااود باعااث برقااراری ارتباطااات

دراشده در انجامدادن یاا نادادن رفتاار اشااره دارد

اجتماااعی جدیااد شااود .ایاان ارتباطااات اجتماااعی و

(استرومرگالی .)3004 ،3باتوجه باه نظریاة عمال منطقای

درون فردی ،فشار اجتمااعی را اعماال مای کنناد و روی

فیشبین و آجزن ،که مدلی برای پایشبینای رفتاار اسات،

انت اب برندِ کااربر باهواساطة نگارش نسابت باه برناد و

نگرش و هنجار ذهنی ،بر قصد خریاد تاأثیر مایگاذارد.

هنجارهای ذهنی مؤثر اسات و باه تعیاین مقاصاد خریاد

به عبارت دیگر نگرش و هنجاار ذهنای شااخص اصالی

کمک میکند .بر اساس آنچه گفته شد ،فرضایة ساوم و

رفتاااری فاارد بااه شاامار ماایآینااد کااه در نظریااة رفتااار

چهارم به شرح زیر مطرح میشود:

برنامااهریاازیشااده شاااخص دیگااری نیااز بااه آن افاازوده
میشود .بنابراین باتوجهبه مطالب گفتهشاده ،هنجارهاای
ذهنی بر اثر تعامالت اجتماعی بر قصد خرید مؤثر است.
برایناساس فرضیة دوم به شرح زیر ارائه میشود:

فرضیة سوم :فشار همساالن در رسانه هاای اجتمااعی
بر هنجارهای ذهنی تأثیر معناداری دارد.
فرضیة چهارم :فشار گروههای مرجع در رساانههاای
اجتماعی بر هنجارهای ذهنی تأثیر معناداری دارد.

فرضیة دوم :هنجارهای ذهنی تأثیر معناداری بر قصد

 -4-3فشار همساالن و نگرش نسبت به برند
شیت )3082(5در مطالعة خاود نشاان مایدهاد فشاار

خرید از برند دارد.
 -3-3هنجارهای ذهنی و فشار اجتماعی

همساااالن ،انتشااار اطالعااات و تفااری در رسااانههااای

براساس تعریف آجزن ،هنجارهای ذهنی یعنی فشاار

اجتماعی ،بر نگرش کاربران دربارة برند اثرگاذار اسات

اجتماعی درا شاده از ساوی فارد بارای انجاامدادن یاا

و نگرش نسبت به برند و ارتباط احساسی بر قصد خریاد

ندادن رفتار (آجزن .)8338 ،گالی مایگویاد ارتباطاات

تأثیر میگذارد .بنابراین در این مطالعه اثر فشار همساالن
3

- Que and Benbasat
- Stromer-Galley

1
2

- Huang
- Guang
5
- Sheth
4
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باار نگاارش نساابت بااه برنااد بااه اثبااات رساایده اساات.
باارایناساااس یکاای از تعاادیالت اعمااالشااده در ماادل
مفهومی تحقیق ،افزودن متغیر فشار همسااالن اسات کاه
اثر آن را بر متغیار نگارش نسابت باه برناد و هنجارهاای
ذهنی و همچنین تأثیر این متغیر بر قصد خرید باهواساطة
هنجارهااای ذهناای و نگاارش نساابت بااه برنااد بررساای
میشود .بنابر این فرضیة پنجم به شرح زیر ارائه میشود:
فرضیة پنجم :فشار همساالن در رسانههای اجتمااعی
بر نگرش دربارة برند تأثیر معناداری دارد.
 -5-3فشااار گااروههااای مرجااع و نگاارش
دربارة برند

فرضیة هفتم :نگرش باه برناد باینِ فشاار همسااالن و
قصد خرید میانجیگری میکند.
فرضیة هشتم :نگرش باه برناد باین فشاار گاروههاای
مرجع و قصد خرید میانجیگری میکند.
فرضیة نهم :هنجارهای ذهنای باین فشاار همسااالن و
قصد خرید میانجیگری میکند.
فرضاایه دهاام :هنجارهااای ذهناای برنااد بااین فشااار
گروههای مرجع و قصد خرید میانجیگری میکند.
بنیان نظری این تحقیق برپایة مدل برناماه ریازیشادة
آجزن است .ساه ساازة «نگارش باه برناد»« ،هنجارهاای
ذهنای» و «قصااد خریاد» باتوجااهبااه موضااوع پااژوهش و

