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چکیده
هدف از مقاله حاضر بررسی نقش شبکههای اجتماعی مجازی بر روی ارزش ویژه برند میباشد؛ برای تعیین شاخصهای موجود در
شبکههای ا جتماعی از مدل کندوی عسل مطرح شده از طرف اسمیت که دارای هفت مولفه :هویت ،حضور ،به اشتراک گذاری،
شهرت ،گروه ،روابط و گفتگو می باشد و برای بررسی ارزش ویژه برند از مدل ارزش ویژه برند آکر استفاده گردیده است .انجام این
پژوهش منجر به ارائه یک مدل ساختار یافته جدید بر اساس نظریههای فوق گردید؛ که درک ما را از رابطهی بین استفاده از
شبکههای اجتماعی مجازی و ارزش ویژهی برند افزایش خواهد داد .جمعآوری دادهها به سه روش :مصاحبه ساختار یافته ،مشاهده
مستقیم چند شبکه اجتماعی و پرسشنامه انجام پذیرفت .روش تحقیق ترکیبی (کیفی  /کمی) جهت انجام روند تحقیق انتخاب
گردید .جامعه آماری این تحقیق شامل اعضای شبکههای اجتماعی فیسبوک که بصورت فعال به برند نایک واکنش نشان میدهند.
و نمونهگیری به صورت خوشهای در دسترس و با انتخاب تصادفی چند نمایندگی از کل نمایندگیهای این برند و توزیع
پرسشنامهای با  33پرسش میان  383نفر از خریداران این فروشگاهها انجام شده است .برای تجزیه و تحلیل دادهها و آزمون
فرضیات مدل تحقیق از نرمافزارهای  SPSS, LISRELو  SMARTPLSبا بهکارگیری آزمونهای مدلسازی معادالت ساختاری
) (SEMو تحلیل عاملی تائیدی ) (CFAاستفاده شده است .نتایج تحقیق نشان از تاثیرگذار بودن متغیرهای "هویت"" ،به
اشتراکگذاری"" ،شهرت""،روابط"" ،گفتگو"و"گروه" بر ارزش ویژه برند دارد .الزم به ذکر است که متغیر "حضور" اثر
معنیداری بر روی ارزش ویژه برند نداشته است.
واژگان کلیدی :شبکههای اجتماعی مجازی ،مدل کندوی عسل ،ارزش ویژه برند ،معادالت ساختاری.

