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چکیده
هدف پژوهش پیشرو ،شناسایی عوامل مؤثر بر ایجاد و تقویت ارتباطات برندها و مصرفکننداان در شبکههای اجتماعی و
تأثیر این ارتباطات بر برندها است .جامعة آماری این پژوهش ،کاربران شبکة اجتماعی اینستاارام هستند که عضو اجتماعات
برند صنایع غذایی /نوشیدنی و آرایشی /بهداشتی هستند .با استفاده از سه معیار بیشترین دنبالکننده ،بیشترین میزان درایری
و همچنین میزان فعالیت در شبکههای اجتماعی ،برندهای «مای»« ،عش»« ،زعفران سحرخیز» و «تکدانه» بهعنوان
برندهای مورد بررسی ،انتخاب اردیدند .روش پژوهش در دو بخش کیفی و کمی تنظیم شده است .در بخش کیفی از روش
پدیدارشناسی و در بخش کمی از روش توصیفی همبستگی استفاده شده است .در بخش کیفی با استفاده از ابزار مصاحبه و در
بخش کمی با استفاده از ابزار پرسشنامه ،دادههای مورد نیاز جمعآوری اردیدند .در مرحلة تحلیل دادههای کیفی ،از طریق
فرایند مقایسه مستمر دادهها و کداذاری باز ،محوری و انتخابی ،مفاهیم ،مقولهها و مضمونها سازماندهی شدند و با استفاده
از تحلیل تناظر ،به اکتشاف روابط مضمونهای استخراج شده و متغیرهای جمعیتشناختی پرداخته شد و مدل بومی روابط ارائه
اردید در ادامه و در رویکرد کمی با انجام دو مطالعه کمی در صنعت غذایی /نوشیدنی و آرایشی /بهداشتی و با استفاده از
مدلسازی معادالت ساختاری و رارسیون سلسله مراتبی ،مدل مفهومی حاصل از مطالعه کیفی آزمون اردید .یافتههای حاصل
از پژوهش نشان داد که انگیزههای «اجتماعی»« ،کارکردی»« ،مالی»« ،مرتبط با برند» و «لذتجویانه» به عنوان عوامل
تأثیراذار در ایجاد تعامالت میان برندها و مصرفکننداان به شمار میروند که تحت تأثیر ویژایهای جمعیتشناختی افراد
قرار می ایرند .همچنین نتایج پژوهش نشان داد که مشارکت فعال در اجتماعات مجازی برندها منجر به ایجاد اعتماد ،تعهد،
تمایل به خرید و تبلیغات شفاهی مثبت نسبت به برند میاردد.
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سهمی که شبکههای اجتماعی از زمانی که مصرفکنندهها در فضای مجازی سپری میکنند به
خود اختصاص میدهند ،بهطور سرسامآوری در حال رشد است و به تبع آن بودجهای که شرکتها
برای فعالیتهای بازاریابی در شبکههای اجتماعی تخصیص میدهند نیز در حال رشد است .در
روابط میان برندها و مصرفکننداان ،این شبکهها به عنوان یك عنصر درونی برای تسریع و بهبود
این روابط نقش اساسی ایفاء میکنند ).(Chen, Fay & Wang, 2011: 86
این پیشرفتها در شیوة ارتباط افراد با یکدیگر و همچنین با سازمانها ،فرصتها و تهدیداتی
را برای مدیران و صاحبان کسب و کارها ایجاد کرده است .مصرفکننداان در شبکههای
اجتماعی ،زمان زیادی را صرف به اشتراک اذاردن تجربیات یکدیگر پیرامون برند در این فضای
ارتباطی جدید میکنند .همچنین ،در این شبکهها ،قدرت افراد و جوامع برای اثراذاری بر
برندهای موجود یا جاودانه کردن برندهای قدیمی ،در حال افزایش است .اما ،مسأله اصلی
اینجاست که با وجود اینکه شبکههای اجتماعی بهعنوان یك ابزار قدرتمند برای برقراری ارتباط
شناخته شدهاند؛ اما در این مورد یك فهم عمیق در مورد اینکه شرکتها چرا و چگونه بایستی از
این شبکهها برای برقراری ارتباط با مصرفکننداان استفاده نمایند ،وجود ندارد .مدت زمان زیادی
است که شرکت ها به اهمیت بدست آوردن ،نگه داشتن و پرورش دادن مشتریان پی بردهاند؛ اما
تعامالت میان برند ـ مصرفکننده در حال حاضر بسیار پیچیدهتر از زمانی است که یك مشتری به
صورت انحصاری با یك برند در ارتباط بود .از طرف دیگر ،شهرت شبکههای اجتماعی و شناخت
آنها به عنوان یك ابزار بالقوه برای تشکیل ارتباط با مشتریان و مصرفکننداان آنچنان سریع رشد
کرد که پژوهشهای علمی قادر به دنبال کردن این رشد نبودهاند به همین جهت خالءهای بسیار
زیادی در این حوزه مشاهده میشود .بهمنظور رفع این خالءها ،مطالعات محدودی در زمینه شناخت
استراتژی شرکتها برای شبکههای اجتماعی ،مزایای مورد انتظار هر یك از طرفین و همچنین
اجرای هدفمند فعالیتها در این شبکهها انجام شده است که کافی نبودهاند .همچنین از طرف
دیگر ،در داخل ایران نیز در عرصة سیاستاذاری شبکههای مجازی توجه چندانی به نیازهای
ارتباطی مخاطبان نشده است و در نتیجه مسیرهای درست ایجاد ارتباط بین افراد و سازمانها در
این شبکهها شناسایی نگردیدهاند که ادامة این مسیر باعث عدم شناخت علمی نیازهای ارتباطی
مصرفکننداان در حوزة شبکههای اجتماعی میاردد که در نتیجه منجر به عدم تأثیراذاری
مناسب این شبکهها و همچنین به هدر رفتن منابع سازمانی خواهد شد .هدف پژوهش پیشرو این
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مباني نظري