براساااس گفتااة جولیااوس گولااد و گااراوس ()8271

محدودیت های موجود ،سه سازة مهام ایان مادل اسات

افااراد از گااروه مرجااع خااود هنجارهااا ،نگاارشهااا و

کااه تأثیرپااذیر از تعااامالت کاااربران در رسااانههااای

ارزش های خاود و نیاز اهاداف اجتمااعی را کاه از ایان

اجتماعی و تأثیرگذار بر تصمیم مشتریان است .از تعامل

ارزش پدید می آیند ،به دسات مای آورد .رابارت مارتن

کاربران در مدل حاضر دو متغیر فشار همسااالن و فشاار

معتقد است گروههای مرجع دو نوع هستند :گروه مرجع

گروههای مرجع در نظر گرفته که درنهایات یاک مادل

مثبت و گروه مرجع منفی .گروه مرجاع مثبات گروهای

تلفیقی کامل و جامعی ارائه شده است کاه در مطالعاات

است که فرد ارزشهاا و هنجارهاا و نگارشهاای آن را

قبلی با این تعاداد متغیار و رواباﻂ باین آنهاا باه صاورت

میپذیرد و عمل میکناد .گاروه مرجاع منفای گروهای

یکپارچه و یکجا مطالعه نشاده باود .همچناین باتوجاهباه

است که فرد ارزشهای و هنجارهای آن را نمیپذیرد و

اینکه تعامل بین افراد و اثر آن در فرایند تصمیمگیاری،

رد ماایکنااد (گلشاان فااومنی .)8273 ،بنااابراین فشااار

در «رسانه های اجتماعی» بررسی شده است ،میتاوان باه

اجتماعی ناشی از گروههای مرجع مایتواناد بار نگارش

این نوآوری تحقیق نیز اشاره کرد.

فرد اثرگذار باشد .این تغییر نگرش می تواند دربارة یک

بنااابراین ،براساااس پیشااینة مطالعاااتی و مبااانی نظااری

شرکت ،رفتار ،خدمت ،محصول یاا برناد خااص باشاد.

ارائهشده و تعدیالت اعمالشده ،میتاوان فرضایات ایان

بنابراین فرضیة ششم به شرح زیر مطرح میشود:

مطالعااه و روابااﻂ علّاای ساانجشپااذیر را در چااارچوب

فرضیة ششم :فشار گروههای مرجاع در رساانههاای
اجتماعی بر نگرش نسبت به برند تأثیر معناداری دارد.
همچنین در این تحقیق نقش میانجیگری نگرش باه
برند و هنجارهای ذهنی با در نظر گارفتن فرضایات زیار
آزمون میشود.

مفهومی زیر ارائه کرد .این چارچوب شاامل ساه ب اش
کلّی متغیر مساتقل (فشاار همسااالن و فشاار گاروههاای
مرجااع) ،متغیاار واسااﻂ ( نگاارش بااه برنااد و هنجارهااای
ذهنی) و متغیر وابسته ( قصد خرید) است.
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فشار همساالن

نگرش به برند

فشارگروهای مرجع

هنجارهای ذهنی

قصد خرید

نمودار :8مدل مفهومی پژوهش
بازگشتن اوردن تعادادی از پرسشانامههاا ،تعاداد 200

 -4روششناسی پژوهش
پااژوهش حاضاار دارای ماااهیتی کاااربردی اساات .ایاان

پرسشنامه به صورت حضوری توزیع شد؛ باه ایان شاکل

پااژوهش در قالااب تحلیلاای-پیمایشاای اساات؛ زیاارا ایاان

که قبال از تحویال پرسشانامه باه افاراد  3ساؤال از آنهاا

امکان را فراهم میسازد تا به دادههای ضروری به روش

پرسیده میشد؛ ساؤال اول :آیاا شاما کااربر رساانههاای

طرح نمونهگیری در قالب متغیرهای مطالعاهشاده دسات

اجتماعی هستید؟ سؤال دوم :آیا تا به حال از طریاق ایان

یافت .جامعة آماری این پژوهش کلیة افراد باالی هجده

رسانه ها با برند خاصی آشنا شده اید؟ در صاورت مثبات

سال ساکن مشهد است که عضو رسانة اجتماعی هساتند

بودن پاسخ ،پرسشنامه به ش ص سپرده میشد که از این

و در زمینة آشنایی باا برناد خااص ،کساب اطالعاات از

بااین  353پرسشاانامه تکمیاال و بازگردانااده شااد .دربااارة

برند خاص در اثر تعامل با گروه همساالن یا گاروههاای

گویههای پرسشنامه تحقیق حاضر ،برای دو متغیار فشاار

مرجع ،تجربیاتی داشته باشند .نموناة آمااری  353نفار از

همساالن و فشار گروههای مرجع تلفیقی از دو پرسشنامة
8

3

( )8331و اساااموا و همکااااران ()3088

جامعة آماری بوده و ازآنجاکاه در ایان پاژوهش ،تاأثیر

هیمبااار

تعامل کاربران بر قصد خرید از برند بهواسطة نگرش باه

استفاده شد که باتوجهباه نظار اساتادانِ مادیریت تعادیل

برناااد و قصاااد خریاااد بررسا ای شاااد اسااات ،از روش

شده اسات .همچناین بارای متغیرهاای نگارش باه برناد،

غیراحتمالی هدفمند استفاده شد .برای تعیین حجم نمونه

هنجارهااای ذهناای و قصااد خریااد ،از پرسشاانامة آجاازن

نیز می توان به به فرمول کاوکران ،جادول مورگاان و ...

