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چکیده
هدف از این پژوهش بررسی تأثیر ارتباطات بازاریابی شبکه اجتماعی بر ارزش ویژه
برند ،ارزش ویژه ارتباطی و پاسخ مشتری است .ابعاد ارتباطات بازاریابی شبکههای
اجتماعی شامل سرگرمی ،تعامل ،به روز بودن ،سفارشیسازی و تبلیغات دهانبه-
دهان در نظر گرفته شد .از آگاهی از برند و تصویر برند به عنوان دو بُعد اصلی ارزش
ویژه برند استفاده شد .همچنین ترجیح برند ،تمایل به پرداخت باالتر و وفاداری به
برند ،به عنوان ابعاد اصلی پاسخ مشتری لحاظ شد .برای سنجش روایی پرسشنامه
از روایی محتوا و برای پایایی آن از آلفای كرونباخ استفاده شد كه كه مقدار آن
 0/98بدست آمد .جامعه آماری پژوهش كاربران شبکه اجتماعی اینستاگرام چرم
درسا هستند .باتوجه به حجم باالی جامعه آماری ،از روش نمونهگیری تصادفی
ساده با حجم نمونه  000نفر استفاده شد .دادههای گردآوری شده در دو سطح آمار
توصیفی و استباطی تحلیل شد .از مدلسازی معادالت ساختاری برای آزمون مدل و
بررسی فرضیه های پژوهش استفاده شد .نتایج این پژوهش به مدیران شبکههای
اجتماعی كمك میكند تا از طریق ساز و كارهای موجود در ارزش ویژه برند و
ارزش ویژه ارتباطی ،بر پاسخ مشتری تاثیرگذار باشند .با استفاده از نتایج این پژوهش
میتوان به مدیران بازاریابی پیشنهاد كرد با استفاده از ساز و كارهای پیشبینی شده
در ارتباطات بازاریابی شبکه اجتماعی و همچنین با فراگیر كردن فعالیتهای برند
خود در شبکههای اجتماعی (از جمله اینستاگرام) پاسخ های مشتریان به این
فعالیتها را مشاهده نموده و با استفاده از این ساز و كارها ،وفاداری مشتریان به
برند خود را تقویت نموده و پاسخ مشتریان در جهت افزایش رضایت از برند را
دریافت نمایند.
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 .1مقدمه
اجتماعی 8به

طور فزایندهای ،به ابزار ارتباطی و تجاری تبدیل شدهاند .كسب و كارها
در سالهای اخیر ،شبکههای
اهمیت شبکههای اجتماعی را به عنوان روشی برای جذب مشتری در سطح شخصی شناسایی كردهاند .در دنیای
ارتباطات در شبکههای اجتماعی ،بسیاری از برندهای شناخته شده از این شبکهها برای دستیابی و جذب
مشتریانشان به وسیله اشتراکگذاری محتواها استفاده میكنند ( .)Lavoie, 2015گسترش رسانههای اجتماعی
برای شركتها و برندها موجب شده است تا آنها به دنبال روشهای جدید تعامل برای دستیابی به مشتریان
خود باشند ( .)Godey et al., 2016این كانال بازاریابی كه به سرعت در حال گسترش است و در حال حاضر
بیش از دو سوم از كاربران اینترنت را به خود اختصاص میدهد ،فرصتهای بی نظیری برای برندها و ایجاد
شهرت برای آنها فراهم میآورد ( .)Spillecke & Perrey, 2012فعالیتهای ارتباطی بازاریابی شبکههای
اجتماعی به عنوان ابزاری كارآمد در بازاریابی و ارتباطات ظهور پیدا كرده است .شركتها از فعالیتهای تبلیغاتی
شبکههای اجتماعی برای جذب مشتریان بالقوه و تبدیل آنها به مشتریان وفادار به برند استفاده میكنند ( Alam
 .)& Khan, 2015یکی از جدیدترین این شبکههای اجتماعی موجود برای برندها اینستاگرام است ،كه امکان به
اشتراک گذاشتن تصاویر و ویدئوها را برای كاربران به همراه دارد ( .)Lavoie, 2015با ظهور گوشیهای هوشمند،
اینستاگرام به عنوان یك شبکه اجتماعی ،محبوبیت زیادی را به دست آورده است (.)Latiff & Safiee, 2015
اینستاگرام به وسیله كوین سیستروم و مایك كریگر خلق و در اكتبر  8080راهاندازی شد .این سرویس به سرعت
محبوبیت كسب كرد و به بیش از  800میلیون كاربر تا آوریل  8088و  000میلیون كاربر تا دسامبر  8082رسید.
براساس آخرین آمار منتشر شده در پایگاه اینستاگرام تا پایان سال  8082این تعداد كاربر به  200میلیون نفر
رسیده است و طبق پیش بینی تا سال  8082تعداد كاربران این شبکه اجتماعی بالغ بر  200میلیون نفر باشد
(.)Naami et al., 2017
اگر چه رساااانه های اجتماعی فرصااات های جدید و منافعی برای مدیریت برند ارائه میدهند ،یکی از
چالشهای مداوم  -علیرغم جذابیت علمی  -دشااواری اندازه گیری تاثیر فعالیت های بازاریابی رسااانه های
اجتماعی بر شااخ های كلیدی موفقیت برند است ( .)Godey et al., 2016پژوهشهایی كه اثرات بازاریابی
رساانههای اجتماعی را از دیدگاه ادبیات برندساازی بررسای میكند ،عمدتاً اكتشاافی هستند و مطالعات تجربی
اندكی در این زمینه صااورت گرفته اساات ( .)Hollebeek et al., 2014تا به امروز ،با توجه به اسااتانائات قابل
مالحظه ( ،)Kim & Ko, 2012ارزش برند فقط توجه محدودی را در زمینه بازاریابی رسااانههای اجتماعی و
اثربخشای آن به خود جلب كرده است .همچنین پژوهشهای اندكی در مورد كسب و كارهایی كه از اینستاگرام
به عنوان فعالیتی در ارتباطات بازاریابی برای برندسااازی اسااتفاده میكنند ،صااورت گرفته اساات ( & Latiff
 .)Safiee, 2015شركتهای ایرانی با عواملی كه میتوانند در ایجاد ارزش ویژه برند توسط شبکههای اجتماعی
موثر باشند آشنایی چندانی نداشته و دیدگاهی راهبردی یه این موضوع ندارند ( .)Farbodnia et al., 2016لذا
پژوهش در این زمینه ضروری به نظر میرسد.
جذب مخاطبان اندک به وسایله فعالیتهای سانتی بازاریابی از قبیل تبلیغات ،شاركتها را برای استفاده از
این فعالیتها دچار تردید ساخته است .از سوی دیگر ،با روند رو به رشد استفاده از شبکههای اجتماعی و افزایش
روز افزون كاربران آنها ،این شابکهها برای شاركتها فرصتهایی را به وجود آوردهاند كه میتوانند به صورت
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مستقیم با مشتریانشان ارتباط برقرار سازند .امروزه بسیاری از شركتهایی كه در زمینه تولید محصوالت لوكس
فعالیت میكنند ،از شبکههای اجتماعی برای نمایش محصوالت خود استفاده مینمایند .برندهای لوكس چرم در
ایران نیز از این شبکهها به ویژه شبکه اجتماعی اینستاگرام به عنوان ویترینی برای عرضه و نمایش محصوالت
به كاربران صافحات اجتماعی خود استفاده میكنند .از جمله برندهای لوكس چرم داخلی ،چرم درسا است .چرم
درسااا با اسااتفاده از شاابکه اجتماعی اینسااتاگرام در تالش برای برقراری ارتباطات موثر با مشااتریان ،با به
اشاتراکگذاری تصااویر مربوط به كاالهای خود و تبادل ایدهها و اطالعات بین كاربران عضو این شبکه است.
اثربخشای فعالیتهای ارتباطات بازاریابی شابکه اجتماعی چرم درساا در گرو پاسخ مناسب از سوی مشتریان و
كاربران این شابکه و جذب آنها اسات .پژوهشاگران در این پژوهش به دنبال آن هساتند تا بررسی نمایند كه
چگونه میتوان به وسیله فعالیتهای بازاریابی شبکههای اجتماعی ،پاسخهای مناسبی از سوی مشتریان دریافت
كرد .دلیل اصاالی انتخاب چرم درسااا ،تالش بساایار زیاد این برند در ورود به بازار لوكس محصااوالت چرم ،با
بکارگیری ابزار شابکههای اجتماعی است .به همین دلیل ،صرف وقت ،هزینه و نیروی انسانی در این مجموعه،
جهت نیل به اهداف بلند مدت و مشخ شده ،قابل پذیرش خواهد بود.
این پژوهش به روشی جدید و نوآورانه ابعاد ارتباطات با زاریابی شبکه اجتماعی اینستاگرام را بررسی كرده و
مدل جدیدی برای اندازهگیری پاساخ مشاتری از منظر ارتباطات بازاریابی شابکه اجتماعی اینستاگرام ارائه داده
است .سوال اصلی پژوهش این است كه تأثیر ارتباطات بازاریابی شبکه اجتماعی اینستاگرام بر ارزش ویژه برند،
ارزش ویژه ارتباطی و پاسخ مشتری چگونه است.

