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واژگان کلیدی :رسانههاي اجتماعی ،ارزش ويژه برند ،قابلیتهاي نوآوري ،قابلیتهاي بازاريابی،

.1مقدمه
بخش قابل توجهی از آوازه يک شرکت خدماتی ،در اذهان عمومی خريداران و مصرفکنندگان به
نام و برند شرکت مرتبط است .اثرات مثبت ارزش ويژه برند بر سازمانها و شرکتها در تحقیقات بازاريابی
گذشته ،کامالً به اثبات رسیده است ( .) Backhaus & et al, 2011بررسیها روي برند مشخص
کرده است که ارزش ويژه برند ،يک مسئلة ضروري براي مصرفکنندگان و خريداران کسب و کارها
در بازار است و در تصمیمگیري براي خريد نقش مهمی ايفا میکند .ارزش ويژه برند ،مشتريان را به
خريد ترغیب نموده ،و جهت پرداختهاي بیشتر و معرفی به ديگران نقش بازي میکند ( & Michel
 .)et al, 2001برندهايی که به موفقیّت رسیدهاند ،به سطوح بااليی از ارزش ويژه برند دست يافتهاند،
و براي اعتمادسازي که يک فاکتور اساسی و مهم در مبادالت است ،استفاده کرده ،که مرتبط به حفظ
يک رابطه ،و نهايتاً بر کارکرد معامله ،کارکرد بازار و کارکرد سودآوري شرکت تاثیر قابل توجهی
دارد ( .)Roberts & Merrilees, 2007دست يافتن به ارزش باالتر جهت خريداران ،يک هدف
اساسی در روند اصلی معامالت و و تعامالت اقتصادي است ( .)Vargo & et al, 2008در نتیجه
يک هدف استراتژيک میباشد و بايستی مورد نظر پژوهشگران و نويسندگان قرار داده شود .رسانههاي
اجتماعی به عنوان يک کانال جديد براي ايجاد ارتباطات تعاملی بین خريدار و فروشنده در معامالت
اقتصادي ،بستري تازه جهت ارتقاء درآمد و موقعیّت ،پیش روي سازمانها و بازار گذاشته ،بطوريکه
خواستههاي کاربران و مشتريان را در تمام موارد ،ازجمله سرعت ،دقت ،قیمت و سطح خدمات،
دستخوش تغییرات اساسی نموده است .امروزه آگاهی از انتظارات و خواسته هاي کاربران اينترنتی،
نقش کلیدي در تأمین رضايت و وفاداري آنها و بقاي چنین کسب و کارهايی دارد (توصیفیان ،رمضانی
؛ .) 1931امروزه ،تغییر رويکردهاي سنتی بازاريابی و برندسازي به سمت رويکردهاي مبتنی بر
توانمندي هاي اينترنت در عرصه جهانی روندي رو به گسترش يافته است( & Motameni
 .)Shahrokhi, 1998استفاده از اينترنت و رسانههاي اجتماعی بر قابلیتهاي بازاريابی مانند سهم
بازار و فروش ،ارائه خدمات به مشتري تأثیرگذار است .همچنین بر ايجاد خلق ارزش مشترک و نوآوري
و در نهايت بر ارزش درک شده از سوي مشتري نیز تأثیرگذار است .مجموع اين متغیرها و تأثیرات
آنها در مفهوم ارزش ويژه برند 1جمع شده است (.)Atilgan & et al, 2005
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يکی از مشهورترين و مهم ترين مفاهیم بازاريابی که امروزه به طور گسترده توسط محققان و صاحب
نظران بازاريابی مورد بحث قرار می گیرد ،ارزش ويژۀ برند است که از داليل مهم اين شهرت ،نقش
راهبردي و مهم ارزش ويژۀ برند در اتخاذ تصمیمات مديريتی و ايجاد مزيت رقابتی براي سازمان ها و
مشتريان است .ارزش ويژۀ برند ،باعث افزايش کارايی برنامه هاي بازاريابی و وفاداري مشتريان به برند
می شود .هزينه فعالیت هاي ترفیعی را کاهش می دهد و از طريق گسترش برند ،سکويی براي رشد و
توسعه آن ايجاد می نمايد .بنابراين ارزش ويژۀ برند باعث سودآوري برند شده و براي سازمان ،جريان
نقدي ايجاد می کند(.)Zavattaro &Daspit,2015