استفاده شد .به منظور تجزیاه وتحلیال دادههاا روشهاای

اشاره کرد؛ اما بر پایه پیشنهاد استیونس ،بنتلر و چو برای

م تلف تحلیل آماری ،نظیر تحلیال همبساتگی پیرساون

حجم نموناه در مادلیاابی معاادالت سااختاری در نظار

برای محاسبة ضرایب همبستگی مرتباة صافر ،مادلیاابی

گرفتن پنج تا پانزده پرسشنامه برای هر متغیر پیشبین در

معادلاة سااختاری بارای بررسای بارازش الگاوی معادلااة

تحلیل رگرسیون چندگانه یک قاعدة سرانگشتی خاوب

سااختاری باا دادههااای جماعآوریشاده بااه کاار رفاات.

به شمار میآید (هومن .)8238 ،باتوجاهباه اینکاه تعاداد

تحلیلهای مادنظر باا نارمافزارهاای تحلیال سااختارهای

گویههای مربوط به متغیرهای این پاژوهش  35تاسات و

گشتاوری ( )AMOS v.18و بستة آماری برای علاوم

با در نظر گرفتن تعداد  80پرسشنامه باه ازای هار گویاه،
حجم نموناه  350عادد مایشاود .باتوجاه باه پایشبینای

1

- Hiemberg
2
- Smock and et al.
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اجتماعی ( )SPSS v.19انجام شد.

کارشناساای 21/3 ،درصااد دارای ماادرا کارشناساای
ارشد و  1درصد دارای مدرا دکتری هستند.

 -5یافتههای پژوهش
اطالعات نشان میدهاد از باین پاساخدهنادگان باه ایان

رویکرد متغیّرهای مکناون در الگاوی مادلیاابی معادلاة

ساؤال  55/1درصااد زن و  44/4درصااد ماارد ،کااه 37/4

ساااختاری وجااود همبسااتگی میااان متغیّرهااای پااژوهش

درصد داری سان کمتار از  34ساال 2/8 ،درصاد دارای

است ،بدین منظور تحلیل همبساتگی پیرساون باه انجاام

سن بین  34تا  20سال 83/1 ،درصد دارای سان باین 28

رسید .در جدول شمارة  ،8میزان همبستگی هر متغیار باا

تا  21سال 1/7 ،درصد داری سن بین  43تا  41ساال و 3

سایر متغیرها ،آلفای کرونباخ هر متغیر و نیاز آماارههاای

درصاااد بیشاااتر از  41ساااال دارناااد .همچناااین از با این

توصیفی آنها شامل میانگین و انحراف معیار ،ارائاه شاده

پاسخدهندگان  3درصد دارای مادا دیاپلم و کمتار از

است.

ازآنجاکااه یکاای از پاایششاارطهااای بااهکااارگیری

دیااااپلم 52/3 ،درصااااد دارای ماااادرا کاااااردانی و
جدول  .8میانگین ،انحراف معیار ،پایایی و همبستگی متغیرها
متغیرها
قصد خرید

8

3

2

()0/725

-

-

نگرش به برند

**

0/588

هنجاز ذهنی

**

0/540

فشار همساالن

**

0/237

فشار گروههای مرجع

**

0/471

*توضی جادول بااال* :همبساتگی ییاک دنبالاه در

()0/741

**
**
**

0/187
0/478
0/574

4
-

-

-

()0/734

**
**

0/185
0/511

5

()0/735
**

0/551

()0/714

اسااتفاده از تکنیااک تحلیاال عاااملی تأییاادی ( )CFAو

سااط معناااداری  p< 0005؛** همبسااتگی در سااط

نرمافزار  AMOSانجاام شاد .باتوجاهباه اینکاه در مادل

معناداری  ، p< 0008مقاادیر درون پرانتاز نشااندهنادة

 CFAبرازش یافته ،وزن رگرسایونی تماامی متغیّرهاا ،در

ضریب آلفای کرونباخ هستند.در جدول باال ضرایبی که

پیش بینی گویه های پرسشانامه ،در ساط اطمیناان ،./33

باالی آنها عالمت ** وجود دارد ،در سط اطمینان 33

دارای تفاوت معنادار با صفر بود ،هی یک از گویههاا از

درصد و ضرایبی کاه عالمات * وجاود دارد ،در ساط

فراینااد تجزیااهوتحلیاال کنااار گذاشااته نشاادند .مبنااای

اطمینان  35درصد معنادار هستند .ضارایبی بادون نشاانه

معناداری گویه ها این اسات کاه ساط معنااداری بارای

نیز غیرمعنادارند.