 .2مباني نظري و پیشینه پژوهش
 .1-2شبکههاي اجتماعي
شاابکههای اجتماعی برای بازاریابان فرصااتهای قابل مالحظهای برای دسااتیابی به مشااتریان در شاابکه های
اجتماعی و ایجاد روابط شاخصای با آنها فراهم میآورند ( .)Kelly et al., 2010شبکههای اجتماعی اینترنتی
مجموعاه پاایگاههایی هساااتند كه امکانی فراهم میآورد تا كاربران بتوانند عالقهمندیها ،افکار و فعالیتهای
خودشاااان را باا دیگران باه اشاااتراک بگذارند و دیگران هم این افکار و فعالیتها را با آنان ساااهیم شاااوند
( .)Farbodnia et al., 2016این شاابکهها قدرتی برای ایجاد تصااویر برند و روابط آنالین با مشااتریان ایجاد
كردهاند ( ،)Tsai & Men, 2013نقش اساااساای در برندسااازی شااركتها ( )Naami et al., 2017و موفقیت
برندهای لوكس ایفا میكنند ( .)Phan et al., 2011شابکههای اجتماعی سااز و كار مناسابی برای جستجوی
اطالعات در بهبود ترجیحات در مورد برندها و محصوالت هستند ( .)Naylor et al., 2012شبکههای اجتماعی
ابزارهای تجارت اجتماعیای هستند كه مشتریان برای پرداخت قیمت خرید محصوالت ،به طور مستقیم از این
كانالهای اجتماعی استفاده میكنند (.)Tuten & Solomon, 2015
از جمله این شابکههای اجتماعی ،اینستاگرام است كه با سرعت فزایندهای در حال افزایش كاربرانش است
( .) Naami et al., 2017اینسااتاگرام به عنوان ابزار بازاریابی در حال رشااد ظهور پیدا كرده اساات ( Chang,
 .)2014این شبکه در ابتدا تنها به عنوان رسانهای برای عکاسی آنالین مورد استفاده قرار میگرفت ،اما در حال
حاضاار به طور اثربخشاای در تبلیغات ،بازاریابی ،ترفیع و ارائه اطالعات دقیق و سااریع به كار گرفته میشااود
( .)Fatanti & Suyadnya, 2015امروزه شركتها در اینستاگرام در جستجوی راههایی برای ایجاد ارزش برند
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متماایز و اساااتوریهاایی مفید از طریق گوشااایهای تلفن همراه برای رقابت با ساااایر برندها در جلب توجه
مشاتریانشاان هساتند .از سوی دیگر ،مشتریان نیز دارای آزادی عمل و سهولت در اشتراک گذاری عکسهای
مرتبط با تجربیاتشاان از برند تنها با یك كلیك در گوشایهایشاان هساتند .مشتریان تصاویر برند را با سرعتی
بیش از خود برند به اشتراک میگذارند (.)Chang, 2014
ارتباطات بازاریابی شبکههای اجتماعی را به عنوان بخشی از آمیخته ترفیعی در پارادایم ارتباطات برند است
( .)Mangold & Faulds, 2009ارتباطات شاابکههای اجتماعی همانند ارتباطات ساانتی تأثیر چشاامگیری بر
ارزش ویژه برند دارند .رسااانههای ساانتی تأثیر قویای بر آگاهی از برند و شاابکههای اجتماعی تأثیری قوی بر
تصاااویر برند دارند ( .)Bruhn et al., 2012فعالیتهای ارتباطی بازاریابی شااابکههای اجتماعی را به پنج بعد
تقسیم میكند كه شامل سرگرمی ،تعامل ،به روز بودن ،سفارشیسازی و تبلیغات دهان به دهان هستند ( Kim
 .)& Ko, 2012این پژوهش نیز ارتباطات بازاریابی شابکه اجتماعی اینستاگرام برند چرم درسا را از دیدگاه كیم
و كو ( )8088بررسی میكند.

 .2-2سرگرمي
ساارگرمی بیانگر نوعی لذت و تفریح در شاابکههای اجتماعی اساات ( .)Agichtein et al., 2008مطالعات
مختلف ،سااارگرمی را باه عنوان محركی قوی برای كاربران شااابکههای اجتماعی در نظر میگیرند ( Kaye,
 .)2007; Muntinga et al., 2011; Park et al., 2009ساارگرمی محركی قوی برای اسااتفاده از محتوای
ایجاد شده برای كاربران شبکههای اجتماعی است ( .)Shao, 2009پارک و همکاران ( )8008بیان میدارند كه
سرگرمی ،مشاركت در شبکههای اجتماعی را تا حدی تحریك میكند .مونتینگا و همکاران ( )8088دریافتند كه
كاربران شابکههای اجتماعی از محتوای مرتبط با برندها برای ساارگرم بودن ،آرام بودن و وقتگذرانی اسااتفاده
میكنند .وقتگذرانی و فرار از واقعیت اجتماعی كه دلیلی بر جسااتجوی ساارگرمی هسااتند ،پُساات گذاشااتن در
شاابکههای اجتماعی را تحریك میكند ( .)Courtois et al., 2009لذا می توان ساارگرمی را به عنوان یکی از
ابعاد ارتباطات بازاریابی شبکه های اجتماعی موثر بر ارزش ارتباطی ،ارزش ویژه برند و پاسخ مشتری دانست.