 -1دانشجوی دکتری مدیریت رسانه ،دانشگاه آزاداسالمی ،واحد علوم و تحقیقات تهران ،ایران
 -2عضو هیأت علمی گروه مدیریت رسانه ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم و تحقیقات تهران ،ایران( ،نویسنده مسئول) ،پست الکترونیک:
Dr.aafarhangi@yahoo.com
 -3عضو هیأت علمی گروه مدیریت رسانه ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم و تحقیقات تهران ،ایران
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مقدمه
در حال حاضر حدود  2میلیارد از مردم کره زمین در
شبکههای اجتماعی مجازی حضور داشته و زمانی به
صورت متوسط  3ساعت در روز خود را به آن
میپردازند .در ایران بر اساس تحقیقات ایسپا (مرکز
افکار سنجی دانشجویان ایران)  93درصد مردم حداقل
عضو یک شبکه اجتماعی هستند)www.ispa.ir( .
ارزش ویژه نام ونشان تجاری یکی ازموضوعات
برجسته در تحقیقات بازاریابی میباشد و یک اصل مهم
برای شرکتها و سازمانهایی است که عالقه مند به
ایجاد نام و نشان تجاری قوی هستند .همچنین مزیت
رقابتی قابل توجهی را برای سازمان در پی دارد و باعث
ایجاد تمایز در محصوالت آنها میگردد( .جیل و
همکاران)2002 ،
این مقاله با استفاده از مدل کندوی عسل از طرف
اسمیت و مدل ارزش ویژه برند که توسط آکر بیان شده
است به نقش شبکه اجتماعی در ایجاد ارزش ویژه برند
میپردازد و همچنین شبکه اجتماعی انتخابی جهت
مطالعه و آزمون با توجه برترین رتبه جهانی در سال
 2012توسط سایت آلکسا ،شبکه فیسبوک میباشد .به
نظر میرسد که سازمانهای ایرانی با مفهوم شبکههای
اجتماعی و عواملی که میتوانند در ایجاد ارزش ویژه
برند توسط شبکههای اجتماعی موثر باشند بیگانه بوده
و مدل خاصی جهت فعالیتهای برندسازی خود ندارند
لذا با استفاده از مدل ارائه شده در این مقاله میتوان
عالوه بر باال بردن ارزش ویژه تمامی برندهای خارجی
بلکه به تولیدکننده ایرانی نیز تعمیم داد و راه را برای
عالقهمند کردن و ایجاد ارزش برای برندهای ایرانی از
طریق شبکههای اجتماعی جهت مصرفکننده ایرانی
به برندهای داخلی هموار نمود.
مبانی نظری پژوهش
شبکه اجتماعی :شبکههای اجتماعی اینترنتی پایگاه
یا مجموعه پایگاههایی هستند که امکانی فراهم
میآورد تا کاربران بتوانند عالقهمندیها ،افکار و
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فعالیتهای خودشان را با دیگران به اشتراک بگذارند و
دیگران هم این افکار و فعالیتها را با آنان سهیم شوند.
یک شبکه اجتماعی ،مجموعهای از سرویسهای مبتی
بر وب است که این امکان را برای اشخاص فراهم
میآورد که توصیفات عمومی یا خصوصی برای خود
ایجاد کنند ،یا با دیگر اعضای شبکه ارتباط برقرار کنند،
منابع خود را با آنها به اشتراک بگذارند و از میان
توصیفات عمومی دیگر افراد ،برای یافتن اتصاالت
جدید استفاده کنند( .بوید و السن)2002 ،
مفهوم استرتژی :برای استراتژی تعاریف متعددی ذکر
شده و هر یک از این تعاریف ابعادی از مفاهیم استراتژی
را مورد توجه قرار داده است .بروس هندرسون صاحبنظر
برجسته و موسس "گروه مشاورین بوستن" استراتژی را "
ایجاد یک مزیت منحصر به فرد برای تمایز سازمان از
رقبا " تعریف میکند و اساس کار را مدیریت این تمایز
میداند( .غفاریان و کیانی)1380 ،
شبکههای اجتماعی مجازی :یک گروه از برنامههای
کاربردی بر اساس اینترنت است که بر روی پایههای
ایدئولوژیک فنآوری وب 2ساخته شده است ،و اجازه
میدهد تا محتوای ایجاد شده توسط کاربر ایجاد و تبادل
گردد( .کاپلن و هنلین)2010 ،
شبکه اجتماعی فیسبوک :یک سرویس شبکه
اجتماعی برخط است که در  3فوریه سال  2003میالدی
توسط مارک زاکربرگ و دوستان اوبه نامهای :آردو
سوری ،اندرو مککالم ،داستین مسکوتیز و کریس هیوز در
دانشگاه هاروارد به وجود آمد( .بیزینس اینسایدر)2010 ،
برند یا نام تجاری :دیوید آکر نام ونشان تجاری را
سمبولی میداند که با تعداد زیادی دارایی و تعهد ذهنی
وابسته میباشد و هدف آن شناسایی و تمایز محصوالت
است( .آکر)1551 ،
ارزش ویژه برند :عبارت است از داراییها و تعهداتی
که در طول زمان به ارزش ارائه شده توسط کاال یا خدمت
شرکت اضافه یا کسر گردد( .کلر)2003 ،
مدل کندوی عسل :مدل اولیه پژوهش را میتوان با
توجه به مدل کندوی عسل از (اسمیت )2002 ،که در آن
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سایتهای رسانههای اجتماعی را بر هفت بلوک
عملکردی :هویت ،گفتگو ،اشتراک گذاری ،حضور ،روابط،
شهرت و گروه بخش بندی نموده است؛ قرار داد( .شکل
)1
النههای موجود در کندو
 -1هویت :روش خاصی است که از طریق آن کاربر
اقدام به خود آشکار سازی یا افشای اطالعات ذهنی مانند:
نام ،سن ،جنسیت ،تخصص ،محل زندگی ،افکار،
احساسات ،دوست داشتن و دوست نداشتن مینماید.
 -2گفتگو :بعد مکالمه در مدل کندوی عسل وسعت
رابطه هر فرد با دیگران در رسانههای اجتماعی را نشان
میدهد.
 -3به اشتراکگذاری :میزانی که کاربران محتوایی را
دریافت و توزیع مینمایند.
 -4حضور :راه شناخت این میباشد که چه کسی
آنالین ،در دسترس یا در این نزدیکی است.