شبکههاي اجتماعي؛ شبکههای اجتماعی ،پیشینهای به قدمت حیات بشر داشته و پیوندی آشکار
با همزیستی اجتماعی انسانها در کنار یکدیگر دارند .چیزی که قابلیت شبکههای اجتماعی عصر
کنونی را از اذشته متمایز میسازد ،بستر شکلایری شبکههای اجتماعی و مکانیزمهای
ارتباطات درونی آنهاست .قابلیت مهم این شبکهها ،امکان ورود فعاالن جدید و وجود فضای
تعامل استرده با دیگران ،تولید آزادانه محتوا ،اشتراکاذاری دانش و اطالعات است .شبکههای
اجتماعی امکانی را فراهم میآورند که افراد در آن بهصورت بر خط به تبادلِ نظر ،محتوا ،فکر و
ارتباطات میپردازند (محکمدار و حالج .)91 :1393 ،امروزه شبکههای اجتماعی بهعنوان کانالی
برای بسیاری از فعالیتهای بازاریابی همچون مدیریت روابط مشتریان ،خدمات مشتری ،بررسی
خریدار ،اطالعرسانی طرحهای پیشبرد فروش ،کانال تبلیغاتی و فعالیتهای برندینگ عمل
مینمایند ) .(Ashley & Tuten, 2015:15براساس تعریف کاپالن و هانلین )2010( 1شبکههای
اجتماعی اروهی از برنامههای کاربردی مبتنی بر اینترنت هستند که با اتکاء به بنیانهای فناورانه،
امکان ایجاد و تبادل محتوای تولید شده به وسیله کاربران را میدهند .این شبکهها منبع بالقوهای از
اطالعات هستند که فرصتهای زیادی را در جهت بهبود روابط با مشتریان ارائه میکنند (Doorn,
).Lemon, Naas, Pick, Pirner & Verhoef, 2012:255

مصرفکنندگان؛ مصرفکننداان بهدلیل شبکههای پویای جدید در حال تبدیل شدن به نویسنداان
داستانهای برند میشوند و برندها از طریق شبکههای اجتماعی شکل میایرند و مصرفکننداان
به راحتی تجارب خود با برند را در این شبکهها به اشتراک میاذارند .نتایجی که مصرفکننداان از
اجتماعات برند میایرند دالیل اصلی عضویت مصرفکننداان در اجتماعات برند را توضیح میدهد.
بهطور کلی مصرفکننداان از عضویت در جوامع برند یك سری ارزشهای لذتجویانه و فایده باور
را کسب میکنند ) .(Habibi, Laroche & Richard, 2014:126وجود ارزشهای اقتصادی و