 .3-2تعامل
تعاامال در شااابکاههای اجتماعی،

روابط بین برندها و مشاااتریان را تغییر داده اسااات ( &Gallaugher

 .)Ransbotham, 2010; Kaplan & Haenlein, 2010دریافتند كه تعامل اجتماعی محركی قوی برای ایجاد
محتوا توساط كاربران اسات ( .)Daugherty et al., 2008شبکههای اجتماعی ،كمك به مشتریان و همچنین
ایجاد فضاااایی برای بح و تبادل نظر فراهم میآورند .براسااااس مطالعات مونتینگا و همکاران ( )8088تعامل
اجتماعی ،كاربرانی را توصیف میكند كه در شبکههای اجتماعی مرتبط با برند به منظور همفکری با یکدیگر و
صااحبت در مورد برندها یا محصااولی خاص مشاااركت میكنند .بنابراین برندها به پُساات گذاشااتن محتواهای
منحصار به فرد ،منعکس ساختن پروفایل اعضایشان ،فعال و آزاد بودن در بح و تبادل نظر و مفید واقع شدن
برای موضاااوعات كاربردی به منظور بهبود تعامل نیاز دارند .ایجاد این روابط میتواند اعتبار و ارتباط را افزایش
دهد .در واقع ،تعامل به عنوان تسهیم اطالعات و تبادل نظر با دیگران تعریف میشود (.)Godey et al., 2016
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این تعامل می تواند نقش معناداری در شاکل دهی به ارزش ویژه برند ،ارزش ارتباطی و متعاقبا پاسااخ مشتری
داشته باشد.

 .4-2به روز بودن
شاابکههای اجتماعی انتشااار خبرهای جدید و مباح داغ را میساار میسااازد و كانال اصاالی جسااتجوی
محصااوالت هسااتند .مشااتریان اغلب برای كسااب اطالعات ،زمانی كه شاابکههای اجتماعی را به عنوان منابع
اطالعاتی قابل اعتمادی نسابت به ارتباطات حمایت شاده توساط شركتها از طریق فعالیتهای ترفیعی سنتی
بدانند ،بازدید میكنند ( .)Naaman et al., 2011براساااس مطالعات مونتینگا و همکاران ( )8088اطالعات به
روز در شاابکههای اجتماعی چهار محرک را پوشااش میدهد :نگهداشاات ،دانش ،اطالعات قبل از خرید ،الهام
بخشاای .نگهداشاات بر مشاااهده و حفا اطالعات به روز در آن محیط اجتماعی اشاااره دارد .دانش به اطالعات
مربوط به برند كه مشاتریان برای كساب اطالعات و تخصا از سایر مشتریان برای یادگیری بیشتر در مورد
برند یا محصاول به دسات میآورند ،اشااره دارد .اطالعات قبل از خرید به بررسای محصوالت و موضوعات در
جوامع برند به منظور تصامیمات خرید اشااره دارد .نهایتاً الهامبخشای به مشتریانی مرتبط میشود كه اطالعات
مربوط به برند و ایدههای جدید را دنبال میكنند؛ بنابراین اطالعات مربوط به برند به عنوان منبع الهامبخشااای
در نظر گرفته می شااوند .لذا به روز بودن به عنوان انتشااار اطالعات به روز در مورد برندها تعریف میشااود كه
میتواند بر ارزش ویژه برند ،ارزش ارتباطی و در نتیجه پاسخ مشتری تاثیرگذار باشد.

 .5-2سفارشيسازي
سافارشایساازی درجهای اسات كه یك خدمت برای رضاایت ترجیحات افراد شاخصایسازی میشود .با
شاخصیسازی سایت ،برندها می توانند سفارشی و به صورت منحصر به فرد ارائه شوند و ارتباط برند و وفاداری
قویتری ایجاد نمایند ( .)Martin & Todorov, 2010در شاابکههای اجتماعی ساافارشاایسااازی به مخاطبان
هدف یك پیام پُساتگذاری شاده اشااره دارد .سافارشیسازی میزانی است كه كانالهای شبکههای اجتماعی
جسااتجوی اطالعات و خدمات ساافارشاای را فراهم میآورند .)Godey et al., 2016( ،در این پژوهش چنین
فرض می شاود كه سافارشای سازی می تواند ارزش ویژه برند را ارتقاه دهد .همچنین سفارشیسازی میتواند
ارزش ویژه ارتباطی را افزایش داده و در نتیجه بر پاسخ مشتری موثر واقع شود.

 .6-2تبلیغات دهان به دهان
شاابکههای اجتماعی تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی 8در تعامالت مشااتری به مشااتری در مورد برند را
تساهیل میسازند ( .)Muntinga et al., 2011بررسیها نشان میدهد كه تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی،
اعتبار ،همدلی و ارتباط باالتری نساابت به منابع اطالعاتی ایجاد شااده به وساایله بازاریابان بر روی وب دارند
( .)Gruen et al., 2006شاابکههای اجتماعی ابزاری ایدهآل برای تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی هسااتند؛
زیرا مشاتریان اطالعات مرتبط با برند را برای دوساتان ،آشانایان و ساایر افراد بدون محدودیت ایجاد و منتشر
1 E-WOM
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میسازند ( .)Kim & Ko, 2012محققان استفاده از تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی در شبکههای اجتماعی
را از ساه دیدگاه بررسی كردهاند :جستجوی عقاید ،ابراز عقاید و تبادل عقاید ( .)Chu & Kim, 2011مشتریان
با رفتار سطح باالی جستجوی عقاید ،تمایل به جستجوی اطالعات و توصیه از سایر مشتریان در هنگام تصمیم
به خرید دارند .مشاتریان با رفتار سطح باالی ابراز عقاید كه رهبران عقیده هم گفته میشوند ،تأثیر چشمگیری
بر نگرش و رفتار مشاتریان دارند .سرانجام ،تبادل عقاید ،ویژگی خاص تبلیغات دهان به دهان الکترونیك است
كه جریان اطالعات را تساهیل میساازد .در این پژوهش تبلیغات دهان به دهان به عنوان میزانی كه مشتریان
برندها ،اطالعات را تبادل میكنند و محتوا را در شبکههای اجتماعی بارگذاری میكنند ،تعریف میشود .این نوع
تبیلغات در شاابکه های اجتماعی نه تنها بر ارزش ویژه برند موثر اساات ،بلکه ارزش ویژه ارتباطی را تحت تاثیر
قرار داده و بر پاسخ مشتری تاثیر می گذارد؛ لذا با توجه به مبانی نظری فوق در خصوص ابعاد ارتباطات بازاریابی
در شبکههای اجتماعی میتوان فرضیههای اول تا سوم پژوهش را به شکل زیر پیشنهاد داد:
فرضیه اول :ارتباطات بازاریابی شبکه اجتماعی بر ارزش ویژه برند تأثیر دارد.
فرضیه دوم :ارتباطات بازاریابی شبکه اجتماعی بر ارزش ویژه ارتباطی تأثیر دارد.
فرضیه سوم :ارتباطات بازاریابی شبکه اجتماعی بر پاسخ مشتری تأثیر دارد.