 -5روابط :میزانی که کاربران با یکدیگر در ارتباط
هستند.
 -6شهرت :میزانی که کاربران از جایگاه اجتماعی
دیگران اطالع دارند.
 -7گروهها :بعدی که کاربران با هم دارای ارتباط جمعی
هستند (کیتزمن و همکاران.)9-10 ،2011 ،
ارزش ویژه برند
برای تعیین ارزش برندها روشهای مختلفی وجود دارد
مانند :روش اینتربرند ،روش ،BAVهرم پویاییهای
برند و مدل  3عاملی دیوید آکر برخی از این روشها
میباشند .مدل ارزش ویژه برند دارای چهار بعد اساسی:
 .1آگاهی از برند  .2کیفیت درک شده از برند  .3تداعی
نام تجاری  .3وفاداری به نام تجاری میباشد که برای
تعیین ارزش ویژه برند در سازمانها بهکار میرود( .آکر،
)1551
فرضیههای پژوهش
فرضیه ،یک حدس برآمده و مبتنی بر دانش نظری یا
تجربه پژوهشگر به عنوان یک راه حل یک مساله
است ،هر فرضیه را باید دربرگیرنده یک رابطه احتمالی
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بین دو متغیر دانست که به صورت گزارهای قابلآزمون
ارائه میشود (خاکی.)153 ،1350 ،
 -1هویت در شبکه اجتماعی بر ایجاد ارزش ویژه برند
اثر دارد.
 -2حضور در شبکه اجتماعی بر ایجاد ارزش ویژه برند
اثر دارد.
 -3به اشتراک گذاری در شبکه اجتماعی بر ایجاد
ارزش ویژه برند اثر دارد.
 -3شهرت در شبکه اجتماعی بر ایجاد ارزش ویژه برند
اثر دارد.
 -9گروهها در شبکه اجتماعی بر ایجاد ارزش ویژه برند
اثر دارد.
 -2روابط در شبکه اجتماعی بر ایجاد ارزش ویژه برند
اثر دارد.
 -2گفتگو در شبکه اجتماعی بر ایجاد ارزش ویژه برند
اثر دارد.
مدل مفهومی پژوهش
مدل مفهومی پژوهش موجود از ادغام دو مدل استاندارد
شکل گرفته ،مدل اول :مدل ارزش ویژه برند ارائه شده
از طرف آکر و مدل دوم مدل کندوی عسل از طرف
اسمیت میباشد( .شکل )2
متغیرهای پژوهش
 )1متغیرهای مستقل :متغیر محرک یک درون داد است
که به وسیله پژوهشگر اندازه گیری ،دستکاری یا
انتخاب میشود تا تأثیر یا ارتباط آن با متغیر دیگر معین
شود( .دالور.)1382 ،
متغیرهای مستقل این رساله شامل .1 :هویت  .2گفتگو
 .3به اشتراک گذاری  .3حضور  .9روابط  .2شهرت .2
گروهها.
 )2متغیر وابسته :در این رساله متغیر وابسته ارزش ویژه
برند میباشد.
روش پژوهش
 )1نوع پژوهش بر اساس هدف
این پژوهش با توجه به اینکه میتواند در ضمینه کسب
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و کار (برند) روش جدیدی را باب نماید و مورد استفاده
صنایع مختلف مانند :خودروسازی ،بانکداری ،کشاورزی
و ....قرار گیرد بر اساس هدف از نوع کاربردی و نوع
پژوهش بر اساس روش از نوع روش پژوهش ترکیبی
میباشد .روشهای پژوهش ترکیبی ،جمع آوری و
تحلیل دادههای کیفی و نیز دادههای کمی را در بر
میگیرد .دادههای کمی اطالعات پاسخ بستهای هستند.
در این پژوهش ابتدا به صورت کیفی از روش مصاحبه
و مشاهده دادهها جمعآوری شده سپس به صورت کمی
از روش پرسشنامه شاخصهای کمی برآورد گردیده و
فعالیت آماری به صورت توصیفی و استنباطی بر روی
برآوردهای فوق انجام گرفته و آزمونهای فرضیه انجام
میپذیرند.
 )2جامعه آماری ،روش نمونهگیری و حجم
نمونه
جامعه :به مجموعه واحدهایی گفته میشود که حداقل
در یک صفت مشترک باشند( .خاکی)1350 ،
جامعه آماری :این پژوهش ،شامل اعضای شبکههای
اجتماعی به خصوص فیسبوک که بصورت فعال به برند
نایک واکنش نشان میدهند.
روش نمونه گیری :روش نمونهگیری مورد استفاده در
این پژوهش ،روش خوشهای تصادفی میباشد.
حجم نمونه :با استفاده از فرمول معتبر کوکران حجم
نمونه این تحقیق برابر  383خواهد شد.
شبکه اجتماعی مورد نظر در این پژوهش جهت آزمون
و مشاهده بنا به بررسی انجام شده در آغاز سال نو
میالدی  2012و براساس آمار مربوط به چهار وبسایت
رتبهبندی الکسا ،کامپیت ،کوانتاکست و ایبیزامبیای
محبوبترین شبکه اجتماعی در دنیا فیسبوک میباشد
(.)www.ebizmba.com
 )3سنجش روایی و پایایی
اعتبار یا پایایی :روش آلفای کرونباخ برای محاسبه
هماهنگی درونی ابزار اندازه گیری از جمله پرسشنامه
بهکار میرود .در این ابزار پاسخ هر سوال میتواند
مقادیر عددی مختلف را اختیار کند( .سرمد)1389 ،
در این پژوهش به منظور تعیین پایایی پرسشنامه از
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آلفای کرونباخ استفاده شده است .آلفای کرونباخ
تکتک متغیرهای این تحقیق در (جدول  )1آمده است:
در این تحقیق ،آلفای کرونباخ پرسشنامه  07829بدست
آمد و از آنجا که گفته میشود اگر ضریب آلفا بیشتر از
 072باشد ،آزمون از پایایی قابل قبولی برخوردار است؛
بنابراین پایایی پرسشنامه طراحی شده مورد تأیید
میباشد( .جدول )1
روایی پرسشنامه تحقیق
مفهوم روایی به این سوال پاسخ میدهد که ابزار اندازه
گیری تا چه حد خصیصهی مورد نظر را میسنجد.
بدون آگاهی از اعتبار ابزار اندازه گیری نمیتوان به
دقت دادههای حاصل از آن اطمینان داشت.
بخشی از پرسشنامه با توجه به معیارهای استاندارد در
مدل ارزش ویژه برند با عنوان  10معیاری دیوید آکر
که در چندین پژوهش از جمله مقاالت ترجمه شده زیر
استفاده گردیده ،تهیه شد:

Impact of Social Media Use
on Brand Equity of Magazine
Brands.

Reaching out: Involving
Users in Innovation Tasks Through
Social Media.
و همچنین استفاده مکرر محققین از مؤلفههای
پرسشنامه ده مولفه آکر و با رجوع به نظر متخصصان و
اساتید از روایی ابزار اندازهگیری خود ،در سنجش
متغیرهای تحقیق اطمینان حاصل نموده و در تحقیق
حاضر برای ارزیابی روایی سازه پرسشنامه استفاده شده
است.
روش تجزیه وتحلیل دادهها
قبل از این که اقدام به تجزیهوتحلیل دادهها کنیم،
اقدام به بررسی و سنجش پایایی پرسشنامه طراحیشده
کردیم .برای این منظور یک نمونه ابتدایی  30تایی
پرسشنامه جمعآوری شد .آلفای کرونباخ حاصل از این
نمونه بیانگر پایایی مناسب پرسشنامه طراحیشده
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میباشد .سپس بعد از جمعآوری  383عدد پرسشنامه،
تحلیل دادهها انجام پذیرفت .برای تجزیه و تحلیل
دادهها ،ابتدا از آزمون کولموگروف اسمیرنوف برای
بررسی نرمال بودن دادهها استفاده گردید .پس از اثبات
نرمال بودن دادهها ،اقدام به تحلیل عاملی تأییدی برای
سنجش برازش مدل گردید .در نهایت نیز برای آزمون
فرضیات مد نظر از مدل معادالت ساختاری استفاده شد.
نرم افزارهای مورد استفاده جهت تجزیهوتحلیل دادهها
بسته نرم افزاری  SPSSنسخه  ،15بسته نرمافزاری
 LISRELنسخه  8/80و  SMARTPLSنسخه 2
تحت ویندوز میباشند.
آزمون نرمالبودن مولفههای الگو (آزمون
کولموگروف – اسمیرنوف)
برای بررسی نرمال بودن مولفههای ابعاد الگو از آزمون
کلموگروف اسمیرنوف استفاده گردید و در تمامی
آزمونها ،فرضیه آماری به صورت زیر میباشد:
 :H0دادهها نرمال هستند (دادهها از جامعه نرمال
آمدهاند).
 :H1دادهها نرمال نیستند (دادهها از جامعه نرمال
نیامدهاند).
چون مقدار سطح معنیداری در تمامی مولفهها باالتر از
مقدار خطای  0/09میباشد پس فرض صفر را نتیجه
میگیریم ،یعنی مولفههای پژوهش همگی نرمال
میباشند.
مدل اصلی تحقیق در تحلیل عاملی تأییدی و
معادالت ساختاری
مدل اندازهگیری به بررسی روایی (اعتبار) و پایایی
(اعتماد) متغیرهای پنهان تحقیق با استفاده از تحلیل
عاملی ( )CFAپرداخته میشود( .نمودار  )1مدل
معادالت ساختاری را در حالت تخمین ضرایب استاندارد
نشان میدهد.
در این مدل متغیرهای هویت ،حضور ،به اشتراک
گذاری ،شهرت ،گروهها ،روابط و گفتگو متغیرهای
برونزا (مستقل) و ارزش ویژه برند (وابسته) متغیر
درونزا میباشند .در این نمودار اعداد و یا ضرایب به دو
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دسته تقسیم میشوند .دسته اول تحت عنوان معادالت
اندازهگیری هستند که روابط بین متغیرهای پنهان
(بیضی) و متغیرهای آشکار (مستطیل) را نشان
میدهند .این معادالت را اصطالحاً بارهای عاملی
گویند .دسته دوم معادالت ساختاری هستند که
نشاندهنده روابط بین متغیرهای پنهان و پنهان
میباشند و برای آزمون فرضیات استفاده میشوند .به
این ضرایب اصطالحاً ضرایب مسیر گفته میشود.
مدل معادالت ساختاری را در حالت معناداری ضرایب
( )t-valueنشان میدهد .آزمون تی به منظور تعیین
معناداری تفاوت بین دو میانگین به کار میرود و یک
آزمون پارامتری میباشد( .نمودار )2
بررسی ضرایب روایی و ماتریس همبستگی
یک نوع از روابط متغیرهای مکنون در مدل معادالت
ساختاری بر مبنای همبستگی (همخوانی) میباشد.
همبستگی رابطهای است میان دو متغیر در یک مدل
اما غیر جهتدار و ماهیت این نوع رابطه به وسیله
تحلیل همبستگی مورد ارزیابی قرار میگیرد .ضرایب
همبستگی پیرسون برای بررسی رابطه میان متغیرهای
پنهان را به صورت دو به دو نشان میدهد .با توجه به
اینکه در این تحقیق از طیف لیکرت  2تایی استفاده