1. Kaplan and Haenlein
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است که با رویکردی ترکیبی و با ارائه مدلی بومی و با در نظر ارفتن ویژایهای جمعیتشناختی
کاربران ،مشخص نماید که مصرفکننداان با چه انگیزههایی در اجتماعات مجازی برندها مشارکت
میکنند و این مشارکت چه نتایجی را برای برندها به ارمغان میآورد.
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فواید کاربردی (ارزشهای کارکردی) ،دلیل مهم پیوستن افراد به اجتماعات مجازی برند است.
فواید کارکردی اغلب از حمایت مستقیم و اطالعاتی که مشتری از جامعه مجازی برند میایرد
ناشی میشود .همچنین ،استفاده از شبکههای اجتماعی منجر به اجتماعی شدن افراد ،کسب تجربه
احساسی از یك اجتماع ،شکلایری و نگهداری سرمایه اجتماعی و افزایش رفاه و آسایش عاطفی
و روانشناختی فرد میشود .نتایج بیشتر پژوهشها نشان میدهد که اکثر مصرفکننداان بهعنوان
کاربران شبکههای اجتماعی به جای مشارکت در فعالیتهای این شبکهها به عنوان مصرفکننده
محتواهای موجود در این شبکهها به شمار میروند ( Bolton, Parasuraman, Hoefnagels,
.)Migchels, & Gruber, 2013:248
اجتماعات مجازي برند؛ اجتماع برند 1شامل مجموعهای از افراد هستند که به جهت دارا بودن
عالیق مشتـرک حـول یك برند خاص ،یك خـرده فرهنگ حـول آن برند ایجاد نموده که
ارزشها ،عالیق ،اسطـورهها ،آداب و رسـوم ،سلسله مراتب و زبان خاص خود را شکل میدهند
) .(Cova & Pace, 2006:1089پژوهشگران سه ویژای اساسی برای اجتماعات برند ذکر
کردهاند که در مورد جوامع مصرفارا نیز صدق میکند :حس هم نوعی ،آداب ،رسوم و سنن،
مسئولیت اخالقی .در اجتماعات برند ،افراد با رفتارهای مختلفی ممکن است که با برند درایر شوند
که ازجمله میتوان به دریافت اطالعات مختلف ،کمك کردن به سایر مشتریان ،به اشتراک
اذاشتن تجربیات و اظهار نظر در حوزههای مرتبط اشاره کرد .همچنین افراد به شیوههای
غیرتعاملی نیز با برند درایر میشوند ).(Tsimonis & Dimitriadis, 2013: 332
اينستاگرام؛ اینستاارام یك برنامه کاربردی مبتنی بر اینترنت ،موبایل و کامپیوترهای رومیزی است
که به کاربران امکان به اشتراکاذاری عکس و ویدئو را میدهد .براساس آمار سایت معتبر هوت
سوییت ،2اکثر کاربران این برنامه کاربردی بین  18تا  29سال سن دارند و  32درصد از نوجوانان
عقیده دارند که اینستاارام مهمترین برنامه کاربردی شبکههای اجتماعی است .براساس آمار
اینستاارام ،تعداد کاربران فعال روزانه این شبکه اجتماعی مبتنی بر عکس به یك میلیارد نفر
میرسد .در ایران نیز عالقهمندی به اینستاارام به شدت رشد کرده و صفحات بسیاری با نام
ایرانیان دیده میشود و هر روزه بر تعداد کاربران اینستاارام در ایران افزوده میشود .آمارهای

1. Brand Community
2. Hootsuite
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روش پژوهش

این پژوهش ،از نظر فرایند اجرا ،پژوهشی ترکیبی است که در چند مرحله و به شرح زیر انجام
میایرد:
بخش اول :رویکرد کیفی
بخش دوم :رویکرد کمی که شامل دو مطالعه است:
ـ مطالعه اول :بررسی صنعت غذایی نوشیدنی
ـ مطالعه دوم :بررسی صنعت آرایشی بهداشتی
روششناسي پژوهش در بخش کیفي؛ این پژوهش ،در رویکرد کیفی از روش پدیدارشناسی
استفاده میکند .پدیدارشناسی روشی توصیفی ،تفسیری و بازاندیشانه برای درک ذات و ماهیت
تجربههای زیستة افراد است که معموالً از زبان خودشان روایت میشود .روشهای مختلفی برای
اجرای پدیدارشناسی وجود دارد که از آن جمله میتوان به روش های اسپیلبرگ ،1ون کام 2و ون
مانن 3اشاره کرد .از این میان ،روش ون مانن بهدلیل شفافیت و انسجامی که دارد ،با استقبال
محققان بسیاری از رشتهها مواجه شده است (منصوریان )9 :1394 ،برای اجرای رویکرد کیفی در
پژوهش حاضر ،از راهکار پیشنهادی ون مانن بهره برده شده است.
قلمرو مکاني پژوهش؛ در این پژوهش ،تمرکز اصلی بر روی شبکه اجتماعی اینستاارام به عنوان
شبکه هدف است .براساس آمارهای اینستاارام ،صنایع مرتبط با مد ،صنایع غذایی ،صنایع خدماتی
و صنایع مرتبط با محصوالت آرایشی بهداشتی ،بیشترین میزان فعالیت را در شبکه اجتماعی
اینستاارام دارند .با بررسی میزان فعالیت  300شرکت فعال در این صنایع در ایران ،مشخص اردید
که صنایع مرتبط با محصوالت غذایی /نوشیدنی و آرایشی /بهداشتی دارای بیشترین میزان فعالیت
1. Spilberg
2. Van com
3. Van manen
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غیررسمی نشان میدهد که در سال  2018تعداد کاربران ایرانی اینستاارام  20تا  25میلیون نفر
هست که تقریباً  3درصد کل کاربران اینستاارام محسوب میشوند .در آخرین تحقیقاتی که در
داخل ایران انجام شده است مشخص اردیده است که نزدیك به  80درصد کاربران اینستاارام در
ایران بهصورت روزانه به این شبکه اجتماعی سر میزنند.
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در اینستاارام هستند بر این اساس و همچنین با توجه به این موضوع که افراد تجربه زیستة روزمره
زیادی با صنایع غذایی /نوشیدنی و آرایشی /بهداشتی دارند این دو صنعت به عنوان صنایع مورد
بررسی انتخاب اردیدند .از میان شرکتهای بررسی شده در این صنایع ،با توجه به سه معیار
بیشترین دنبال کننده ،بیشترین میزان درایری و بیشترین میزان فعالیت برندها در شبکه اجتماعی
اینستاارام ،برندهای مای ،عش ،سحرخیز و تکدانه به عنوان برندهای مورد بررسی انتخاب
اردیدند .بر این اساس ،جامعه آماری پژوهش در بخش کیفی ،کاربران شبکه اجتماعی اینستاارام
هستند که عضو شبکه اجتماعی اینستاارام این برندها هستند.
روش نمونهگیري و گردآوري دادهها