 .7-2ارزش ویژه برند

1

بحرانهای اقتصادی شركتها را به مطالعه رابطه بین مشتریان و برندهای لوكس به صورت عمیق تشویق
میكند .مشتریان ،محصوالت لوكس را به دو دلیل خرید میكنند :لذت بخش بودن و نشانه موفقیت ( Godey
 .)et al., 2016آینده برندهای لوكس به تعادل بین این دو انگیزه بستگی دارد ( .)Kapferer, 2009این تعادل
ممکن اسات در مورد مناطق جغرافیایی متفاوت باشد ،برای ماال بین كشورهایی كه كاالهای لوكس را به طور
معمول تولید و مصااارف میكنند و برای كشاااورهایی كه برندهای لوكس پدیده جدیدی اسااات .عالوه براین،
مشتریان اغلب محصوالت لوكس را به عنوان هدیه خریداری میكنند .به رغم تفاوت در انگیزههای خرید ،هنوز
برند چرخ اصالی برای برقراری ارتباط با مشتری است ( .)Godey et al., 2016از آنجایی كه یك برند ممکن
اسات بر ادراک و نگرش مشاتریان به چندین روش شاامل آگاهی از برند و ادراک از تصویر برند تأثیر بگذارد،
بنابراین در این پژوهش ابعاد آگاهی از برند و تصویر برند به عنوان ابعاد ارزش ویژه برند در نظر گرفته شده اند.
آگاهی از برند به قوت گره های برند یا ردگیری برند در ذهن اشااااره دارد به طوری كه مشاااتریان توانایی
شاناسایی برند را تحت شرایط مختلف دارند ( .)Keller, 1993به عبارت دیگر منظور از آگاهی ،میزان و قدرت
حضااوری اساات كه برند در ذهن مصاارف كننده دارد .روشهای مختلفی كه برند آگاهی را میساانجد ،به یاد
داشاتن برند توساط مشاتری را مالک قرار میدهد .از تشخی برند و فراخوانی ذهنی برند تا باالترین برند در
ذهن و تا برند مسالط .آگاهی ،احساس آشنایی با برند در مشتریان ایجاد میكند .اگر یك برند در زمان خرید در
ذهن مشااتری فراخوانی شااود ،میتواند یك برجسااتگی در ذهن مشااتریان ایجاد كند .آگاهی از نام میتواند
نشاانهای از نوعی تعهد مشتری باشد ،اگر نسبت به نامی آگاهی وجود داشته باشد ،پس باید یك دلیل برای آن
وجود داشاته باشااد ( .)Dib & Alhaddad, 2015تصااویر برند به عنوان ادراک برند از تداعیات برند در حافظه
مشتری اشاره دارد (. )Keller, 1993شبکههای اجتماعی موجب انتقال تصویر برند و رابطه با مشتریان بالقوه و
1 Brand Equity
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بالفعل میشاوند و در برندسازی نقش مهمی ایفا میكنند .سه عنصر اساسی در ایجاد یك برند قوی عبارتند از:
ارزیابی مابت از برند ،نگرش مابت به برند و تصاویر برند سازگار .تصویر برند را به صورت تركیبی از ادراكات و
اعتقادات مشتری در مورد برند تعریف میكنند (.)Dib & Alhaddad, 2015
ارزش ویژه برند به عنوان یك مفهوم بسیار مهم در فعالیتهای كسبوكار و پژوهشهای علمی مورد توجه
قرار گرفتاه اسااات؛ چرا كاه باازاریاابهاا به واساااطه برندهای موفق میتوانند مزیت رقابتی كساااب نمایند
( .)Khodadad Hosseini et al. 2018اغلب محققان بر این عقیدهاند كه ارزش ویژه برند باال بر ترجیح برند،
تمایل به پرداخت قیمت باالتر و وفاداری مشتری تأثیر میگذارد ( & Aaker, 1991; Keller, 1993; Keller
 .)Lehmann, 2006كیم و كو ( )8088نیز بیان میدارند كه ارزش ویژه برند در محیطهای شبکههای اجتماعی
بر پاساخ یا رفتار خرید تأثیر دارد .این پژوهش نیز تأثیر ارزش ویژه برند بر ساه پاساخ مشاتری را بررسی كرده
است .لذا چنین فرض میشود كه:
فرضیه چهارم :ارزش ویژه برند در شبکه های اجتماعی بر پاسخ مشتری در این شبکهها تأثیر دارد.

 .8-2ارزش ویژه ارتباطي
تنها داشااتن برند قوی و ارزش پیشاانهادی رضااایتبخش ،زمانی كه شااركت محصااوالتش را به فروش
میرساااند كافی نیساات ،بلکه آنچه كه الزم اساات داشااتن ارتباط قوی با مشااتریان ( )Zhang et al., 2010و
ارزشای اسات كه مشتری از این ارتباطات درک می كند .ارزش ویژه ارتباطی ،تمایل مشتریان به حفا رابطه با
یك برند ،فراتر از ارزیابیهای عینی و ذهنی از آن برند اساات .برنامههای وفاداری تحت كنترل شااركت ،ارزش
ویژه ارتباطی را افزایش میدهند؛ با این حال ،وفاداری به برندها با گزینههای زیاد ارائه شااده به مشااتری ،كم
دوامتر از قبل هساتند  .)(Kim & Ko, 2012البته ارزش ویژه ارتباطی به فروشندگان یا ارائهدهندگان خدمات
نیز وابسته است ( .)Zhang et al., 2014لذا برند فروشنده یا ارائه دهنده خدمت ،در این زمینه نقش مهمی ایفا
می كند .این ارزش دریافتی میتواند بر پاسخ مشتری تاثیرگذار باشد .لذا:
فرضیه پنجم :ارزش ویژه ارتباطی در شبکههای اجتماعی بر پاسخ مشتری در این شبکهها تأثیر دارد.

 .9-2پاسخ مشتري
كیم و كو ( )8088بیان میدارند كه ارتباطات بازاریابی شابکههای اجتماعی به قصاد خرید و پاسخ مشتری
مرتبط هساتند .پاساخ مشاتری تركیبی از عالیق مشاتریان و امکان خرید محصول است .یافتههای بسیاری از
مطالعات نشاان میدهد كه پاساخ مشاتری قویاً به نگرش و ترجیحات برند یا محصول مرتبط است ( & Kim
)Lee, 2009; Kim et al., 2010; Lloyd & Luk, 2010؛ به طوری كه برای اندازهگیری پاسااخ مشااتری،
رفتار آینده مشتری را براساس نگرش او به كار میگیرند .در این پژوهش پاسخ مشتری از سه جنبه ترجیح برند،
تمایل به پرداخت قیمت باالتر و وفاداری به برند ( )Godey et al., 2016مورد بررسی قرار گرفته است.
ترجیح برند به این معناست كه مشتری از بین برندهای موجود در بازار ،تمایل به انتخاب و ترجیح یك برند
براسااس آنچه از آن میداند و احسااس میكند ،دارد ( .)Keller, 2003ترجیح برند عموماً به وسایله پرسش از
مشاتری برای نشاان دادن برندهای مطلوبشاان از یك طبقه یا انتخاب از برندها اشاره دارد ( Truong et al.,
 .)2010پرداخت قیمت باالتر پیش شارط بالقوه برای رفتار خرید مشتری است ( .)Godey et al., 2016تمایل
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به پرداخت قیمت باالتر به عنوان مبلغی كه مشاتریان تمایل به پرداخت برای آن برند نسبت به برندهای دیگر
دارند تعریف میكنند ( .)Netemeyer et al., 2004وفاداری به برند به عنوان پاسخ رفتاری جانبدارانه طی زمان
در مورد یك یا چند برند خارج از مجموعه ی برندها اسات و به عنوان تابعی از فرایندهای روانشناختی است .در
ادبیات كاالهای لوكس ،وفاداری برند ،به میزانی كه مصااارفكنندگان اظهار میكنند برند خاصااای را خریداری
میكنند یا آن را در آینده خریداری خواهند كرد ،تعریف میشود (.)Godey et al., 2016
با توجه به مرور ادبیات موضاوع ،مدل مفهومی این پژوهش در شاکل  8نشاان داده شااده است .این مدل
توسااعه یافته مدلهای پژوهش كیم و كو ( )8088و گودی و همکاران ( )8086اساات .مدل این پژوهش متغیر
ارزش ویژه ارتبااطی از مادل پژوهش كیم و كو ( )8088را درون مدل پژوهش گودی و همکاران ( )8086وارد
كرده است .بنابراین مدل حاصل به عنوان مبنای این پژوهش در نظر گرفته شده است .الزم به ذكر است كه با
توجه به مطالعه ادبیات موضااوع ،مدلی با جامعیت این مدل برای بررساای ابعاد مختلف این موضااوع كمتر ارائه
شاده اسات و این مدل ،عالوه بر بررسی متغیرهای مختلف ،تأثیرگذاری همزمان این موارد را نیز مورد ارزیابی
قرار میدهد.