شده است میتوان گفت که مقیاس عدد  3در نظر
گرفته شده است .بنابراین متغیرهایی که مقدار میانگین
پاسخها برای آن بیشتر از  3شده باشد ،از وضعیت نسبتاً
رضایتبخشی برخوردار هستند و مطلوبیت دارند اما
شاخصهایی که مقدار میانگین برای آنها زیر  3به دست
آمده باشد ،در وضعیت نامطلوب و نارضایتبخشی قرار
دارند .نتایج نشان میدهد که تمامی شاخصها در وضعیت
مطلوبی در جامعه آماری مورد نظر قرار دارند .بهترین
سطح رضایتبخشی را شاخص "به اشتراک گذاری"
نسبت به برند نایک داشته است .ضعیفترین سطح
رضایت را "حضور" افراد به جامعه برند داشته است.
(جدول )2
ضرایب پایایی و روایی متغیرهای پنهان
(جدول  )3شاخص میانگین واریانس تبیینشده ،پایایی
ترکیبی ،آلفای کرونباخ را نشان میدهد .عالوه بر روایی
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سازه که برای بررسی اهمیت نشانگرهای انتخابشده
برای اندازهگیری سازهها به کار میرود ،روایی
تشخیصی نیز در تحقیق حاضر مورد نظر است به این
معنا که نشانگرهای هر سازه در نهایت تفکیک مناسبی
را به لحاظ اندازهگیری نسبت به سازههای دیگر مدل
فراهم آورند .به عبارت سادهتر هر نشانگر فقط سازه
خود را اندازهگیری کند و ترکیب آنها بهگونهای باشد
که تمام سازههای به خوبی از یکدیگر تفکیک شوند .با
کمک شاخص میانگین واریانس استخراج شده
مشخص شد که تمام سازههای مورد مطالعه دارای
میانگین واریانس استخراج شده ( ،)AVEباالتر از 0/9
هستند .شاخصهای پایایی ترکیبی و آلفای کرونباخ
جهت بررسی پایایی پرسشنامه استفاده میشوند و
الزمه تأیید پایایی باالتر بودن این شاخصها از مقدار
 0/2میباشد .تمامی این ضرایب باالتر از  0/2میباشند
و نشان از پایا بودن ابزار اندازهگیری میباشند.
جدول شاخصهای برازش مدل تحلیل عاملی
همانطور که مشخصههای برازندگی نوشته شده در
پایین مدلها و (جدول  )3نشان میدهد ،دادههای این
پژوهش با ساختار عاملی و زیربنای نظری تحقیق
برازش مناسبی دارد و این بیانگر همسو بودن سؤاالت
با سازههای نظری است.
جدول ضرایب مسیر ،آماره T
نوع دیگر از روابط بین متغیرهای مکنون در مدل
معادالت ساختاری از نوع اثر مستقیم میباشد .اثر
مستقیم در واقع یکی از اجزاء سازنده مدلهای معادالت
ساختاری است و رابطه جهتداری را میان دو متغیر
نشان میدهد .این نوع اثر در واقع بیانگر تأثیر خطی
علیّ فرضشده یک متغیر بر متغیر دیگر است .در درون
یک مدل هر اثر مستقیم ،رابطهای را میان یک متغیر
وابسته و متغیر مستقل ،مشخص و بیان میکند .اگرچه
یک متغیر وابسته در یک اثر مستقیم دیگر میتواند
متغیر مستقل باشد و برعکس .در این تحقیق به دلیل
تعدد متغیرهای مستقل و وجود خود همبستگی بین
برخی از متغیرهای مستقل برای پاسخ به فرضیات
تحقیق از مدل سازی معادالت ساختاری ( )SEMبه
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روش کمترین توان دوم جزیی ( )PLSبا استفاده از
نرمافزار  SMARTPLSاستفاده شده است (جدول :)9
نتایج و تحلیل فرضیههای تحقیق
فرضیههای  H0و  H1پژوهش با توجه به نتایج ضرایب
مسیر ،مقدار آماره  ،tمقدار ضریب تعیین و سطح
معناداری حاصله از (جدول )10 -بدست آمده است.
مقدار  tبرای پارامترها (طبق قاعده خطای پنج درصد
در ناحیه رد فرض صفر برای مقادیر باالی  1/52در هر
پارامتر مدل) باالی  1/52محاسبه شده است.
 :H0متغیر مستقل بر متغیر وابسته تاثیر ندارد.
 :H1متغیر مستقل بر متغیر وابسته تاثیر دارد.
فرضیه  :1هویت در شبکه اجتماعی بر ایجاد
ارزش ویژه برند اثر دارد.
اثر هویت بر ارزش ویژه برند دارای ضریب مسیر
 0/123است که دارای مقدار  tبرابر  3/213میباشد.
لذا میتوان بیان نمود که فرض صفر با  59درصد