شکل() :مدل ارزش ویژۀ برند آکر (Backhaus & et al, 2011

آ کر وفاداري به برند را به عنوان موقعیتی تعريف می کند که نشان می دهد چقدر احتمال دارد يک
مشتري به برند ديگري روي آورد ،به خصوص هنگامی که آن برند تغییري در قیمت يا ساير جنبه هاي
کاال ايجاد می کند( .)Aaker,2003کیفیت ادارک شده به عنوان " ادراک مشتري از کیفیت يا برتري
کلی يک محصول/خدمت با توجه به هدفی که آن محصول/خدمت داشته و نسبت به
سايرمحصوالت/خدمات موجود در بازار" تعريف شده است( .)Zeithaml, 1988کلر آگاهی از
برند را به عنوان "توانايی خريدار بالقوّه براي تشخیص و به خاطرآوردن اينکه يک برند عضوي از يک
طبقه کااليی خاص است"تعريف کرده است .طبق تعريف کلرآگاهی از برند از طريق سه مزيتّ نقش

مهمی در تصمیم گیري مشتري ايفا می کند :مزيت هاي يادگیري ،مزيت هاي توجه ،بررسی و مزيت
هاي انتخابی ارزش ويژه ي برند( .)Keller, 1993آگاهی مبتنی بر مشتري هنگامی رخ می دهد که
مشتري آگاهی و آشنايی زيادي نسبت به برند داشته باشد و برخی از نشانه ها و تداعی هاي منحصر به
فرد ،قوي و مطلوب برند را به خاطر آورد .تداعی برند هر چیز مرتبط با برند در حافظه است .همخوانی
وتداعی برند ممکن است به صورت همه ي فرم ها و ويژگی هاي مرتبط به يک کاال ويا جنبه هاي
مستقل از خود کاال مشاهده شود( .)Chen, 2005تداعی ها و همخوانی ها معرّف مبنايی براي
تصمیمات خريد براي وفاداري به برند هستند و همچنین آفريننده ي ارزش براي شرکت و مشتريانش
می باشد( .)Levitt.2013قابلیت نوآوري يک مکانیسم کلیدي براي خود بازسازي در درون سازمان
و محصوالت آن ايجاد می کند .قابلیت نوآوري بهره وري جريان اصلی فعالیت هاي سازمانی و خالقیت
جريان جديد را با هم هماهنگ می کند .اين امر بیشتر از طريق اهرم پايه دانش به دست می
آيد( .)Cohen & Levinthal,2015قابلیت نوآوري و ابداع شامل دارايی غیرملموس يک نظام و
توانايی استخراج اين سرمايه به صورتی که اين نظام بطور مداوم قادر به تولید نوآوري هاي جديد باشد،
است( .)Chapman, 2016فرايند نوآوري به طور گسترده شامل فرايند مديريت دانش از جمله
اکتساب ،انتشار واستفاده از دانش جديدي است که استراتژي مديريت دانش را براي اغلب شرکت
هااتخاذ می کند .قابلیت نوآوري براي دستیابی به نوآوري برتر در عملکرد حیاتی است(Moorman
 .)& Miner,2008قابلیت هاي بازاريابی به عنوان مهارت هاي مديريتی و دانش انباشته براي توسعه
دارايی ها تعريف می شوند .قابلیت ها در فرآيندها و روال هاي عادي سازمانی جاي می گیرند ،و تقلید
از آنها بسیار مشکل است .بنابراين ،آنها می توانند براي سازمان ها مزيت رقابتی پايدار را سبب شوند.
قابلیت هاي بازاريابی قابلیت هايی اند که در شناخت و مشارکت در بازار ،از قبیل شناخت مشتريان و
برقراري روابط کمک می کنند (.)Day 2011
قابلیت هاي مديريت مشتري و قابلیت هاي مديريت ارتباطات از قابلیت هاي خارج به داخل اند .قابلیت
هاي پوشايی ،قابلیت هاي خارج به داخل و قابلیت هاي داخل به خارج را يکپارچه می کنند .آنها به
واسطه فرآيندهايی از قبیل انجام سفارش ،قیمت گذاري ،خريد ،تحويل رسانی خدمات ،توسعه
محصول جديد ،ارتباطات داخلی و توسعه استراتژي اعمال می شوند .قابلیت ها همچنین براساس وظايف
متفاوتی طبقه بندي شده اند ( .)Matarazzo et al, 2021در جدول ( )1ذيل به مقايسه مدل هاي
موجود درزمینة ارزش ويژۀ برند پرداخته ايم.