شکل ( .)1مدل مفهومي پژوهش

 .3روش پژوهش
پژوهش حاضار از نوع توصایفی و پیمایشی به شمار می رود .برای گردآوری دادهها از پرسشنامه استاندارد با
مقیاس ترتیبی و طیف پنج درجهای لیکرت .سااواالت پرسااشاانامه از پژوهشهای كیم و كو ( )8088و گودی و
همکاران ( )8086اساتخراج شاده اسات كه با تغییراتی متناساب با مورد مطالعه ،بومی سازی شده است .برای
سانجش روایی پرساشنامه ،از روایی محتوا از نوع صوری استفاده شد و پس از اعمال نظر كارشناسان و اساتید
بازاریابی مورد تایید قرار گرفت .پایایی پرساااشااانامه نیز با روش آلفای كرونباخ ،به مقدار  0/98مورد تایید قرار
گرفت .ابعاد و مولفههای پرساشانامه در جدول  8قابل مشاهده است .جامعه آماری پژوهش كلیه كاربران شبکه
اجتماعی اینساتاگرام چرم درساا در نیمه دوم ساال  8086هستند .باتوجه به حجم باالی جامعه آماری از نمونه
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گیری به روش تصادفی ساده استفاده شد .بدین ترتیب كه به هریك از كاربران شبکه اجتماعی اینستاگرام برند
درسا یك شماره اختصاص داده شد؛ سپس به صورت تصادفی از میان آنها انتخاب صورت گرفت و پرسشنامه
به صااورت آ نالین برای كاربران انتخابی ارسااال گردید .با توجه قاعده تعیین حجم نمونه در روش مدلسااازی
معاادالت سااااختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی ( )Barclay et al., 1995و با در نظر گرفتن مالحظات
مختلف ،تعداد  890نمونه مناسب تشخی داده شد؛ ولی با توجه به احتمال عدم بازگشت برخی پرسشنامهها و
یا عدم همکاری افراد در تکمیل پرسشنامه ،تعداد  000پرسشنامه توزیع شد كه از آن میان 000 ،پرسشنامه قابل
استفاده بود.
جدول ( .)1ابعاد و مولفههاي سنجش متغیرهاي پژوهش
سواالت
ابعاد
متغیر
اینستاگرام این برند سرگرمكننده است.
سرگرمی
محتوای اینستاگرام این برند جالب است.
اینستاگرام این برند قابلیت اشتراک گذاری اطالعات را با سایرین دارد.
تبادل اطالعات از طریق اینستاگرام این برند امکانپذیر است.
تعامل
ارتباطات
ابراز عقاید از طریق اینستاگرام این برند آسان است.
بازاریابی
محتوای اینستاگرام این برند جدیدترین اطالعات را به اشتراک میگذارد.
شبکههای به روز بودن
اینستاگرام این برند به روز است.
اجتماعی
اینستاگرام این برند امکان جستجوی اطالعات سفارشی را میدهد.
سفارشیسازی
اینستاگرام این برند خدمات سفارشی را ارائه میكند.
من اطالعات اینستاگرام این برند را با دوستانم به اشتراک میگذارم.
تبلیغات دهان به
این امکان وجود دارد تا با سایر كاربران از طریق اینستاگرام این برند تبادل اطالعات كرد.
دهان
ویژگیهای این برند به سرعت به خاطرم میآید.
من به سرعت میتوانم لوگوی این برند را به خاطر بیاورم.
آگاهی از برند
من همیشه در مورد این برند مطلع هستم.
ارزش
این برند به عنوان یك برند لوكس شناخته میشود.
ویژه برند
این برند نماینده صنایع لوكس است.
تصویر برند
این برند مربوط به یك شركت مشتری محور است.
من با كارمندی كه به طور مستقیم به من خدمات این برند را ارائه میدهد ،آشنا هستم.
از این كه سایر مشتریان را در فروشگاههای این برند میبینم ،خوشحال میشوم.
ارزش ویژه ارتباطی
من به فروشگاههای این برند اعتماد دارم.
من این برند را به دیگران توصیه میكنم.
من قصد دارم مجدداً از این برند بازدید كنم.
وفاداری به برند
من به طور منظم با این برند در ارتباط هستم.
اگرچه برندهای با ویژگیهای مشابه این برند وجود دارد ،اما ترجیح میدهم از این برند خرید كنم.
پاسخ
اگرچه برندهای دیگر با این برند تفاوت نداشته باشد ،خرید از این برند دقیقتر است.
ترجیح برند
مشتری
اگرچه برندهای دیگری در صنعت چرم وجود دارد ،اما ترجیح میدهم از این برند خرید كنم.
من مایل به پرداخت قیمت باالتر برای این برند نسبت به برندهای دیگر هستم.
تمایل به پرداخت
من مایلم برای این برند بیشتر از برندهای دیگر پول پرداخت كنم.
قیمت باالتر
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 .4یافتههاي پژوهش
در این قسمت ،نتایج حاصل از تحلیل دادههای جمعآوری شده پژوهش در دو بخش فرعی تحلیل توصیفی
و استنباطی ،به طور خالصه ،مورد اشاره قرار می گیرد.

 .1-4تحلیل توصیفي
برای تحلیل دادههای جمعیت شناختی از نرم افزار  SPSS 22استفاده شد .جدول  8یافتههای جمعیت شناختی
را نشان میدهد.

 .2-4تحلیل استنباطي
به منظور آزمون مدل و بررسی فرضیهها پژوهش از رویکرد مدلسازی معادالت ساختاری استفاده شد .نرم
افزار مورد استفاده در این پژوهش  Smart PLS 3 .0بود .دلیل استفاده از این نرم افزار ،عدم نیاز به نرمال بودن
توزیع دادهها و همچنین امکان حل مدلهای با نمونههای كمتر است ( .)Hair et al., 2011به منظور بررسی
مدل پژوهش و آزمون فرضیه ها از رویکرد سه مرحلهای (برازش مدلهای اندازهگیری ،برازش مدل ساختاری و
برازش مدل كلی) استفاده شد (.)Rigdon et al., 2010
جدول ( .)2یافتههاي جمعیت شناختي
تعداد
دامنه
متغیر
800
مرد
جنسیت
882
زن
2
≤80
892
88-00
سن
99
08-20
89
28-20
2
دیپلم
88
فوق دیپلم
822
كارشناسی
سطح تحصیالت
882
كارشناسی ارشد
80
دكتری
08
زیر یك میلیون تومان
82
بین یك تا دو میلیون تومان
سطح درآمد
20
بین دو تا سه میلیون تومان
888
بیش از سه میلیون تومان
80
كمتر از یك ساعت
ساااعات اسااتفاده از
889
بین یك تا سه ساعت
اینترنت در روز
828
بیش از سه ساعت