اطمینان رد میشود ،به عبارت دیگر هویت در شبکه
اجتماعی ،بر ارزش ویژه برند دارای اثر معنیداری به
لحاظ آماری است ،و این فرضیه تحقیق پذیرفته
میشود.
فرضیه  :2حضور در شبکه اجتماعی بر ایجاد
ارزش ویژه برند اثر دارد.
اثر حضور بر ارزش ویژه برند دارای ضریب مسیر
 0/238است که دارای مقدار  tبرابر  0/822میباشد.
لذا میتوان بیان نمود که فرض صفر با  59درصد
اطمینان رد نمیشود ،و این فرضیه محقق رد میگردد.
فرضیه  :3به اشتراک گذاری در شبکه
اجتماعی بر ایجاد ارزش ویژه برند اثر دارد.
اثر به اشتراک گذاری بر ارزش ویژه برند دارای ضریب
مسیر  0/182است که دارای مقدار  tبرابر 3/819
میباشد .لذا میتوان بیان نمود که فرض صفر با 59
درصد اطمینان رد میشود ،به عبارت دیگر به اشتراک
گذاری در شبکه اجتماعی ،بر ارزش ویژه برند دارای اثر
معنیداری به لحاظ آماری است ،و این فرضیه تحقیق
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پذیرفته میشود.
فرضیه  :4شهرت در شبکه اجتماعی بر ایجاد
ارزش ویژه برند اثر دارد.
اثر شهرت بر ارزش ویژه برند دارای ضریب مسیر
 0/205است که دارای مقدار  3/895 tمیباشد .لذا
میتوان بیان نمود که فرض صفر با  59درصد اطمینان
رد میشود ،به عبارت دیگر شهرت در شبکه اجتماعی،
بر ارزش ویژه برند دارای اثر معنیداری به لحاظ آماری
است ،و این فرضیه تحقیق پذیرفته میشود.
فرضیه  :5گروه در شبکه اجتماعی بر ایجاد
ارزش ویژه برند اثر دارد.
اثر گروه بر ارزش ویژه برند دارای ضریب مسیر 0/101
است که دارای مقدار  tبرابر  2/205میباشد .لذا
میتوان بیان نمود که فرض صفر با  59درصد اطمینان
رد میشود ،به عبارت دیگر گروه در شبکه اجتماعی ،بر
ارزش ویژه برند دارای اثر معنیداری به لحاظ آماری
است ،و این فرضیه تحقیق پذیرفته میشود.
فرضیه  :6روابط در شبکه اجتماعی بر ایجاد
ارزش ویژه برند اثر دارد.
اثر روابط بر ارزش ویژه برند دارای ضریب مسیر
 0/122است که دارای مقدار  tبرابر  3/393میباشد.
لذا میتوان بیان نمود که فرض صفر با  59درصد
اطمینان رد میشود ،به عبارت دیگر روابط در شبکه
اجتماعی ،بر ارزش ویژه برند دارای اثر معنیداری به
لحاظ آماری است ،و این فرضیه تحقیق پذیرفته
میشود.
فرضیه  :7گفتگو در شبکه اجتماعی بر ایجاد
ارزش ویژه برند اثر دارد.
اثر گفتگو بر ارزش ویژه برند دارای ضریب مسیر
 0/209است که دارای مقدار  tبرابر  9/303میباشد.
لذا میتوان بیان نمود که فرض صفر با  59درصد
اطمینان رد میشود ،به عبارت دیگر متغیر گفتگو در
شبکه اجتماعی ،بر ارزش ویژه برند دارای اثر معنیداری
به لحاظ آماری است لذا این فرضیه تحقیق پذیرفته
میشود.
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بحث و نتیجهگیری
از هفت فرضیه که جهت بررسی نقش بین شبکههای
اجتماعی با ارزش ویژه برند تدوین گردیده بود ،شش
فرضیه تاًیید و فرض دوم که به بررسی نقش عامل
"حضور" از شبکه اجتماعی و ارزش ویژه برند نایک
پرداخته بود از لحاظ آماری ارتباط معنی داری یافت
نشد و رد گردید .همچنین نتایج پژوهش نشان داد که
سهم "شهرت" در تاثیرگذاری بر ارزش ویژه برند از
سایر متغیرها بیشتر بوده است .در کل با توجه به داشتن
ارتباط معناداری بین متغیرهای مکنون شش فرضیه و
قبول شدن اکثر فرضیهها در آزمونهای متفاوت هدف
اصلی این رساله پذیرفته شده و مورد تأیید است.
مقدار ضریب تعیین( )R-Squareنشان میدهد که
همه متغیرهای مستقل روی هم رفته توانستهاند
 %28/2از تغییرات ارزش ویژه برند را نشان دهند31/3 .
درصد باقیمانده برای ارزش ویژه برند دیگر عوامل ذکر
نشده در این تحقیق شامل میشوند .با توجه به مقدار
ضریب مسیر (بدون در نظرگفتن عالمت پشت آن)
میتوان گفت سهم تاثیرگذاری شهرت بر ارزش ویژه