جدول ( : )1مدل های موجود در زمینۀ ارزش ویژۀ برند
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مورگان و همکاران در سال  ،2003هشت قابلیت وظیفه اي را مشخص می کنند .اين قابلیت ها عبارتند از :
قابلیت هاي توسعه محصول ،قابلیت هاي قیمت گذاري ،قابلیت هاي مديريت کانال ،قابلیت هاي ارتباطات
بازاريابی ،قابلیت هاي فروش ،قابلیت هاي اطالعات بازاريابی ،قابلیت هاي برنامه ريزي بازاريابی ،قابلیت
هاي اجراي بازاريابی و اين قابلیت ها را مرتبط به عملکرد کسب و کار می داند .آنها بیان می کنند محک
زنی از اين قابلیت ها می تواند به شرکت ها در کسب مزيت رقابتی پايدار کمک کند ( Morgan et al,
 .)2009در مطالعات اخیر قابلیت هاي بازاريابی به عنوان فرايند بکارگیري دانش ،مهارت و منابع سازمان

جهت ايجاد ارزش افزوده براي کاالها و خدمات ،برآوردن تقاضاهاي رقابتی و پاسخ گويی به نیازهاي
مرتبط با بازار ،تعريف شده است .اهمیت فرايندهاي يادگیري در توسعه قابلیت هاي بازاريابی مورد تاکید
قرار گرفته است ،بخصوص زمانی که کارکنان بتوانند سريعا با استفاده از دانش و مهارت خود مسائل
بازاريابی شرکت را حل کنند .به منظور تشريح قابلیت هاي بازاريابی ،به تشريح فرايندهاي بازاريابی خاصی
پرداخته می شود ،که بتواند سازگار با استراتژي رقابتی شرکت باشد (.دولت آبادي و خائف الهی.)1991 ،
پ .خلق ارزش مشترک
مفهوم خلق ارزش مشترک اولین بار در سال  2011توسط مايکل پورتر و کرامر 2در مجله هاروارد بیزنس
ريويو 9مطرح گرديد .اگر شرکت ها طوري ارزش اقتصادي خلق کنند که به چالش هاي جامعه هم
رسیدگی شود ،اين يعنی خلق ارزش مشترک و در نتیجه جامعه و کسب و کار با هم آشتی می کنند و
اعتماد از دست رفته بین جامعه و کسب و کارها باز می گردد در واقع رويکرد خلق ارزش مشترک موفقیت
شرکت را با پیشرفت اجتماعی پیوند می زند( .)Porter and Krame,2011در اصل خلق ارزش
مشترک ،شامل خط مشی ها و روش هاي عملیاتی است که قدرت رقابت يک شرکت را تقويت کرده ،هم
زمان شرايط اقتصادي و اجتماعی جامعه آن شرکت را بهبود می بخشد ،خلق ارزش مشترک بر شناسايی و
توسعه رابطه بین پیشرفت اجتماعی و اقتصادي تمرکز می کند .همچنین خلق ارزش مشترک زمانی موثرتر به
نظر می رسد که شرکت ها تصمیم می گیرند با گسترش کسب و کارها موجب توسعه کشورهاي خود
گردند (.)Jamali &Matten , 2010
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شکل ( : )2مدل ارزش ویژه برند رسانههای اجتماعی بر اساس مدل ارزش ویژه برند (مدل مفهومی)