آنها زیر  ./05باشد (قاسامی .)8233 ،همچناین براسااس

همچنین پیش از ارزیابی مدل سااختاری ارائاه شاده،

قاعدهای تجربی که آماردانان و محققانی باهطاور مکارر

الزم اساات معنااااداری وزن رگرساایونی یباااار عااااملی

از تحلیل عاملی استفاده کارده اناد ،پیشانهاد شاده اسات

سازه هاای م تلاف پرسشانامه در پایش بینای گویاه هاای

بارهای عاملی بزر

تر از ± 0/2معنای دار تلقای شاوند.

مربوطاااه بررسااای شاااود تاااا از برازنااادگی مااادلهاااای

بارهای عاملی بزر

تر از  ± 0/4دارای ساط معنای دار

اناادازهگیااری و پااذیرفتنیبااودن نشااانگرهای آنهااا در

باااال و بارهااایی کااه باازر تاار از  ± 0/5باشااند ،بساایار

اندازه گیری سازه ها اطمینان حاصل شاود .ایان مهام ،باا

معناایدار تلقاای ماایشااوند (کالنتااری .)8238 ،باارای

 / 334تحقیقات بازاریابی نوین ،سال نهم ،شماره یک ،شماره پیاپی ( )23بهار8231

مطمئن شدن از مناسب بودن روایی در ایان تحقیاق ،اگار

گویههای معنادار باه هماراه شااخصهاای بارازش مادل

مقدار بار عاملی برای گویه ای کمتر از  ± 0/4باشاد ،آن

 CFAدر جااادول شااامارة  ،3ارائاااهشاااده اسااات .ایااان

گویه از تجزیه و تحلیل کنار گذاشته میشود.

شاخصها نشان از برازش مطلوب مدلهای اندازهگیاری

بنااااابراین درنهایاااات 35 ،گویااااه از پرسشاااانامه
تجزیه وتحلیل شاد .نتاایج تحلیال عااملی تأییادی بارای

دادر و معناداری بارشدن هر متغیّر مشاهده شده باه متغیّار
مکنون مربوطه تأیید می شود.

نام متغیر

گویه

بارعاملی

معناداری

نتیجه

قصد خرید

Q1

0/754

0/008

معنادار

Q2

0/714

0/008

معنادار

Q3

0/513

0/008

معنادار

نگرش نسبت به

Q4

0/780

0/008

معنادار

برند

Q5

0/718

0/008

معنادار

Q6

0/513

0/008

معنادار

Q7

0/138

0/008

معنادار

Q8

0/513

0/008

معنادار

Q9

0/472

0/008

معنادار

Q10

0/120

0/008

معنادار

Q11

0/513

0/008

معنادار

Q12

0/143

0/008

معنادار

Q13

0/511

0/008

معنادار

Q14

0/524

0/008

معنادار

Q15

0/513

0/008

معنادار

Q16

0/514

0/008

معنادار

Q17

0/511

0/008

معنادار

Q18

0/518

0/008

معنادار

Q19

0/531

0/008

معنادار

Q20

0/533

0/008

معنادار

فشار گروههای

Q21

0/574

0/008

معنادار

مرجع

Q22

0/154

0/008

معنادار

Q23

0/727

0/008

معنادار

Q24

0/700

0/008

معنادار

Q25

0/158

0/008

معنادار

هنجاز ذهنی

فشار همساالن

2

2

=χ = 547.729; df = 265; χ /df = 2.067, CFI= 0.965; TLI= 0.909; IFI= 0.916; RMR
0.063;GFA=0.863 , RMSEA= .065

شکل شمارة  ،3نشاندهندة مدل  SEMبارازشیافتاه

براساس منابع موجود (قاسمی ،)8233 ،در یاک الگاوی

است و شدّت رواباﻂ باین متغیرهاا را روشان مای ساازد.

معادلااة ساااختاری مطلااوب ،الزم اساات کااای اِسااکوئر
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غیرمعنادار ،نسبت کای اِسکوئر به درجة آزادی کمتر از

با  ،3/441شااخص هاای بارازش هنجارشاده ،تطبیقای و

 ،2نساابت کااای اِسااکوئر بااه درجااة آزادی کمتاار از ،2

نیکااویی باارازش بااهترتیااب  ./30 ،./12و  ،./38ریشااة

شاااخصهااای باارازش هنجارشااده و نیکااویی باارازش

میانگین مربعات باقیمانده  ./014و ریشة میانگین مربعات

تر از  ،./10شاخص برازش تطبیقی ریشة میاانگین

خطای برآورد  ./051به دست آمد .کلیّاة شااخص هاای

مربّعات باقیماناده کوچاک تار از  ./03و ریشاة میاانگین

باارازش الگاااوی نهاااایی ،از نقااااط بااارش پااایشگفتاااه

مربّعات خطای برآورد کوچاکتار از  ./01باشاد .بارای

مطلوب ترند کاه از بارازش کاامالً رضاایت ب اش مادل

الگوی معادلة ساختاری برازش یافته ،کای اِسکوئر برابار

حکایت دارد.