درصد
%02/0
%62/2
%8/0
%68/0
%88/0
%6
%8/0
%0/2
%28
%09/0
%2/2
%80
%08/0
%82/0
%20/0
%2/6
%28/2
%28/2
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 .3-4برازش مدلهاي اندازهگیري
در بررسااای برازش مدلهای اندازهگیری از شااااخ های پایایی و روایی مدلهای اندازهگیری اساااتفاده
میشاود .در بررسی پایایی  0معیار ضرایب بارهای عاملی ،آلفای كرونباخ و پایایی تركیبی استفاده شد .از سوی
دیگر در بررساای روایی از  8معیار روایی همگرا و روایی واگرا اسااتفاده شااد .مالک برای مناسااب بودن بارهای
عاملی ،حداقل  0/2اسات ( .)Hulland, 1999همانطور كه در شکل  0مشخ است ،تمامی ضرایب بارهای
عاملی از مالک تعیین شده باالتر هستند كه حاكی از تناسب مدلهای اندازهگیری از این نظر دارد .مالک برای
مناسب بودن مقدار آلفای كرونباخ ،حداقل  0/2است ( .)Nunally, 1978دادههای جدول 0نشان دهنده مناسب
بودن این معیار است .معیار پایایی تركیبی در صورتی كه باالتر از  0/2باشد ،حکایت از پایایی تركیب سازه دارد
( .(Werts et al., 1974جدول  0نتایج بررسی این معیار را نشان میدهد.
معیار میانگین واریانس استخراج شده را برای سنجش روایی همگرا از معیار میانگین واریانس استخراج شده
اساتفاده میشود و مقدار بحرانی آن عدد باالی  0/2است ( .)Fornell & Larcker, 1981جدول  0حکایت از
رعایت این معیار توساط سازههای مدل دارد .از سوی دیگر ،براساس روش فورنل و الركر ( )8898روایی واگرا
وقتی در ساطح قابل قبول اسات كه میزان میانگین واریانس اساتخراج شده برای هر سازه بیشتر از از واریانس
اشاتراكی بین آن سازه و سازههای دیگر (یعنی مربع مقدار ضرایب همبستگی بین سازهها) در مدل باشد .جدول
 2حاكی از تأیید روایی واگرا دارد.

 .4-4برازش مدل ساختاري
در بررسی برازش مدل ساختاری از معیارهای معناداری مقادیر  ،tمعیار  Rو معیار افزونگی استفاده میشود.
اگر مقادیر  tاز عدد  8/86بیشتر باشاد ،حاكی از صحت روابط بین سازههای مدل در سطح اطمینان  82درصد
و نیز تأیید فرضایههای مرتبط با آنهاسات .شکل  0بیانگر تأیید یا عدم تأیید فرضیه های پژوهش با این معیار
اسات .مقادیر  tتنها صاحت روابط را نشان میدهد و برای بررسی شدت روابط بین سازهها از معیار  R2استفاده
می شود .سه مقدار  0/00 ،0/88و  0/62را به عنوان مقادیر ضعیف ،متوسط و قوی برای این معیار معرفی شده
اسات ( .)Chin, 2010شاکل  8بیانگر شدت روابط با این معیار است .معیار افزونگی كه برای تمامی سازههای
وابسته محاسبه میشود ،بیانگر حاصلضرب مقادیر اشتراكی در مقادیر  ،R2مربوط به آنهاست و هرچه بیشتر
باشاد ،حاكی از تناسب بهتر مدل ساختاری است .مقدار این معیار برابر  0/228است كه نشان از برازش مناسب
مدل ساختاری است.
2

 .5-4برازش مدل کلي و آزمون فرضیات
پس از مناساب بودن برازش مدل سااختاری ،از معیار نیکویی برازش در بررسای برازش مدل كلی استفاده
میشااود ( .)Tenenhaus et al., 2004این معیار با سااه مقدار  0/82 ،0/08و  0/06به عنوان مقادیر ضااعیف،
متوساط و قوی بررسای میشاود ( .)Wetzels et al., 2009با توجه به مقدار محاسابه شده  0/698برای این
معیار ،می توان برازش مدل كلی را كامال مناسااب دانساات .پس از بررساای برازش مدل ،به آزمون فرضاایهها
پژوهش پرداخته میشود ،نتایج آزمون فرضیههای پژوهش در جدول  2آمده است.
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جدول ( .)3ضریب آلفاي کرونباخ ،پایایي ترکیبي و میانگین واریانس استخراج شده

متغیر
سرگرمی
تعامل
به روز بودن
سفارشی سازی
تبلیغات دهان به دهان
آگاهی از برند
تصویر برند
ارزش ویژه ارتباطی
وفاداری به برند
ترجیح برند
تمایل به پرداخت بیشتر

آلفای كرونباخ
0/220
0/902
0/999
0/282
0/220
0/288
0/920
0/982
0/228
0/828
0/998

پایایی تركیبی
0/992
0/808
0/822
0/809
0/988
0/998
0/802
0/988
0/926
0/868
0/822

میانگین واریانس استخراج شده
0/288
0/222
0/908
0/980
0/908
0/280
0/262
0/202
0/660
0/982
0/982

شکل ( .)2مدل با بارهاي عاملي و ضرایب استاندارد
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جدول ( .)4ماتریس همبستگي سازهها و بررسي روایي واگرا
()8
()8 ()0 ()2 ()2 ()6 ()2 ()9 ()8 ()80
()88
 -8 0/980سرگرم بودن
 -8 0/200 0/968تعامل
 -0 0/682 0/209 0/986به روز بودن
 -2 0/888 0/282 0/282 0/808سفارشی سازی
 -2 0/228 0/296 0/208 0/008 0/986تبلیغات دهان به دهان
 -6 0/286 0/222 0/202 0/008 0/222 0/922آگاهی از برند
 -2 0/222 0/026 0/209 0/892 0/280 0/690 0/922تصویر برند
 -9 0/006 0/800 0/828 0/082 0/892 0/209 0/288 0/922ارزش ویژه ارتباطی
 -8 0/689 0/200 0/288 0/800 0/208 0/602 0/682 0/688 0/988وفاداری به برند
 -80 0/228 0/028 0/200 0/828 0/088 0/288 0/288 0/226 0/280 0/826ترجبح برند
 -88 0/286 0/086 0/088 0/826 0/002 0/222 0/228 0/262 0/608 0/229 0/826تمایل به پرداخت بیشتر

شکل ( .)3مدل براساس آماره )T Value( T
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جدول ( .)5آزمون فرضیه ها پژوهش
ضریب مسیر
فرضیه
0/626
ارتباطات بازاریابی شبکه اجتماعی ← ارزش ویژه برند
0/882
ارتباطات بازاریابی شبکه اجتماعی ← پاسخ مشتری
0/060
ارتباطات بازاریابی شبکه اجتماعی ← ارزش ویژه ارتباطی
0/206
ارزش ویژه برند ← پاسخ مشتری
0/026
ارزش ویژه ارتباطی ← پاسخ مشتری