پ .رسانه های اجتماعی

در دهه هاي اخیر ،با گســـترش جامعه اطالعاتی ،توســـعه ارتباطات الکترونیک و از بین رفتن
محدوديتهاي فضايی و مکانی در روابط مجازي ،رسانه هاي اجتماعی از اهمیت زيادي برخوردار شده
اند .با توجه به آمار مرکز اطالعات شبکه هاي اينترنتی ،محبوبیت کانال هاي رسانه هاي اجتماعی
همچنان پیوسته در حال رشد است( .)Nguyen & et al,2015رســانه هاي اجتماعی يعنی خدمات
آنالينی که متن هاي غیرمتمرکز ايجاد شــده توســط کاربران را فراهم می کند (شـــامل ويرايش يا
برچســـب زدن) ،تعامل اجتماعی ،عضـــويت آزاد يا عمومی .در تعريف ما اتاق هاي بحث همگانی،
ويکی هاي همگانی ،جوامع آزاد آنالين (شــبکه هاي اجتماعی) ،گروه هاي دانلود عمومی و  ...در اين
مجموعه قرار می گیرند .ايمیل هاي شــرکت هاي خصــوصــی و مقاله هاي خبري شرکتی در اين
تعريف نمی گنجند ،زيرا که غیرعمومی هستند و يا تحت کنترل متمرکز می شوند( Algesheimer
 .)et al ,2011رســانه هاي اجتماعی يک گروه از برنامه هاي کاربردي بر اساس اينترنت است که
بر روي پايه هاي ايدئولوژيک و فناوري وب ساخته شده است و اجازه می دهد تا محتواي ايجاد شده
توسط کاربر ايجاد و تبادل گردد ( )Kaplan, A. M., & Haenlein , 2010که آن را به عنوان
يک فن آوري آنالين و شیوه هايی که مردم از آن براي به اشتراک گذاشتن دانش و نظرات استفاده
می کنند تعريف کرده اند .اين تعريف نیز توســط رينگلد حمايت شــده بود که ادعا کرد رســانه هاي
اجتماعی به تراکم اجتماعی که از شـــبکه پديدار می شـــود زمانی که مردم به اندازه کافی بحث هاي
طوالنی ،با احساسات انسانی کافی ،به شکل شبکه اي از روابط شخصی در فضاي مجازي است را ادامه
می دهند(.)Ringland,2013
در بازار رقابتی امروز حفظ مشتري و تالش براي افزودن میزان خريد آنها امري ضروري است ،زيرا
حفظ مشتريان موجود نسبت به مشتريان جديد کم هزينه تر است .لذا اين امر شرکت ها را به سمت
ايجاد ارزش براي برند خود سوق داده است .ارزش ويژه برند يکی از مهمترين مفاهیم در بازاريابی
است و به عنوان يکی از با ارزش ترين دارايی هاي نا مشهود توسط اکثر شرکت ها به خوبی به رسمیت
شناخته شده است( .)Cui,2011بسیاري از شرکت ها دريافته اند که براي حفظ ارزش برند در مقايسه
با رقبا و براي ارتباط بر قرار کردن با مشتريان خود و کاهش ريسک از دست دادن بازار ،بايد ارتباطات
بازاريابی خود را قوي کرده ،از آمیخته ترويجی مناسبی بر خوردار باشند و از فعالیت هاي ترويجی و
ترفیعی مانند تبلیغات تجاري و ترويج فروش به منزله سپر دفاعی استفاده کنند( &Baker
 .) Sinkula,2007قابلیت راهبردي رسانه هاي اجتماعی نشان می دهد که شرکت ها تصمیم هاي
استراتژيک اثربخش تري اتخاذ کرده اند ،يعنی با استفاده از رسانه اجتماعی ،بنگاه ها فرصت هاي
کسب و کاري جديد را تشخیص داده و تهديد هاي محتمل را شناسايی می کنند و ســرانجام در