بزر

با  ،151/444نسبت کای اِسکوئر باه درجاة آزادی برابار

شکل  :3الگوی معادلة ساختاری
در مدل برازش یافته تمامی اثرات مستقیم بین متغیرها

مشاهده میشود ،هر  1فرضیة تحقیق -که اثرات مساتقیم

در ساط اطمینااان  0/35معنااادار هسااتندp<.05, t ( .

بین متغیرها را بررسی مای کنناد -ایان شارایﻂ را دارناد؛

 .)>1.96باارای آزمااون فرضاایه از از دو شاااخص p-

بنااابراین ماایتااوان گفاات فرضاایة  8تااا  1تحقیااق تأییااد

 valueو  t-valueاساااتفاده شاااده اسااات و شااارط

میشوند.

معناداربودن یک رابطه این است که مقدار شااخص اول

فرضیه های هفتم تا دهم ایان تحقیاق باه بررسای اثار

برای رابطة مدنظر کمتر از  0/05یاا مقادار شااخص دوم

غیرمستقیم فشار همساالن و فشاار گاروه هاای مرجاع بار

خارج از بازة  ±8/31باشد .همان گونه کاه در جادول 2

قصد خرید از برند پرداخته است .میازان اثار غیرمساتقیم
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متغیرهای مستقل بر وابسته با فرمول زیر محاسبه می شاود

 :sbمیاازان خطااای اسااتاندارد اثاار میااانجی باار وابسااته.

که در این فرمول  aاثر متغیر مستقل بر میاانجی و  bاثار

باتوجه باه توضایحات ارائاه شاده در در اداماه ،فرضایات

متغیاار میااانجی باار وابسااته اساات.B_indirect=a×b .

میانجی بررسی میشود.

عالوه بر محاسبة میزان اثر غیرمستقیم می توان با اساتفاده

همانگونه کاه در شاکل  3دیاده مایشاوود ،مقادار

از آزمون سوبل معناداری اثر غیرمساتقیم را نیاز محاسابه

ضریب مسیر غیرمستقیم برای هر  4فرضیة میانجی نیز در

کرد .این فرمول به شرح زیر است:

سط اطمینان  0/35معنادار است (.)p<.05, t >1.96

t-value=(a*b)/√(b^2*〖sa〗 .

همااانگونااه کااه مش ا ص اساات ،بیشااترین مقاادار اثاار

) ^2+a^2*〖sb〗^2؛ که در این فرمول  :aمیازان

غیرمستقیم مربوط به اثر فشار همسااالن بار قصاد خریاد

اثر متغیر مستقل بر میانجی :sa ،میزان خطاای اساتاندارد

برند از طریق هنجارهای ذهنی بوده کاه میازان آن برابار

اثر مستقل بر میانجی :b ،میازان اثار میاانجی بار وابساته،

با  0/845است.

جدول -2خالصة نتایج مربوط به آزمون فرضیه های تحقیق
فرضیه
8

ضریب

مسیر مستقیم
هنجارهای ذهنی

0/13

0/000

5/514

معنادار

نگرش نسبت به برند

0/43

0/000

4/114

معنادار

2

فشار گروههای مرجع

هنجارهای ذهنی

0/50

0/000

5/205

معنادار

4

فشار گروههای مرجع

هنجارهای ذهنی

0/53

0/000

5/511

معنادار

5

نگرش نسبت به برند

قصد خرید از برند

0/22

0/000

2/371

معنادار

0/40

0/000

2/731

معنادار

7

فشار همساالن

نگرش نسبت به برند

قصد خرید

0/821

0/084

3/421

معنادار

1

فشار مرجع

نگرش نسبت به برند

قصد خرید

0/878

0/000

2/038

معنادار

3

فشار همساالن

هنجارهای ذهنی

قصد خرید

0/371

0/000

2/835

معنادار

80

فشار مرجع

قصد خرید

0/300

0/000

2/833

معنادار

3

1

فشار همساالن

مسیر

p-value

عدد معناداری

نتیجه

فشار همساالن

هنجارهای ذهنی

قصد خرید

هنجارهای ذهنی

 -6بحث و نتیجهگیری

شااده اساات .درمجمااوع در ایاان پااژوهش ده فرضاایه بااا

در این پژوهش پس از بررسی داده هاا ،نتاایج حاصال از

استفاده از روش هاای آمااری تجزیاه و تحلیال شاد کاه

مدل یابی معادالت ساختاری ،اثر فشار همسااالن و فشاار

نتایج آن به شرح زیر است:

گروه های مرجع بار دو متغیار نگارش نسابت باه برناد و

 -فشار همساالن در رساانههاای اجتمااعی مایتواناد

هنجارهای ذهنی بررسای شاد .همچناین اثار هنجارهاای

سبب تغییر هنجارهای ذهنای کااربران شاود .باه عباارت

ذهنی و نگرش نسبت به برند بار قصاد خریاد و بررسای

دیگر ،اگر فشار همساالن در جهت استفاده از یک برناد

نقش میاانجی گاری ایان دو متغیار باین متغیرهاای فشاار

باشااد ،باار هنجارهااای ذهناای شا ص بااهصااورت مثباات

همساالن و فشار گروه های مرجع و قصد خریاد آزماون

تأثیرگذار است .همچنین اگر فشاار همسااالن در جهات
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اسااتفادهنکااردن از یااک برنااد باشااد ،هنجارهااای ذهناای