برند بیشتر از سایر متغیرها است (باالترین ضریب مسیر
را داشته است) و سهم تاثیرگذاری حضور در بین عوامل
تاثیرگذار کمتر از سایر متغیرهاست (پایینترین ضریب
مسیر را داشته است) .همانطور که قبالً بیان شد متغیر
حضور در سطح اطمینان  %59بر ارزش ویژه برند
تاثیرگذار نبوده است.
پیشنهادهای پژوهش
 جایگزینی مدلهای سنتی :که مدلهای وابستهایهستند و مصرف کنندگان را وادار میکنند از مدلهای
تبلیغات اینترنت و وب سایتها استفاده کنند به
مدلهای جدید که از دانش پیشرفته مانیتورینگ رفتار
در رسانههای اجتماعی استفاده میکنند.
 استفاده از شخص ثالث و توجه به پدیده تأثیر گرفتناز نظرات دیگران :یعنی تقویت اقدامات اولیه بازاریابی
توسط شخص ثالث با اثر فعال یا منفعل خود که این
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پدیده را تشدید میکند ،یعنی پدیدهای که افراد با تأثیر
گرفتن از نظر دیگران گزینههای مشابه را انتخاب می-
کنند.
 استفاده موثر از بخش روابط عمومی از تکنیکهاینوین مانند تکنیک رفید :این نام به وسیلهای
الکترونیکی اتالق میگردد که شامل یک چیپ و یک
آنتن میباشد این چیپ قابلیت نگهداری و حمل دیتا تا
حجمهای مشخصی را داشته و هدف اصلی از به
کارگیری این تکنولوژی ،فراهم نمودن مشخصات
شناسایی منحصر به فرد برای یک شیء خاص با شبکه
اجتماعی خود میباشد.
 پیشنهاد میشود برندهای فعال در شبکههایاجتماعی از تکنیکهای تبلیغ محصوالت و نام
شرکتها ،موسوم به قرار دادن برند یا محصول که در
آنها ،به شکلها و بهانههای گوناگون ،نام یک محصول
یا برند را در معرض دید مخاطب قرار میدهند ،استفاده
نمایند.
 پیاده سازی نظام مشارکتی و ترغیب به تولید محتواتوسط مخاطب :پیاده سازی نظام مشارکتی و ترغیب
مخاطب به ایجاد محتوا در صفحه اصلی غنی شده در
شبکه اجتماعی به شکلی که مخاطب بتواند خود تولید
محتوا نماید.
 با توجه به اینکه حدود  20میلیون نفر از شهروندانایرانی که باالی  18سال سن دارند عضو شبکه
اجتماعی تلگرام هستند .توجه به این گروه سنی(جوان)
و نیازهای آنها در شبکه اجتماعی تلگرام اقدام حیاتی
بهنظر میرسد.
 تولید محتوا با توجه به خواسته مخاطب :بر اساسمشاهدات و نظر سنجیهایی که در خصوص محتوای
مطالب در شبکه اجتماعی صورت پذیرفته است؛ 22
درصد کابران ایرانی در گروههایی عضو هستند که
مطالب طنز و جوک رد و بدل میشود 32 .درصد
پاسخگویان اعالم کردهاند در گروههایی که مطالب
علمی رد و بدل میشود .حدود  38درصد پاسخگویان با
محتوای اخبار و تحلیلهای سیاسی رد و بدل میشود.
 22درصد اخبار خانوادگی 12 ،درصد مطالب ورزشی،
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 19درصد آشپزی 13 ،درصد مطالب مذهبی و هفت
درصد مسائل جنسی را جزو گزینههای خود انتخاب
کردهاند .بنابراین پیشنهاد میشود با توجه به جامعه
مشتریان نوع محتوای شبکه را انتخاب نمود به عنوان
نمونه در صورتیکه جامعه مشتریان از بخش کم سواد
باشد از جک و موضوعات جنسی و اگر دارای سواد
باالتر باشند از موضوعات علمی و استانداردها استفاده
شود.
 ایجاد فضای مناسب (لینکها ،تصویر و مرورگر)برای برقراری ارتباط در مورد برند و محصول.
 ایجاد نرم افزارهایی که هویت کاذب کاربران راشناسایی و آنها را حذف نماید.
 بر قراری ارتباط با مشتریان فاصله گرفته از برندتوسط شبکه اجتماعی.
 بیان ارزشهای برند در شبکه اجتماعی :سازمانهاباید یک بیانیه ابراز کرده و ارزشهای خود را به اطالع
رسانده و با این کار یک تصویر ایجاد میکنند که
پتانسیل تأثیرگذاری طوالنی مدت روی ذهن افراد را
دارد.
 استفاده از مد ،طراحان حرفهای ،شیوهی زندگی وافراد مشهور در صفحه اصلی شبکه اجتماعی.