صــحنه رقابت باقی می مانند( .)Shimizu & Hitt, 2004همچنین بايد افزود که ،بررســی ها نشــان
می دهد که قابلیتهاي راهبردي ســازمان به عنوان يک فاکتور مهم روابط بین کســب دانش از رســانه
هاي اجتماعی و جهت گیري بازار با اســتراتژي هاي نوآوري را تحت تاثیر قرار می دهد ( Tan,
 )2001و ارتباط مثبتی با نوآوري برند رســـانه هاي اجتماعی دارد (.)Nguyen & et al,2015
همچنین شــرکت ها به منظور افزايش مزيت اســتراتژيک خود نســبت به ســاير رقبا از هر دوي منابع
ملموس (دارايی) و غیر ملموس (دانش) اســـتفاده می کنند .بهبود قابلیت هاي راهبردي در رسانه هاي
اجتماعی موجب افزايش توانايی شرکت در تصمیم گیري براي کشف فرصت هاي جديد و کاوش
محصوالت جديد و ترغیب سازمان براي شناسايی فرصت ها در مناطق عملیاتی تحت پوشش شرکت
می شود(.)Andriopoulos & Lewis,2009
تحقیقی با عنوان تاثیرگرايش بازاريابی رابطهاي بر ارزش ويژه برند در بانکها انجام شده است .در
اين تحقیق عنوان شده است که در طول چند دهه گذشته ،فلسفه کسبوکار از گرايش بازاريابی به
گرايش بازاريابی رابطهاي تغییر کرده است .سازمانهاي سرويسگرا ،مانند بانکها به طور فزايندهاي
بازاريابی رابطه اي را به منظور افزايش اقدامات مديريت برند خود ،مانند وفاداري به برند و تصوير برند
اعمال می کنند).(Yoganathan et al, 2015
تحقیقی با عنوان ساخت ارزش ويژه برند صنعتی با اعمال نفوذ قابلیت شرکت و خلق ارزش مشترک
انجام دادند .در اين تحقیق عنوان شد که مطالعات کمی اثرات بالقوه قابلیت شرکت را بر ارزش ويژه
برند صنعتی بررسی کرده اند ،و هنوز معلوم نیست که چگونه خلق ارزش مشترک بر ارتباط قابلیت برند
سازي تاثیر می گذارد) .(Zhang & et al, 2015از طرف ديگر ،تحقیقی توسط میشا و شارما در
سال  2013انجام شده است ،در اين تحقیق بحران هايی که برندهايی مثل نستله به وجود آورده اند ،از
طريق يک رسانه اجتماعی مثل فیسبوک مورد بررسی قرار گرفته است  .مدل تحقیقاتی در اين تحقیق
مدل ارزش ويژه برند آکِر است ( .)Mishra & Sharma , 2019در تحقیق ديگري ،نوآوريهاي
شرکتهاي نوظهور غذايی مورد مطالعه قرار گرفته است .يکی از اين نوآوريها بهرهگیري از مدل
ارزش ويژه برند آکِر است که توسط شرکتهاي نوظهور غذايی 1مورد استفاده قرار می گرفته
است( .)Franceschelli & et al, 2018تحقیق ديگري با عنوان شخصیت برند و ارزش ويژه برند
با شواهدي از برند هاي ورزشی انجام شده است .هدف از انجام اين تحقیق بررسی شخصیت برند بر
روي ارزش ويژه برند با کمک مدل آکِر بود .دادهها در اين تحقیق از  123دانشجو جمع گرديد .نتايج
اين تحقیق تاکید بر اين داشت که شخصیت برندهاي نرم افزاري  ،می تواند از طريق هفت بعد مورد
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بررسی قرار گیرد که عبارت است از شايستگی فعالیت ،هیجان .اين مطالعه مشخص کرد که چهار بعد
در جذابیت ،صداقت ،نوآوري عوامل  ،صالحیت ،جذابیت ،صداقت و نوآوري  ،میان تمام هفت بعد
شخصیت ،يعنی موثر ،مثبت و معنادار به ايجاد و افزايش ارزش ويژه برند ورزشی را دارا می باشد( Su
 .)& Tong, 2015در تحقیق ديگري در سال  2013با عنوان " خلق ارزش تجاري از طريق رسانههاي
اجتماعی  :بررسی پويايی روابط بین رسانههاي اجتماعی ،ارزش ويژه برند و ريسک شرکت" انجام
شده است .در اين تحقیق ابتدا همبستگی بین متغیرها تأيید شده است .سپس در تحلیل شدت رابطه،
قوي ترين رابطه بین ارزش تجاري و رسانه هاي اجتماعی و ارزش ويژه برند بوده است .به عبارتی
همبستگی باالي بین ارزش ويژه برند و رسانه هاي اجتماعی باعث خلق ارزش تجاري
است(.)Schildmann & et al, 2019
در ايران در پايان نامهاي که در دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم تحقیقات انجام شده است ،ارزش
ويژه برند بر اساس مدل آکِر در بانک صادرات مورد مطالعه قرار گرفته است .در اين تحقیق ،از قابلیت
بازاريابی و نوآوري ،ارزش مشتري و خلق ارزش مشترک به عنوان متغیرهاي مدل آکِر و مدل تحقیقی
رساله استفاده شده است .از نتايج اين تحقیق ايناست که مدل آکِر مدل مناسبی براي فعالیتهاي بانکی
است(پالیزوار و نعمتی زاده .)1931 ،تحقیقی با عنوان بررسی رابطه بین مديريت دانش ،قابلیت نوآوري
و عملکرد کسب و کار انجام شده است .در اين تحقیق عنوان شد که در فضاي به شدت رقابتی امروز
اهمیت مشتري و دانش او به عنوان منبع مهم خارج از سازمان بر کسی پوشیده نیست .ايده ها و اطالعات
مشتريان می تواند وروديهاي با ارزشی براي نوآوري سازمان باشد که عالوه بر متمايز کردن سازمان
از رقبايش ،موجب هم راستايی با نیازهاي مشتريان شود .به عالوه ،شرکت ها می توانند با در نظر گرفتن
دانش مشتريان و مديريت صحیح آن موجب برتري عملکرد خود نسبت به رقبايشان شوند .داده هاي
اين تحقیق از طريق پرسشنامه از  211نفر از کارکنان بانک هاي خصوصی سطح استان گیالن جمع
آوري شد .نتايج نشان می دهد که مديريت دانش مشتري رابطه مثبت و معناداري با قابلیت نوآوري و
عملکرد کسب وکار دارد و همچنین قابلیت نوآوري نیز رابطه مثبت و معناداري با عملکرد کسب وکار
دارد .همچنین فرضیات فرعی پژوهش نشان دهنده رابطه مثبت و معنادار با سرعت و کیفیت  ،بعد
مديريت دانش مشتري است .که مهمترين بعد دانش مشتري ،نوآوري و عملکرد عملیاتی و مالی بانک
ها است .به عالوه يافته هاي اين پژوهش نشان می دهد که دانش درباره مشتري تنها با کیفیت نوآوري
و عملکرد عملیاتی رابطه معناداري دارد ،اين در حالی است که دانش براي مشتري تنها با سرعت
نوآوري و عملکرد مالی رابطه معناداري دارد (نجمی و همکاران.)1932 ،
 -3روش تحقیق