در این پژوهش ،بهمنظور انتخاب نمونههای مورد بررسی در رویکرد کیفی ،از روش نمونهایری
هدفمند با راهبرد شدت استفاده اردید .بر این اساس ،واحدهای پژوهش ،شامل کاربرانی هستند که
دنبالکننده صفحات برند صنایع غذایی /نوشیدنی و آرایشی /بهداشتی برندهای مشخص شده در
پژوهش حاضر هستند و فعالیت بیشتری را در این صفحات دارند .درباره حجم نمونه در
پژوهشهای کیفی ،پاتون )2002( 1تأکید میکند که «هیچ قاعدهای برای اندازه نمونه در
برررسیهای کیفی وجود ندارد» (محمدپور .)145 :1388 ،بنابراین ،با توجه ماهیت پژوهش کیفی،
تعداد دقیق نمونه پژوهش ،در حین کار و براساس اصل اشباع نظری تعیین اردید .برای اردآوری
دادهها در این پژوهش از ابزار مصاحبه استفاده اردید .پژوهشگران با استفاده از ابزار مصاحبه ،تعداد
 40مصاحبه عمیق که شامل  17مصاحبه در صنعت آرایشی  /بهداشتی و  23مصاحبه در صنایع
غذایی /نوشیدنی بود به مرحله اشباع نظری رسیدند .مصاحبهها با استفاده از پروتکل مربوط به
مصاحبهها انجام اردیدند.

1. Paton
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جدول  .1آمار جمعت شناختی مصاحبه شونداان صنایع آرایشی  /بهداشتی

ويژگي جمعیت
شناختي
طبقهبندی
تعداد
تعداد کل مصاحبهها

جنسیت
مرد
8

زن
9

سن

تعداد دفعات استفاده از
اينستاگرام در روز

 30- 21سال  40- 31سال  1تا  5بار  10 – 6بار
6
7
7
10
 17نفر –  714دقیقه مصاحبه

باالی  11بار
4

جدول  .2آمار جمعت شناختی مصاحبه شونداان صنایع غذایی /نوشیدنی
صنايع غذايي -نوشیدني
ويژگي جمعیت
شناختي
طبقهبندی
تعداد
تعداد کل مصاحبهها

سن

جنسیت
زن
1

مرد
10

تعداد دفعات استفاده از
اينستاگرام در روز

 30- 21سال  40- 31سال  1تا  5بار
9
14
9
 23نفر –  940دقیقه مصاحبه

 6تا  10بار
8

باالی  11بار
6

تجزيه و تحلیل دادههاي بخش کیفي

تجزیه و تحلیل دادههای حاصل از مصاحبهها ،در دو مرحله صورت ارفت.
مرحله اول :تحلیل دادهها با استفاده از فرایند کداذاری
1
مرحله دوم :تحلیل دادهها با استفاده از رویکرد آماری تحلیل تناطر
تحلیل دادهها با استفاده از فرايند کدگذاري

بهمنظور تحلیل دادهها ،پژوهشگران مصاحبههای ضبط شده را بالفاصله به متن نوشتاری براردان
کرده و تحلیل کردند .براساس کداذاری سه مرحلهای باز ،محوری و انتخابی ،داده ها بهطور
مستمر بازبینی و پاالیش شدند و براساس تشابهات و سنخیت دادهها ،در فرایندی استقرایی،
مجموعهای از دادهها حول یك مفهوم ارد آمدند .مفاهیمی که معانی مشترکی داشتند در قالب
مقولهها که سطحی انتزاعیتر نسبت به مفاهیم دارند سازماندهی شدند و در نهایت مقولههایی که

1. Correspondence Analysis
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صنايع آرايشي بهداشتي
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بار معنایی و محتواییشان قرابت بیشتری داشتند در قالب مضمونها معرفی شدند .سپس براساس
رویکرد نقشهریزی شناختی و با استفاده از استخراج الگو از معنی کلی متن ،مضمونهای رابطهای
شناسایی شدند .در ادامه ،بهمنظور ارزیابی اعتبار پژوهش ،مصاحبهشونداان ،نتایج پژوهش را
بهصورت یك فرایند کنترلی بررسی کردند .بدینمنظور ،مفاهیم ،مقولهها ،مضمونها و روابط
استخراج شده به شیوه توصیف روایت اونه همراه با فرم نظرسنجی ،به افراد مصاحبه شونده ارائه
اردید و این افراد نظرات خود را در قالب چهار ازینه کامالً موافقم /موافقم /تا حدودی موافقم/
اصالً موافق نیستم ،اعالم کردند که در تمامی موارد ازینههای کامالً موافقم و موافقم را انتخاب
کردند.
مضمونهاي استخراج شده در رويکرد کیفي