نسبت به برند کاربران نیز بهبود می یابد و از طرفای اگار

ش ص همسو با فشار همساالن بارای اساتفاده نکاردن از

فشار گروه های مرجع برند را تأییاد نکناد ،باعاث تغییار

برند تحت تأثیر قرار می گیارد .نتیجاة باه دسات آماده باا

نگرش فرد نسبت به برند و منفیشدن نگرش او میشود.

مطالعة گوناوان و هونگ ( )3085هم وانی دارد.

جدول  85-4نتاایج آزماون فرضایة چهاارم را نشاان

 -فشار همساالن در رسانههای اجتماعی سابب تغییار

می دهد .نتاایج باه دسات آماده باا مطالعاات فرهنگای و

در نگرش فرد نسبت به برند می شود .باه عباارت دیگار،

همکاران ( ،)8232نیوکمب ( ،)8342صادیق و هاشامی

اگر فشار همسااالن در رساانه هاای اجتمااعی در جهات

( ،)8218داوسون و همکااران ( ،)3000هایمن و ساینگر

تأیید یک برند و اساتفاده از آن باشاد ،نگارش کااربران

( ،)8311کااولی ( ،)8303فسااتینگر ( ،)8354ماااینس و

نسبت به آن برند مثبت اسات و اگار فشاار همسااالن در

ملتزر ( )8313و مرتن ( )8343مطابقت دارد.

رسانة اجتماعی در جهت تأییادنکردن و اساتفاده نکاردن

 -نگرش کاربران نسبت باه برناد سابب تغییار قصاد

از یاک برنااد باشااد ،نگارش فاارد نساابت باه برنااد منفاای

خرید آنان می شود .به عبارت دیگر ،اگر در رساانههاای

خواهد شد .نتیجة به دسات آماده باا مطالعاة نارندراشاث

اجتماعی نگرش فرد نسابت باه یاک برناد مثبات شاود،

( ،)3082فرهنگاااای و همکاااااران ( ،)8232المباااااردی

قصااد خریااد وی بااهشااکل مثبتاای تغییاار خواهااد کاارد و

( ،)8312شیبسی ( ،)8313رابینسون و همکااران ()3082

همچنین اگر نگرش فرد در رسانه های اجتمااعی درباارة

و چیلدرز و رائو ( )8333همسوست .در این مقاالت نیاز

یک برند منفی شود ،قصد خریاد وی کااهش مای یاباد.

مش ص شد فشار همسااالن بار نگارش نسابت باه برناد

این نتیجه مطابق است با مطالعات هاردینگ و همکااران

اثرگذار است.

( ،)3084میشاال و السااون ( ،)8318چیمااو و گرشااام

 -فشار گروههای مرجع در رسانههای اجتماعی سابب

( ،)8315بااااااترا و رای ( ،)8311الروچ و همکااااااران

تغییر در هنجارهاای ذهنای شا ص مای شاود .باه عباارت

( ،)8331خیری و فتحعلی ( )8233و شااهرخ و احمادی

دیگر اگر فشار گروههای مرجع در جهت تأیید و اساتفاده

( )8235که وجود رابطة معنادار میاان نگارش نسابت باه

از یک برناد باشاد ،هنجارهاای ذهنای شا ص در جهات

برند و قصد خریاد را تأییاد کردناد .همچناین مطالعاات

مثبت نسبت به برند تغییر می کند و اگار فشاار گاروههاای

فیشاابین و آجاازن ( ،)8317آجاازن ( ،)8338جنساان و

مرجاااع در جهااات اساااتفادهنکاااردن و رد برناااد باشاااد،

سااااوگامارد ( ،)3004اساااامیت و همکاااااران (،)3007

هنجارهای ذهنی ش ص نسابت باه برناد منفای مای شاود.

صاااعودی ( ،)3088یاااو ( ،)3084لگزیاااان و همکااااران

نتیجة بهدستآمده با مطالعاة گونااوان و هوناگ (،)3085

( ،)8238ذبیحی و همکاران ( )8230و سالم و الگمااش

کولی ( ،)8303فساتینگر ( )8354و داوساون و همکااران

()3081که اثر نگرش را به عنوان عنصر مهم تأثیر گاذار

( )3000هم وانی دارد و مؤیّد اعتبار پژوهش است.

بر قصد رفتااری تأییاد مای کناد ،باا یافتاه هاای پاژوهش

 -فشار گاروه هاای مرجاع در رساانه هاای اجتمااعی

همراستا است.