براي بررسی مدل مفهومی تحقیق و سنجش تأثیر رسانه هاي اجتماعی بر ارزش ويژه برند ،متغیرهاي
شکل ( )1در قالب پرسشنامه اي مطرح شده است .شیوه توزيع سواالت پرسشنامه به شرح زير است.
جدول ( : )1ساختار پرسشنامه
سازه

ارزش ويژۀ برند

سؤال ها
، 13 ،19 ،12 ،11 ،1 ،1
 91 ،29و 91

متغیرها
وفاداري به برند ،کیفیت
ادراک شده ،آگاهی از برند،
تداعی ،همخوانی برند
خلق ارزش با مشتري:
اعتمادسازي ،بازبینی
محصوالت وبازار ،بهره وري،

ارزش مشترک

،21 ،20 ،11 ،11 ،11 ،3 ،1

خوشه سازي

22و 29

ارزش مشتري :تحلیل فايده و
هزينه ،رضايت مشتري ،تعامل
با مشتري ،مديريت روابط با
مشتري
نوآوري :کشف دانش
جديد ،نوآوري در محصول،
نوآوري در فروش ،نوآوري

قابلیت هاي شرکت

21 ،21 ،11 ،10 ،9 ،1 ،9

در خدمات

 23و 99

بازاريابی :سهم بازار ،رشد
فروش ،کیفیت فروش،
خدمات به مشتري ،تبلیغات،
توانايی متمايز سازي محصول

رسانه هاي اجتماعی

92 ،90 ،21 ،21 ،19 ،1 ،2
و 91

شبکه هاي اجتماعی،SEO ،
ايمیل ،وب سايت هاي تعاملی

در اين تحقیق ،محصوالت شرکت لینا به عنوان مورد کاوي سنجش تأثیر رسانه هاي اجتماعی بر ارزش
ويژه برند لینا مورد بررسی قرار گرفته است .بنابراين؛ جامعه آماري در اين تحقیق مشتريان بالقوه و بالفعل
شرکت گروه صنايع مواد غذايی لینا در شهر قم است .براساس اطالعات بدست آمده از شرکت لینا و با
توجه به اينکه براي پر کردن سؤاالت پرسشنامه افراد  12سال به باال انتخاب شده اند ،تعداد کل جامعة
آماري تحقیق را  90000نفر تشکیل دادهاند .در اين تحقیق نمونهگیري از بین مصرفکنندگان بالقوه و
بالفعل محصوالت گروه صنايع عذايی لینا در شهر قم به طور تصادفی انجام شده است .از آنجا که جامعه
آماري اين تحقیق محدود است ،به جاي استفاده از فرمول کوکران که براي جامعة نامحدود است ،از
جدول دمورگان براي تعیین حجم نمونه استفاده شده است .شاخص  KMO1بايد باالي  0/1باشد ،البته
بین  0/1تا  0/1نیز با احتیاط قابل قبول است(حبیبی .)1932،همانطور که در جدول ( )2مشاهده میشود،
میزان شاخص  KMOمیزان  0/301است که از  0/1باالتر است .ازطرفی شاخص معنا داري آزمون
 sig<0/05است .بنابراين آزمون معنادار بوده و  119پرسشنامه براي تحلیل عاملی کفايت میکند.
جدول ( :)3نتیجه آزمون کفایت نمونهگیری KMO