یافتههای حاصل از تحلیل دادهها با استفاده از کداذاری در صنعت آرایشی /بهداشتی نشاندهنده
استخراج  411مفهوم بر اثر کداذاری باز و  442مفهوم بر اثر کداذاری باز در صنایع غذایی/
نوشیدنی بود .نتایج بدست آمده نشان دهنده همسویی مقولهها و مضمونهای استخراج شده در
مراحل بعدی در هر دو صنعت مورد بررسی بود بهاونهای که با در نظر ارفتن ارتباط بین مفاهیم
استخراج شده در سطح کداذاری محوری 28 ،مقوله در هر دو صنعت شناسایی شدند که در مرحلة
کداذاری انتخابی ،تعداد  10مضمون شناسایی شدند .در ادامه با استفاده از مرور کلی متنها و با
استفاده از رویکرد شناختی ،بهمنظور شکلدهی فرضیههای پژوهش ،مضمونهای رابطهای
شناسایی اردیدند و تعداد این مضمونها برابر با  9مضون رابطهای بود .مضمونهای استخراجی به
شرح زیر بودند:
مضمون اول :انگیزههاي اجتماعي؛ انگیزههای اجتماعی بیانگر تمایل افراد به تعامل با افراد دیگر
در جهت حمایت اجتماعی ،دوستی و صمیمیت ،ارفتن حس تأیید از افراد دیگر در جامعه و ایجاد
شناخت نسبت به خود و افراد در اجتماع است.
مضمون دوم :انگیزههاي کارکردي؛ در برخی موارد ،افراد بهدلیل رفع نیازهای اطالعاتی مختلف در
مورد محصول ،یادایری موضوعات جدید ،آااهی از نحوة کاربرد محصول ،دریافت اطالعات قبل از
خرید و  ...انگیزههای الزم برای پیوستن به این صفحات را پیدا میکنند.
مضمون سوم :انگیزههاي لذتجويانه؛ صفحات مجازی برند در شبکه اجتماعی اینستاارام
فراهمکننده موقعیت هایی هستند که در آن افراد میتوانند حس لذت را تجربه کنند .انگیزههای
لذتجویانه اشاره به مزایایی دارد که از حالتهای عاطفی یا احساسی نشأت میایرند.
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مضمون چهارم :انگیزههاي مرتبط با برند؛ اجتماع مجازی برند ،به افراد این امکان را میدهد که
عالقمندان به برند در این صفحات ارد هم بیایند و به مبادله اطالعات پیرامون برند بپردازند.
انگیزههای مرتبط با برند در برایرنده موضوعاتی همچون عالقه به برند ،پیوستگی عمیق با برند و
رضایت از مصرف است.
مضمون پنجم :انگیزههاي مالي؛ انگیزههای مالی در برایرنده عواملی مانند تخفیفها ،طرحهای
پیشبرد فروش و انگیزههای مربوط به برنده شدن در مسابقات هستند.
مضمون ششم :مشارکت فعال در شبکههاي اجتماعي؛ وجود انگیزههای الزم برای پیوستن به
صفحات برند در اینستاارام باعث ایجاد مشارکت فعال افراد در این صفحات میشود .مشارکت
فعال در اینستاارام در برایرنده عواملی مانند بازدید روزانه از صفحات برند ،درایری با برند ،به
اشتراک اذاشتن پستها و ارائه نظر است.
مضمون هفتم :اعتماد به برند؛ صفحات مجازی برند در اینستاارام فراهمکننده موقعیتهایی
هستند که میتوانند موجبات ایجاد اعتماد نسبت به برند را فراهم آورند .اعتماد به برند بیانگر میزان
اطمینانی است که مصرفکننداان به برند در موقعیتهای مختلف دارند.
مضمون هشتم :تعهد به برند؛ اجتماعات مجازی برند قابلیت بسیار باالیی در جهت ایجاد تعهد
مصرفکننداان نسبت به برند دارند .تعهد به برند در برایرنده میزان وفاداری فرد به برند در
موقعیتهای مختلف و پیوستگی به برند است.
مضمون نهم :خريد از برند؛ با توجه به نتایج بدست آمده از پژوهش ،یکی از نتایج اصلی پیوستن
افراد به اجتماعات مجازی برند در اینستاارام ،خرید از محصوالت برند یا خرید مجدد است.
مضمون دهم :تبلیغات شفاهي؛ حضور فعال در صفحات مجازی برند موجب میشود که افراد به
راحتی اطالعات جدید منتشر شده به وسیله برند را نشر دهند .که این امر بیانگر تبلیغات شفاهی
برای برند در موقعیتهای مختلف است.
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صنعت آرايشي