آماره T
88/820
8/868
2/882
2/828
2/082

نتیجه فرضیه
تأیید
عدم تأیید
تأیید
تأیید
تأیید

 .5نتیجهگیري و پیشنهادها
در محیط شابکههای اجتماعی ،ارتباطات بازاریابی ،نقش مهمی ایفا میكند و میتواند بر ادراک مشتری از برند
شاركت و نیز واكنشهای رفتاری او تاثیرگذار باشاد .پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر فعالیتهای ارتباطات
بازاریابی شابکه اجتماعی اینساتاگرام بر ارزش ویژه برند ،ارزش ویژه مشاتری و پاساخ مشتری در شركت چرم
درسااا صااورت گرفته اساات .باتوجه به یافتههای این پژوهش ،فعالیتهای ارتباطات بازاریایی در شاابکههای
اجتماعی بر ارزش ویژه برند و ارزش ویژه ارتباطی تأثیر مساااتقیم دارند و از طریق این دو متغیر بر واكنشهای
رفتاری مشااتری تاثیرگذار اساات .این نتایج با مطالعات كیم و كو ( )8088و گودی و همکاران ( )8086مطابقت
دارد .زمانی كه تعامل مشاتری با برند در شابکههای اجتماعی در نظر گرفته میشود ،انتظار میرود فعالیتهای
ارتباطات بازاریابی شبکههای اجتماعی ،تأثیر مابتی بر ارزش ویژه برند و ارزش ویژه ارتباطی داشته باشند.
ارتباطات بازاریابی شاابکه اجتماعی اینسااتاگرام نه تنها ابزاری برای افزایش آگاهی از برند اساات ،بلکه در
ایجاد تصویر برند نیز نقش دارد .در ارتباطات بازاریابی شبکه اجتماعی و در بعد سرگرمی ،شاخ ایجاد محتوای
جالب در اینساااتاگرام دارای بیشترین بار عاملی اسااات .در این زمینه به كارگیری ،كارشاااناس تولید محتوای
حرفهای ضااروری به نظر میرسااد .محتوای جالب ،غنی و هدفمند در اینسااتاگرام مکمل تبلیغات اساات .تولید
محتوا در شاابکه اجتماعی اینسااتاگرام باید كوتاه و موجز باشااد و به طور مسااتقیم و غیر مساااتقیم به تبلیغ
محصااوالت كمك نماید .محتوای تصااویری تولید شااده توسااط كاربران برند چرم درسااا نیز نه تنها برای جلب
اعتماد مناسااب اساات ،بلکه این نوع محتواهای تصااویری زمینه را برای جذب مخاطبان بیشااتر فراهم میآورد.
برای اینكه به اشااتراک گذاری پُساات توسااط اعضااا فراموش نشااود ،میتوان با اسااتفاده از قالب تقویمی
برنامهریزیهای الزم را صااورت داد؛ به طور ماال محتوای تصااویری را برای زمانهای مورد نیاز ،روزهای آخر
هفته ،مناساابتهای خاص و  ...ذخیره كرد .همچنین این قالب تقویمی ،روش مناساابی برای اطالع رسااانی به
مخاطبین و مشتریان در زمینه تغییرات جدید و روز است.
در بُعد تعامل ،شااخ امکانپذیری تبادل اطالعات از طریق اینساتاگرام دارای بیشترین بار عاملی است.
در این زمینه برای جذب مخاطب باید به تبادل لینك با سایر شبکههای اجتماعی پرداخت .به طور ماال؛ ارتباط
فیساابوک با اینسااتاگرام روش مناساابی برای برقراری رابطه بین تمامی افرادی اساات كه عضااو این دو شاابکه
اجتماعی هستند و از این طریق میتوان پُستها و پیامهای مشابه را به اشتراک گذاشت ،آنها را در شبکههای
اجتماعی مختلف منتشار كرد و در نتیجه تعامالت را گسترش داد .در بعد به روز بودن ،شاخ به روز بودن در
شاابکههای اجتماعی اینسااتاگرام دارای بیشااترین بار عاملی اساات .در این زمینه ،شااركت چرم درسااا باید در
شبکههای اجتماعی حضور فعال داشته باشند .كسانی كه در بهروز رسانی شبکه اجتماعی اینستاگرام نقش دارند،
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باید اسااتراتژی كسااب و كار شااركت در شاابکه اجتماعی را بدانند .اطالعات الزم جهت برقراری ارتباط و نیز
محتوای ارتباطی همواره به روز رسااانی شااود .در بعد ساافارشاایسااازی ،شاااخ امکان جسااتجوی اطالعات
ساافارشاای ،دارای بیشترین بار عاملی اساات .در این زمینه همانند بساایاری از شااركتهای بزرگ دنیا مانند
كوكاكوال كه برای كاربرانشاان در اینساتاگرام پیشنهادهای ویژه و اطالعات فنی و كاربردی را فراهم میآورند،
شركت چرم درسا میتواند با ارائه اطالعات مورد نیاز كاربران ،آنها را به دنبال كردن شبکه اجتماعی اینستاگرام
شااركت خود ترغیب نماید .در بعد تبلیغات دهان به دهان ،شاااخ تبادل اطالعات از طریق اینسااتاگرام بین
كاربران دارای بیشترین بار عاملی است .در این زمینه ،باید این امکان را فراهم كرد كه مشتریان چرم درسا به
آساانی تجربیات خود چه تجربه مساتقیم ،ناشای از مصارف محصاوالت و چه غیر مساتقیم ،ناشی از مواجه با
تبلیغات و سااایر فعالیتهای بازاریابی این شااركت با سااایر كاربران شاابکه اجتماعی اینسااتاگرام این برند را به
اشتراک بگذارند .همچنین ،نظرات و هشتگهای مربوط به پُستهای برند و صحبت های كاربران در مورد برند
باید بررسای شود و براساس شرایط بهترین پاسخها را ارائه داد و در تعدیل استراتژیها و تاكتیكهای ارتباطات
بازاریابی شركت مدنظر قرار داد.
در این پژوهش تأثیر مساتقیم فعالیتهای ارتباطات بازاریابی شابکه اجتماعی اینساتاگرام بر پاسخ مشتری
مورد تأیید قرار نگرفت كه این یافته با نتایج پژوهشهای نیلور و همکاران ( )8088و توتن و سولومون ()8082
مطابقت ندارد؛ اما با نتایج پژوهشهای شولتز )8088( 8و شولتز و پِلتیر ( )8080مطابقت دارد .شاید یکی از علل
تفاوت در یافتهها مربوط به مورد مطالعه و ویژگیهای جمعیتشاناختی پاسخدهندگان باشد .لذا به پژوهشگران
آتی پیشاانهاد میشااود به بررساای نقش تعدیلگر ویژگیهای جمعیتشااناختی بر روابط میان متغیرهای این
پژوهش اقدام نمایند.
همچنین نتایج پژوهش نشااان داد كه فعالیتهای ارتباطات بازاریابی شاابکه اجتماعی اینسااتاگرام بر ارزش
ویژه ارتبااطی تاأثیر دارد كاه این یاافتاه باا نتاایج پژوهش كیم و كو ( )8088مطابقت دارد .شااابکه اجتماعی
اینساتاگرام ،مکانی را برای مشاتریان فراهم میآورد تا روابطی دوستانه و صمیمی با برند و سایر كاربران داشته
باشند؛ به طوری كه فعالیت های برندها در شبکه اجتماعی اینستاگرام بر ارزش ویژه ارتباطی تأثیر مابتی خواهد
داشت .در زمینه ارزش ویژه ارتباطی ،شاخ حضور در فروشگاه و مواجهه با سایر مشتریان دارای بیشترین بار
عاملی است .در اینجا باید در نظر داشت كه محل فروشگاه نقش ویژهای در اولین ارتباط مشتری با برند خواهد
داشااات و برای مشاااتری این امکاان را باه وجود خواهاد آورد كه از یك محیط مجازی كه در آن محتواهای