آزمون کفایت نمونه گیری کایزر-میر-اولکین ()KMO

آمارههای آزمون بارتلت

0/609

مجذور خی

2902/212

درجه آزادی

565

 P-Valueیا Sig

0/000

همچنین ؛ براي محاسبه روايی پرسشنامه خود تنظیم از آزمون کرونباخ استفاده شد .معموالً آلفاي
کرونباخ بین  0.1تا  0.9قابل قبول و باالتر از  0.9نشان دهنده پايايی باال میباشد .بديهی است که

(KMO) 5 Kaiser-Mayer-Olkin

هرچه اين عدد به يک نزديکتر باشد بهتر است(منصوري .)1993 .نتايج آزمون نشان داده است که
آلفاي کرونباخ  0/31است که نشان از روايی باالي پرسشنامه دارد.
 -2فرضیه های پژوهش
عالوه بر فرضیات نشان داده شده در شکل ( ،)9می توان گفت که ،در کل می توان فرضیات تحقیق
را در قالب سه فرضیه نشان داد  ،که به شرح زير توصیف می شوند.

شکل ( : )3فرضیه های تحقیق

 : H’1رسانههاي اجتماعی ،با تأثیر بر قابلیتهاي شرکتی (نوآوري و بازاريابی) ،بر ارزش ويژه برند
تاثیر دارد.
 : H’2رسانههاي اجتماعی ،با تأثیر بر خلق ارزش مشترک با مشتري (ارزش مشترک و ارزش مشتري)،
بر ارزش ويژۀ برند تأثیر دارد.
 : H3رسانه هاي اجتماعی مستقیما بر ارزش ويژه برند تأثیر دارد.
از کجا محقق درمیيابد که شاخصها ،مفاهیم را میسنجند؟ براي تست کردن مدلهاي اندازهگیري
(از نوع تائیدي) استفاده میشود .بطور کلی تحلیل عاملی تکنیکی است که متغییرها (شاخصها) به
يکسري عاملهاي بزرگتري خالصه میشوند .بطور خالصه تکنیکی است که براي کاهش يکسري متغییر
ريزتر (شاخص ها يا گويهها) به يکسري عاملهاي کلیتر مورد استفاده قرار میگیرد و بطور کلی نشان
میدهد که يک مجموعه از سواالتی که هر محققی دارد در مرتبه اول چه عاملهايی را شناسايی میکند
(تبیین و اندازهگیري) و در مراتب بعدي اين عاملها چه عاملهاي باالتري را نشان میدهند (Gallart-
.)Camahort et al, 2021

در تحلیل عاملی تائیدي ،پیش فرض اساسی محقق آن است که هر عاملی با زيرمجموعة خاصی از
متغیرها ارتباط دارد .حداقل شرط الزم براي تحلیل عاملی اين است که محقق در مورد تعداد عاملهاي
مدل ،قبل از انجام تحلیل ،پیش فرض معینی دارد .دراين تحقیق با توجه به اينکه مدل حاصل از تحلیل
کیفی وجود دارد و سواالت مربوط به هرمقوله مشخص هستند در نتیجه از اين تحلیل براي بررسی
میزان تبیین واريانس سواالت پرسشنامه و همچنین تست مدلهاي اندازهگیري (برازش مدل) استفاده
خواهد گرديد .اين شاخص ها و تحلیل ها بر اساس نرم افزار  SmartPlsارائه می شود & Guo
).)Zhou, 2021
نتیجه اولیه تحلیل و بارهاي عاملی در شکل ( )1آورده شده است.