سبب تغییر نگرش نسابت باه برناد مای شاود .باه عباارت

 -هنجارهاااای ذهنااای ایجااااد شاااده در شاا ص در

دیگر ،هرچقدر فشاار گاروههاای مرجاع در رساانههاای

رسانههای اجتماعی سبب تغییر قصد خرید وی میشاود.

اجتماعی برای استفاده از یک برند افزایش یابد ،نگارش

به عبارت دیگر اگر هنجارهای ذهنای شا ص درجهات
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تأیید یک برند تغییر کند ،قصد خرید وی از برند بیشاتر

میانجی گری این متغیار باین دو متغیار فشاار همسااالن و

می شود و اگار هنجارهاای ذهنای او در جهات رد یاک

قصد خرید است.

برند باشد ،قصد خرید وی از برند کاهش می یابد .نتیجة

 -برمبنای اطالعات حاصال شاده از تحلیال آمااری،

بهدست آماده همسوسات باا مطالعاات فیشابین و آجازن

نقش میانجی گری هنجارهای ذهنی باین دو متغیار فشاار

( ،)8317آجاازن ( ،)8338گوناااوان و هونااگ (،)3085

همساالن و قصد خریاد معنای دار اسات .براسااس نتاایج

هاردیناااگ و همکااااران ( ،)3084الروچ و همکااااران

تحلیل داده های آماری برای این فرضایه مشا ص شاده

( ،)8331جنسن و سوگمارد ( ،)3004جوآن و همکاران

است .باتوجهبه تأیید نقش میانجیگار هنجارهاای ذهنای

( ،)3007هوواناااگ ( )3088و صاااعودی ( )3088کاااه

در رابطة باین فشاار همسااالن و قصاد خریاد ،مای تاوان

مش ص می کنند هنجار ذهنی بر قصد رفتاری اثر گاذار

گفت فشاار همسااالن باه صاورت غیرمساتقیم بار قصاد

است.

خرید از برند از طریق هنجارهای ذهنی اثرگذار است.

 -براساس اطالعات حاصالشاده از تحلیال آمااری،

 -مطابق با اطالعات حاصل از تحلیل آمااری ،نقاش

نقش میانجی گر نگرش نسبت به برند بین دو متغیر فشاار

میانجیگری هنجارهای ذهنی باین دو متغیار گاروههاای

همساالن و قصاد خریاد ،معنای دار اسات .نتاایج تحلیال

مرجع و قصد خرید معنی دار است .باتوجه به تأیید نقاش

داده های آماری برای این فرضیه را نشان می دهد کاه باا

میااانجیگاار هنجارهااای ذهناای در رابطااة بااین فشااار

مطالعاااه نارندراشاااث ( )3082و فرهنگااای و همکااااران

گروه های مرجع و قصاد خریاد ،مای تاوان گفات فشاار

( )8232هم وانی دارد .بنابراین ،باتوجاه باه تأییاد نقاش

گروه های مرجع به صورت غیرمستقیم بر قصد خریاد از

میانجی گر نگرش برند در رابطاة باین فشاار همسااالن و

برند از طریق هنجارهای ذهنی اثرگذار است .باتوجاه باه

قصد خرید ،میتاوان گفات فشاار همسااالن باهصاورت

تحلیل دادههاا مشا ص شاد نقاش میاانجی گاری متغیار

غیرمستقیم بر قصد خرید به واسطة نگرش نسبت به برند،

هنجارهای ذهنی بین دو متغیار فشاارگروههاای مرجاع و

اثرگذار است.

قصد خرید قوی تر از نقش میانجی گری ایان متغیار باین

 -براساس اطالعات حاصالشاده از تحلیال آمااری،

دو متغیر فشار همسااالن و قصاد خریاد اسات؛ درنتیجاه

نقش میانجی گری نگرش نسابت باه برناد باین دو متغیار

می توان اذعاان کارد حضاور شارکت در عرصاهای کاه

گروه های مرجع و قصاد خریاد ،معنای دار اسات .نتاایج

م اطبااان فااراوان هاارروزه هاادف هجااوم اطالعااات و

تحلیل داده های آماری برای این فرضیه را نشان می دهد.

نظرات م تلف دربارة برندهای متفاوت قرار می گیرناد،

باتوجه به تأیید نقش میانجی گر نگرش نسبت به برناد در

باعث می شود تا برند آناان بیشاتر در معار

دیاد قارار

رابطة بین فشار گروه های مرجع و قصد خرید ،مای تاوان

گیرد .داشتن نوآوری و پویابودن شرکت در رسانه هاای

گفت فشار گروه های مرجاع باه صاورت غیرمساتقیم بار

اجتماعی شرکت را در موقعیت مناساب تاری در عرصاة

قصااد خریااد از برنااد از طریااق نگاارش نساابت بااه برنااد

رقابت قرار می دهد و شرکت ها میتوانند با نفوذ در باین

اثرگذار است .باتوجه به تحلیل داده ها مش ص شد نقش

گااروههااای ساانی ،متناسااب بااا خواسااتههااا و ارزشهااای

میانجی گری نگرش نسبت باه برناد باین دو متغیار فشاار

دراشااادة گاااروه یاااا باااا ایجااااد ارزش ،باااهوسااایلة

گااروههااای مرجااع و قصااد خریااد قااویتاار از نقااش

اسااتراتژیهااای تمااایز و تمرکااز در رسااانة اجتماااعی ،از
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طریق فشار ناشی از گروه همساالن بر کاربران رساانه هاا