تصاویری برند را مشاهده كرده است ،به یك محیط واقعی وارد شود و برند را به صورت فیزیکی لمس و تجربه
كند .دعوتهای انحصاری و پیشنمایشهای برند می تواند تأثیر عمیقی بر مشتریان داشته باشد .نیروی فروش
نیز بخشای از این محیط فروشاگاه محساوب میشاوند كه باید از لحاظ پوشاش ،طرز برخورد با مشتریان و ...
آموزشهای الزم را ببینند .لذا به پژوهشاگران آتی پیشانهاد میشود به طور خاص به بررسی تاثیر محرکهای
فروشگاهی در تعدیل روابط میان متغیرهای این پژوهش اقدام نمایند.
مطابق با یافتههای این پژوهش كه همراساتا با نتایج پژوهش گودی و همکاران ( )8086است ،ارزش ویژه
برند بر پاساخ مشاتری تأثیر مابت و معنادار دارد .این یافته نشان میدهد كه با بهرهبرداری از مولفههای ارزش
ویژه برند در محیطهای آنالین می توان تأثیر ارتباطات بازاریابی شابکه اجتماعی اینستاگرام را بر پاسخ مشتری
Schultz
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قوت بخشااایاد .در زمینه ارزش ویژه برند و در بعد آگاهی از برند ،شااااخ آگاهی از ویژگیهای برند ،دارای
بیشترین بار عاملی است .در اینجا باید مشتریان و كاربران شبکه اجتماعی اینستاگرام را از مزایای كاركردی و
منفعت گرایانه محصوالت این برند آگاه نمود .در مورد مزایای كاركردی محصول ،جنس چرم ،ضخامت ،وزن و
تمام آنچه كه به ویژگی های كاركردی محصاول مرتبط اسات را باید به اطالع مشااتریان و كاربران این شبکه
اجتماعی رساند .در بعد تصویر برند نیز ،شاخ لوكس بودن دارای بیشترین بار عاملی است .در اینجا باید این
حس را به مشتریان القا نمود كه برند چرم درسا نمایانگر برندی لوكس است .تاكتیكهای قیمتگذاری و ارتقاه
كیفیت این برند به همراه اتخاذ اساتراتژی تمایز می تواند روش مناسابی برای افزودن ارزش به محصوالت این
برند باشد.
باالخره یافتههای پژوهش تایید كرد كه ارزش ویژه ارتباطی بر پاسخ مشتری تأثیر مابت و معنادار دارد .این
یافته با نتایج پژوهش ژانگ و همکاران ( ) 8082مطابقت دارد .ایجاد ارتباطات صمیمی و دوستانه برای كاربران
شااابکه اجتماعی اینساااتاگرام و ایجاد محیطی برای تبادل اطالعات بین كاربران ،زمینه را برای كاربران فراهم
میآورد تا واكنشهای مناساب از ساوی آنها دریافت نمود .مهمترین واكنشهای رفتاری مورد بررسی در این
پژوهش شااامل وفاداری به برند ،ترجیح برند و تمایل به پرداخت بیشااتر میباشااد .در زمینه وفاداری به برند،
شاااخ داشااتن ارتباط منظم با برند ،دارای بیشترین بار عاملی اساات .در اینجا برای داشااتن ارتباط مداوم با
شبکه اجتماعی اینستاگرام میتوان دكمه شبکه اجتماعی اینستاگرام را در سایر شبکههای اجتماعی و وب سایت
شركت قرار داد ،تا این امکان برای كاربران و مشتریان شركت به وجود آید كه در هر زمان و هر مکان به شبکه
اجتماعی اینستاگرام شركت دسترسی داشته باشند .در كنار قرار دادن دكمه شبکه اجتماعی اینستاگرام ،میتوان
بنری باا مضااامون "ما را دنبال كنید" قرار داد .در زمینه ترجیح برند ،این امکان را باید ایجاد نمود كه مزایای
كاركردی و لذتگرایانهای كه این برند در مقایساه با سایر برندهای رقیب برای مشتریان به وجود میآورد را به
آگاهی آنها رساند .البته باید در نظر داشت تبلیغات مقایسهای ،موجب تخریب برند رقیب نشود .در زمینه تمایل
به پرداخت قیمت باالتر ،به نظر میرسد قیمتگذاری پرستیژی میتواند مبنای مناسبی برای قیمتگذاری باشد.
هرچند به پژوهشگران آتی پیشنهاد می شود به طور خاص به بررسی تاكتیکهای مختلف قیمت گذاری در شبکه
های اجتماعی با توجه به برندهای مختلف اقدام نمایند .اصلیترین محدودیت این پژوهش ،عدم بررسی چندین
برند مختلف با ویژگیهای مختلف می باشد .لذا در تعمیم نتایج این پژوهش به سایر برندها باید احتیاط نمود .به
همین دلیل پیشنهاد میشود این پژوهش در مورد ا نواع مختلفی از برندها اعم از لوكس و عادی بررسی و نتایج
مقایسااه شااود .همچنین در این پژوهش تنها یکی از شاابکه های اجتماعی مورد بررساای قرار گرفت .لذا به
پژوهشاگران آتی پیشنهاد میشود ضمن تکرار این پژوهش در سایر شبکه های اجتماعی و مقایسه نتایج ،نقش
تعدیلگر ویژگیهای خاص هر شبکه را مورد مطالعه قرار دهند.
با توجه به فرضایهها تأیید شده پژوهش و با توجه به تأثیر ارتباطات بازاریابی شبکههای اجتماعی بر ارزش
ویژه برند و همچنین ارزش ویژه ارتباطی و تأثیر مسااتقیم این دو عامل بر پاسااخ مشااتری ،میتوان به مدیران
بازاریابی پیشاانهاد كرد با اسااتفاده از ساااز و كارهای پیشبینی شااده در ارتباطات بازاریابی شاابکه اجتماعی و
همچنین با فراگیر كردن فعالیتهای برند خود در شابکههای اجتماعی (از جمله اینستاگرام) پاسخهای مشتریان
به این فعالیتها را مشاهده نموده و با استفاده از این ساز و كارها ،وفاداری مشتریان به برند خود را تقویت نموده
و پاسخ مشتریان در جهت افزایش رضایت از برند را دریافت نمایند.
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نويسندگان اين مقاله:
دکتر مجید محمدشفیعي ،عضو هیات علمي گروه مدیریت دانشگاه اصفهان ،با
تخصص بازاریابي هستند؛ از جمله سوابق پژوهشي ایشان ميتوان به اتمام بیش از
 11طرح پژوهشي در سطح کشور ،تالیف  1کتاب و ارائه و چاپ بیش از  10مقاله
فارسي و انگلیسي در مجالت و کنفرانسهای ملي و بینالمللي ،و نیز برگزاری
کارگاههای تخصصي در زمینه مدیریت و بازرگاني در سازمانها و شرکتهای
مختلف کشور ،اشاره کرد.
يزدان رحمتآبادي ،پژوهشگر و مشاور در زمینه بازرگاني و دارای مدرک
کارشناسي ارشد مدیریت بازرگاني -بازاریابي از دانشگاه عالمه طباطبائي مي-
باشند .عضویت در بنیاد ملي نخبگان ،تالیف چندین کتاب و مقاله در زمینه
بازاریابي و برند و همکاری در طرح پژوهشي تجاری سازی سنجش از دور با ستاد
توسعه فناوریهای فضایي و حمل و نقل پیشرفته کشور از جمله کارهای ایشان
است.
امید سلیمانزاده ،در حال حاضر به عنوان دانشجوی دکتری مدیریت بازرگاني
گرایش استراتژیک در دانشگاه شهید بهشتي مشغول به تحصیلاند .ایشان مدرک
کارشناسي خود را در رشته مدیریت بازرگاني دانشگاه صنعت نفت و مدرک
کارشناسي ارشد خود را در مدیریت بازرگاني ،گرایش بازاریابي از دانشگاه عالمه
طباطبائي دریافت نمودند.