نقش شبکههای اجتماعی مجازی به عنوان یک رسانه در ایجاد ارزش ویژه برند

شکل  - 1مدل کندوی عسل از اسمیت

شکل  - 2مدل مفهومی تحقیق
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16
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نمودار  - 1مدل اصلی تحقیق در حالت تخمین ضرایب استاندارد

نمودار  - 2مدل اصلی معادالت ساختاری در حالت معناداری()t-value

17

نقش شبکههای اجتماعی مجازی به عنوان یک رسانه در ایجاد ارزش ویژه برند

جدول  - 1تعیین آلفای کرونباخ
ردیف
1
2
3
3
9
2
2
8
5

آلفای کرونباخ
07222
07883
07821
07801
07859
07833
07538
07530
07829

متغیر
هویت در شبکه اجتماعی
حضور در شبکه اجتماعی
به اشتراک گذاری در شبکه اجتماعی
شهرت در شبکه اجتماعی
گروهها در شبکه اجتماعی
روابط در شبکه اجتماعی
گفتگو در شبکه اجتماعی
ارزش ویژه برند
کل پرسشنامه

جدول  - 2ضرایب همبستگی پیرسون ،شاخص توصیفی
()2

()3

()3

()9

()2

()2

()8

متغیرهای پنهان

()1

()1شهرت

1

()2گفتگو

07935

1

( )3گروه

07391

07392

1

( )3روابط

07333

07352

07335

1

()9اشتراک گذاری

0732

073

07333

07209

1

()2هویت

07338

07332

07233

07392

07325

1

()2حضور

07302

07299

07233

07122

07182

07313

1

()8ارزش ویژه برند

07322

0723

07359

07901

07912

07205

0732

1

میانگین

97222

37505

97200

37223

97822

97812

37312

97022

* تمامی ضرایب در سطح اطمینان  %59معنادار هستند.

جدول  - 3ضرایب پایایی و روایی متغیرهای پنهان
میانگین واریانس تبیین شده

پایایی ترکیبی

آلفای کرونباخ

ردیف

متغیرهای پنهان

07505

07850

1

شهرت

07980

07822

2

گفتگو

07919

07853

3

گروه

07823

07522

07832

3

روابط

07893

07521

07830

9

به اشتراک گذاری

07280

07513

07820

2

هویت

07233

07222

07212

2

حضور

07952

07253

07218

8

ارزش ویژه برند

07952

07235

07222
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جدول  - 4شاخصهای برازش مدل تحلیل عاملی

R
1
2
3

نام شاخص

برآوردهای مدل

حد مجاز

(کای دو بر درجهی آزادی)

2/283

کمتر از 3

(نیکویی برازش)GFI

0/52

باالتر از 0/5

(ریشه میانگین مربعات خطای برآورد)RMSEA

0/085

کمتر از 0/1

(برازندگی تعدیل یافته)CFI

0/59

باالتر از 0/5

(برازندگی نرم شده)NFI

0/52

باالتر از 0/5

(برازندگی نرم نشده)NNFI

0/59

باالتر از 0/5

(برازندگی فزاینده)IFI

0/59

باالتر از 0/5

جدول  - 5ضرایب مسیر ،آماره  tو نتیجه فرضیه تحقیق
فرضیات تحقیق
)βضریب مسیر(
07123
هویت ← ارزش ویژه برند
07238
حضور ← ارزش ویژه برند
07182
به اشتراک گذاری ← ارزش ویژه برند

tآماره
37213
07822
37819

نتیجه فرضیه محقق
تایید میگردد
رد میگردد
تایید میگردد

3

شهرت ← ارزش ویژه برند

07205

37895

تایید میگردد

9
2
2

گروه ← ارزش ویژه برند
روابط ← ارزش ویژه برند
گفتگو ← ارزش ویژه برند

07101
07122
07209

27205
37393
97303

تایید میگردد
تایید میگردد
تایید میگردد
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