صنعت غذايي /نوشیدني
مقولههاي استخراج شده

 /بهداشتي

فراواني کدها

فراواني کدها

تعامالت اجتماعی
خود اکتشافی
ارتقاء اجتماعی
آااهی از محصوالت جدید
دریافت اطالعات فنی محصول
کاهش عدم اطمینان
یادایری موضوعات جدید
دریافت اطالعات قبل از خرید
به روز شدن
نحوة استفاده از محصول
تفریح و سرارمی
پرکردن اوقات فراغت
اذراندن وقت

42
5
23
24
12
16
15
14
14
16
18
13
9

30
6
17
20
29
8
12
9
11
8
13
10
11

صفحات جذاب و زیبا

6

12

رضایت از مصرف
عالقه به برند
تخفیفها و پیشبرد فروش
شرکت در مسابقات

15
17
14
12

14
23
6
6

صرفهجویی در زمان

9

8

بازدید روزانه از صفحه

25

19

اظهار نظر

42

21

اطمینان به برند

25

16

وفاداری به برند
پیوستگی با برند
خرید از برند
به اشتراک اذاشتن پست ها

38
25
22
18
14

21
24
21
15
11

توصیه به دوستان و آشنایان

15

10

اعتماد به برند

مضمونهاي نهايي و رابطهاي
مضمونهاي

مضمونهاي

استخراج شده

رابطهاي

انگیزههای اجتماعی

انگیزههای
کارکردی

انگیزههای
لذتجویانه
انگیزههای مرتبط
با برند

انگیزههای مالی
مشارکت در
اجتماعات برند

تأثیر انگیزههای
اجتماعی در
مشارکت افراد در
اجتماعات مجازی
تأثیر انگیزههای
کارکردی بر
مشارکت افراد در
اجتماعات مجازی
تأثیر انگیزههای
لذت جویانه بر
مشارکت افراد در
اجتماعات مجازی
تأثیر انگیزههای
مرتبط با برند بر
مشارکت افراد در
اجتماعات مجازی
تأثیر انگیزههای
مالی بر مشارکت
افراد در اجتماعات
مجازی

اعتماد به برند
تعهد به برند

تأثیر مشارکت در
اجتماعات مجازی
برند بر اعتماد به
برند

تبلیغات شفاهی

تأثیر مشارکت در
اجتماعات مجازی
برند بر تعهد به برند

تکرار خرید

تأثیر مشارکت
در اجتماعات
مجازی برند بر
رفتار خرید
تأثیر مشارکت
در اجتماعات
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مرحله دوم تحلیل :تحلیل دادهها با استفاده از رويکرد آماري تحلیل تناطر

جدول  .4تحلیل تناظر ماتریس جنسیت * سن * انگیزههای استفاده و دفعات استفاده از اینستاارام * انگیزههای استفاده
تعداد دفعات استفاده از اينستاگرام *

ماتريس جنسیت * سن * انگیزههاي

انگیزههاي استفاده
کاي دو

7/60

اينرسي

مشارکت

ارزش

ابعاد

تکین

ماتريس

کاي دو

اينرسي

ارزش

ابعاد

تکین

ماتريس

0/019

0/137

1

0/048

0/218

1

0/011

0/104

2

0/004

0/061

2

0/00

0/020

3
مجموع

0/030

مجموع

13/23

نتایج تحلیل تناظر بین انگیزههای مشارکت در اجتماعات مجازی و ویژایهای جمعیت
شناختی جنسیت و سن نشان میدهند که مردان و زنان بین  20تا  30سال برای مشارکت در
اجتماعات مجازی برند در اینستاارام تمایل زیادی به انگیزههای لذت جویانه و اجتماعی دارند و
زنان و مردان بین  31تا  40سال توجه بیشتری به انگیزههای کارکردی و مرتبط با برند دارند .این
نتایج همچنین نشان میدهد که در هر دو اروه سنی ،انگیزههای مالی تأثیر کمتری در پیوستن این
افراد به اجتماعات مجازی برند دارد (ماتریس  .)1همچنین نتایج تحلیل بین انگیزههای مشارکت و
میزان استفاده از اینستاارام نشان میدهد که افراد با فراوانی بین  1تا  5بار بازدید از اینستاارام،
تمایل بیشتری به انگیزههای مرتبط با برند و افرادی با فراوانی بین  6تا  10بار بازدید در طول روز،
تمایل به انگیزههای مالی و کارکردی دارند (ماتریس.)2
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بهمنظور ترسیم روابط میان انگیزههای مشارکت استخراج شده از پژوهش و ویژایهای جمعیت
شناختی ،از رویکرد آماری تحلیل تناظر استفاده اردید .هدف از این تحلیل این است که نشان دهد
آیا بین انگیزههای مشارکت افراد و ویژای های جمعیت شناختی آنها رابطه وجود دارد یا نه؟ کای
دو محاسبه شده در این مطالعه برای ماتریس جنسیت × سن × انگیزههای استفاده از اینستاارام
برابر با  13/32و برای ماتریس تعداد دفعات استفاده از اینستاارام × انگیزههای استفاده برابر با
 7/60است که نشان دهندة ارتباط معنیدار انگیزهها با شاخص ویژایهای جمعیتشناختی است.
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استفاده در روز