تحلیل تأثیر رسانههای اجتماعی بر نگارش مشاتریان

اثر بگذارند .هم چنین با ایجاد تعامل با مدیران گروههای

نسبت به نام تجاری و قصد خرید از شرکت :مطالعة

مرجع و انجام تبلیغات از طریق آنان و ارائة اطالعااتی از

موردی شرکت ایران خودرو .مجلاة جهاانی رساانه،

نقاط قوّت محصول ،بار نگارش هاا و هنجارهاای ذهنای

.880-828 ،)3(3

شاااا ص نفااااوذ کننااااد و مصاااارفکنناااادگان را از

 .1صادیق سروسااتانی ،رحماتاهلل و هاشاامی ،سیدضاایاء

بااهروزرسااانیهااای ماانظم و سااریع محصوالتشااان آگاااه

(.)8218گااروههااای مرجااع در جامعااهشناساای و

سازند .همچنین از طریق ایجااد صافحات و ساایت هاای

روانشناسی اجتماعی با تأکید بر نظریه هاای مارتن و

ایمن ،شرایطی را برای کااربران فاراهم آورناد تاا آناان

فستینگر .فصلنامة علوم اجتماعی.843-811 ،30 ،

نظاارات و ذهنیاات واقعاای خااود را بااهصااورت داوطلبانااه

 .7قاسمی ،وحید ( .)8213مدل ساازی معادلاه سااختاری

دربارة محصوالت و خدمات بیاان کنناد و باا سااختن و

در پااژوهشهااای اجتماااعی بااا کاااربرد Amos

انتشار کلیو ها ،عکس ها و پیام های جذاب ،به تبلیغ برند

 .Graphicsتهران :انتشارات جامعه شناسان ،چاپ

خود بهصورت مقایسهای با سایر برندها بپردازند.

اول.

 .1گلشن فومنی ،محمدرسول ( .)8273پویاایی گاروه و
 -7منابع

سنجش آن :درآمدی بر دیدگاه روانی -اجتمااعی.

 .8خیری ،بهرام ،متینه ،فتحعلی ( .)8234بررسای عوامال

تهران :انتشارات شیفته ،چاپ اول.

مؤثر بر قصد خریاد محصاوالت لاوکس ،مادیریت
بازاریابی.8-34 ،)31(80 ،

 .3لگزیان ،محمد؛ حدادیان ،علیرضا؛ کفاشان ،مجتبی و
آساااااماندره ،یاصااااار ( .)8238بررسااااای ادراا

 .3دهشااتی شاااهرخی ،زهااره ،احماادی ،محمااد مهاادی

دانشاجویان از خادمات الکترونیکای کتاب اناههاای

(« .)8235عواماال مااؤثر باار نگاارش و قصااد خریااد

دانشاااگاهی :پژوهشااای بااار مبناااای نظریاااة رفتاااار

برندهای لوکس» .چشام اناداز مادیریت بازرگاانی،

برنامه ریازی شادة آجازن .فصالنامة علمای پژوهشای

.13-11 ،)35(85

پژوهشگاه علوم و فنااوری اطالعاات ایاران،)3(33،

 .2ذبیحی ،محمدرضا؛ خائف الهی و احمدعلی ،ناوری،

.222-250

علی ( .)8230کاربرد نظریه های خودم تاری ،رفتار

 .80مورتون ،دوچ و گراوس ،رابارت( .)8330نظریاههاا

برنامه ریزی شاده و کانش عقالیای در قصاد خریاد

در روانشناسی اجتماعی .ترجمة :علای اکبار کتبای.

آنالین؛ مورد مطالعاه :تارنماای شارکت مساافربری

( .)8274تهران :نشر دانشگاه تهران ،چاپ اول.

رویااالساافر ایرانیااان .فصاالنامة علماای پژوهشاای

 .88هااومن ،حیاادرعلی ( .)8238ماادلیااابی معااادالت

تحقیقات بازاریابی نوین13-11 ،)3(3 ،
 .4ستوده تهرانی ،حسن ( .)8274حقوق تجارت .تهاران:
نشر دادگستر ،جلد اول.
 .5فرهنگاای ،علاایاکباار؛ عباااسپااور ،عباااس؛ بورقااانی
فراهانی ،ساهیال و عباچیاان قاسامی ،رضاا (.)8232

ساختاری با کاربرد نرم افزار لیزرل .تهران :انتشارات
سمت ،چاپ پنجم.
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