شکل ( : )2نتایج آزمون تحلیل عاملی قبل از حدف بارهای عاملی کمتر از 0/7

در مرحلة بعد بارهاي عاملی کمتر از  0/1حذف شدند ( )Ray & Bala, 2021و ضرائب معنی داري
مسیر نیز محاسبه شده اند .اين نتايج در قالب شکل ( )1و جدول ( )1آورده شده است .شاخص استون
کیسر ( ،)Q2از تکنیکهاي آزمون باليندفولدينگ است .استون و کیسر ( )1311معرفی شد .اين شاخص
قدرت پیش بینی مدل در سازههاي درونزا را مشخص میکند .سازهها تأثیر کافی بر يکديگر میگذارند.
هنسلر و همکاران( )2003سه مقدار 0/2 ، 0/11و  0/91را به عنوان قدرت پیشبینی کم ،متوسط و قوي
تعیین نمودهاند .براي محاسبة  Q2از تکنیک باليندفولدينگ استفاده میشود . .مقادير قابل قبول براي
AVEکه بیانگر اعتبار مناسب ابزارهاي اندازهگیري است ،مقدار  0/1به باالاست ( Ringle, Wende,
 .)& Becker, 2015در جداول آزمون فرضیه ها آماره هاي  tمربوط به بارهاي عاملی هرگويه در
مقابل آن ،ذيل هرسازه نوشته شده و مالک اعتبار قابل قبول در اينجا اين است که اعداد باالتر از
 1/31در سطح  0 /1خطا و  2/19در سطح  0/1خطا معنی دار هستند(.)Wong, 2013
جدول( :)2شاخص های نکویی برازش مدل

پایایی و اعتبار سازه ها
Q2

متوسط واریانس

پایایی

استخراج شده

ترکیبی

RhoA

الفای

سازه های

کرونباخ

مدل

()AVE
0/783

0/550

0/858

0/383

0/385

0/717

0/404

0/858

0/385

0/382

0/548

0/858

0/384

0/385

ارزش ویژۀ
برند
قابلیت
شرکت
رسانه
اجتماعی

0/288

0/547

0/824

0/320

0/320

ارزش
مشترک

شکل ( :)5مدل نهایی تحقیق

نتايج آزمون هاي فرضیه ها نیز به شرح زير است.
جدول( :)5اثرکل -نتایج آزمون فرضیه های تحقیق ()%66=α

TP Student Valueمعیار

انحراف

0/078 18/488 00000

متوسط

بارعاملی

سازه های مدل تحقیق

بارعاملی
0/350

 0/371قابلیت های شرکت رسانه H1
های اجتماعی

خلق ارزش رسانه H2

0/075 21/844 00000

0/347

0/820

0/070 23/143 00000

0/821

0/343

00000

4/184

0/037

0/372

 0/358ارزش ویژۀ برند< ---قابلیت H4

00000

0/032 7/485

0/311

های اجتماعی
ارزش ویژۀ برند<---رسانه H3
اجتماعی

شرکت
0/307

ارزش ویژۀ برند<---ارزش H5
مشترک

جدول( :)9نتایج آزمون فرضیه های  H’1و )%66=α( - H’2

تأثیر کلی مدل
PValue

TStudent

انحراف
معیار

متوسط
بار عاملی

بار عاملی

ارتباط بین سازه
های مدل

0000

4/101

0/050

0/434

0/427

ارزش ویژۀ برند
<--قابلیت شرکت
<--رسانه
اجتماعی

H’1

0000

3/411

0/000

0/472

0/417

ارزش ویژۀ برند
<--ارزش مشترک
<--رسانه
اجتماعی

H’2

همانطور که از جداول ( )1و ( )1و همینطور شکل ( )1ديده می شود .میزان p-Value< 0/05
است که به معنی معنی دار بودن آزمون هاي فرضیه هاي مدل مفهومی تحقیق است.

 نتیجه گیری-5
 تأثیر رسانه هايH’1  براساس فرضیه،) مشاهده می شود1( همانطور که از نتايج ازمون جدول
.اجتماعی بر قابلیت هاي بازاريابی و توآوري شرکت بر ارزش ويژه برند شرکت تأثیر گذار بوده است
 افزايش فروش و گسترش،  نقوذ در بازار، يعنی می توان از رسانه هاي اجتماعی براي ايجاد مزيت رقابتی
 تأثیر رسانه هاي اجتماعی بر قابلیت ارزش خلقH’2  همچنین؛ براساس فرضیه.سهم بازار استفاده نمود
 جذب نظرات و ايده،  با جلب اعتماد مشتريان، به عبارت ديگر. مشترک با مشتري نیز معنی دار است
 اين معنی.هاي آنها و برقراري ارتباط منسجم و مداوم با مشتري بر ارزش ويژه برند تأثیر گذار است
 باالتر9  ازT-Student  میزان آمارۀ، چون. درصد باالتر است33 داري براي هر دوي اين فرضیه ها از
) رسانه هاي اجتماعی به طور مستقیم بر ارزش ويژۀ1(  ؛ در جدولH3  همچنین براساس فرضیه.است
 رسانه هاي اجتماعی باعث افزايش تداعی. اين تأثیر گذاري کامال معنی دار است.برند تأثیر گذارند
. وفاداري و آگاهی از برند می شوند،  درک کیفیت از برند،برند
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