ماتریس  1نقشه ادراکی ا انگیزههای مشارکت و جنسیت * سن و ماتریس  2نقشه ادراکی انگیزههای مشارکت و جنسیت *
تعداد

نتايج ب
دست آمده از بخش کیفي

نتایج پژوهش در بخش کیفی نشان میدهد که انگیزههای اجتماعی بهعنوان یکی از انگیزههای
اصلی پیوستن افراد به اجتماعات مجازی برند در شبکة اجتماعی اینستاارام محسوب میشوند .این
نتایج مطابق با دستاوردهای کانگ 1و همکاران ( )145 :2014و دیزارت 2و همکاران ()28 :2015
است .مینا  31ساله میاوید «با عضو شدن در این صفحات ،احساس میکنم که در یك جمع
هستم و از اطرافم با خبر میشوم» در بررسی ویژایهای جمعیتشناختی سن و جنسیت و رابطة
آن با انگیزههای اجتماعی ،نتایج تحلیل تناظر نشان داد که افرادی که در طبقه سنی  20تا 30
سال قرار داشتند تمایل بسیار باالیی برای انگیزههای اجتماعی دارند .همچنین نتایج تحلیل تناظر
نشان داد که افرادی که روزانه باالی  11بار از اینستاارام خود استفاده میکنند دارای انگیزههای
اجتماعی باالیی هستند .کاربران برای رفع نیازهایی مانند دریافت اطالعات محصول ،یادایری

1. Kang
2. Dessart
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1. Baldus
2. Dholakia
3. Madupu and Cooley
4. Rohm and Kaltcheva
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موضوعات جدید ،آااهی از نحوة کاربرد محصول و دریافت اطالعات قبل از خرید ،عضو صفحات
برند در اینستاارام میشوند .این انگیزهها با عنوان انگیزههای کارکردی عنوان اردیدند این نتایج
مطابق با دستاوردهای دیزارت و همکاران ( )28 :2015و بالدوس 1و همکاران ( )928 :2015است.
بررسیهای بیشتر با استفاده از تحلیل تناظر نشان داد که افرادی با طیف سنی  31تا  40سال به
احتمال زیاد دارای انگیزههای کارکردی باالیی نسبت به سایر انگیزه ها هستند و همچنین افرادی
که بهطور متوسط روزانه  6تا  10بار از اینستاارام استفاده میکنند انگیزههای اطالعاتی قویتری
نسبت به سایر اروههای سنی در این پژوهش دارند .نتایج نشان داد که عواملی همچون تفریح،
سرارمی ،اذراندن وقت و پر کردن اوقات فراغت در اینستاارام باعث میشوند که افراد در
اجتماعات مجازی مشارکت کنند این عوامل با عنوان عوامل لذت جویانه مطرح شدند .این نتایج،
مطابق با دستاوردهای هوالکیا )241 :2004( 2و کانگ و همکاران ( )145 :2014است .نتایج
تحلیل تناظر نشان میدهد که افرادی که در اروه سنی  20تا  30سال قرار دارند و بیشترین مقدار
استفاده از اینستاارام را در طول روز دارند انگیزههای لذت جویانه باالیی دارند .کیفیت محصوالت
شرکت ،رضایت مصرفکننداان و عالقهای که بر اثر موضوعات مختلف در مصرفکننداان نسبت
به برندها ایجاد شده است عواملی هستند که میتوانند زمینه الزم برای پیوستن مصرفکننداان به
صفحات برند را ایجاد نمایند .بررسی ویژایهای جمعیتشناختی افراد نشان میدهد که اروههای
سنی  31تا  40سال تمایل بیشتری نسبت به این انگیزهها نشان میدهند .همچنین بررسی ارتباط
میان انگیزههای مصرف و فراوانی استفاده از اینستاارام نشان میدهد که افرادی با فراوانی  1تا 5
بار در روز ،بیشترین انگیزه مرتبط با برند را دارند .نتایج پژوهش حاکی از تأثیر انگیزههای مالی در
مشارکت افراد در اجتماعات مجازی برند است .انگیزههای مالی در برایرنده موضوعاتی همچون
تخفیفها ،طرحهای پیشبرد فروش و انگیزههای مربوط به برنده شدن در مسابقات است .صفحات
مجازی برند فراهم کننده موقعیتهایی هستند که میتوانند موجبات ایجاد اعتماد ،تعهد ،خرید و
تبلیغات شفاهی مثبت نسبت به برند شوند .این نتایج مطابق با دستاوردهای مادوپو و کولی:2010(3
 ،)14روهم و کالچوا )295 :2014(4و فرقانی و مهاجری ( )31 :1397است .به پشتوانه ادبیات نظری
و همچنین با تکیه بر نتایج بهدست آمده از فرایند کداذاری و تحلیل تناظر بر روی دادههای
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واقعی ،میتوان مدل مفهومی و همچنین فرضیههای پژوهش را برای هر دو صنعت آرایشی /
بهداشتی و غذایی /نوشیدنی بهصورت زیر معرفی کرد:

شکل  .1مدل مفهومی پژوهش شکل

فرضیه  .1انگیزههای اجتماعی تأثیر مستقیمی بر مشارکت افراد در اجتماعات مجازی برند دارند؛
فرضیه  .2انگیزههای لذتجویانه تأثیر مستقیمی بر مشارکت افراد در اجتماعات مجازی برند دارند؛
فرضیه  .3انگیزههای مالی تأثیر مستقیمی بر مشارکت افراد در اجتماعات مجازی برند دارند؛
فرضیه  .4انگیزههای مرتبط با برند تأثیر مستقیمی بر مشارکت افراد در اجتماعات مجازی برند دارند؛
فرضیه  .5انگیزههای کارکردی تأثیر مستقیمی بر مشارکت افراد در اجتماعات مجازی برند دارند؛
فرضیه  .6مشارکت در اجتماعات مجازی برند تأثیر مستقیمی بر اعتماد به برند دارد؛
فرضیه  .7مشارکت در اجتماعات مجازی برند تأثیر مستقیمی بر تعهد به برند دارد؛
فرضیه  .8مشارکت در اجتماعات مجازی برند تأثیر مستقیمی بر رفتار خرید از برند دارد؛
فرضیه  .9مشارکت در اجتماعات مجازی برند تأثیر مستقیمی بر تبلیغات شفاهی برای برند دارد؛
فرضیه  .10متغیرهای جمعیتشناختی ،بر روابط میان انگیزههای مشارکت و مشارکت در اجتماعات
مجازی برند تأثیر میاذارند.
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بخش دوم پژوهش :رويکرد کمي

مطالعه اول :بررسي صنعت غذايي  /نوشیدني
روششناسي پژوهش در بخش کمي

بخش کمّی پژوهش از حیث روش پژوهش ،توصیفی ،پیمایشی و همبستگی است .از آنجا که
جامعه آماری پژوهش شامل کلّیه کاربران اینستاارام هستند که عضو اجتماعات مجازی صنایع
عذایی /نوشیدنی هستند و امکان دسترسی به همه این افراد وجود ندارد تالش شد بخشی از کشور
که بیشترین کاربر را با توجه به جمعیت دارد برای توزیع پرسشنامههای مربوط انتخاب شوند که با
توجه به نظرسنجی ایسپا (مرکز افکار سنجی دانشجویان ایران )1395 ،مشخص شد  82درصد از
جوانان تهران عضو اجتماعات مجازی هستند و به نوعی در آن فعالیت میکنند .به همین جهت،
شهر تهران برای نمونهایری مد نظر قرار ارفت .بنابراین ،جامعه آماری این پژوهش در بخش
کمی در مطالعه اول ،کاربران شبکه اجتماعی اینستاارام در شهر تهران هستند که عضو اجتماعات
مجازی برندها در صنایع غذایی /نوشیدنی هستند .برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران برای
جامعه آماری نامحدود استفاده اردید طبق فرمول کوکران ،حداقل حجم نمونه  384نفر محاسبه
اردید .بهمنظور انتخاب نمونههای مورد بررسی از ترکیبی از روشهای نمونهایری خوشهای و در
دسترس استفاده اردید .نمونهایری خوشهای زمانی بکار میرود که فهرستی از افراد جامعه در
دسترس نیست یا توزیع جغرافیایی افراد بسیار پراکنده و استرده است (میرزایی.)176 :1392 ،
بدین ترتیب شهر تهران به چهار قسمت شمال ،جنوب ،شرق و غرب تقسیم اردید و از هر قسمت
یك مرکز خرید بهصورت تصادفی به عنوان خوشه انتخاب اردید (پاالدیوم ،هایپر استار ،تیراژه  2و
نجم خاورمیانه) و آزمودنیها بهمنظور تکمیل پرسشنامه از درون خوشهها با استفاده از روش
نمونهایری در دسترس جهت تکمیل پرسشنامهها انتخاب اردیدند .در کل ،تعداد  387پرسشنامه
بهصورت نهایی تکمیل اردید .پرسشنامه مورد استفاده در این پژوهش دارای  35سوال مربوط به
 10متغیر مورد بررسی بود .در این پژوهش ،از مقیاس لیکرت برای اندازهایری متغیرها استفاده
اردید .انگیزههای اجتماعی با شش اویه برارفته از پژوهش چانگ و بوهالیس-267 :2009( 1

1. Chung and Buhalis
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بهمنظور آزمون مدل مفهومی استخراج شده از مطالعه کیفی ،دو مطالعه بهصورت کمی در صنایع
غذایی /نوشیدنی و آرایشی /بهداشتی انجام اردید که در این بخش ارائه میاردند.
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 ،)281انگیزههای لذت جویانه با سه اویه برارفته از پژوهش وانگ و فسین مایر-709 :2004( 1
 ،)722انگیزههای مالی با استفاده از سه اویه برارفته از پژوهش اوئینر،)114-101 :1998( 2
انگیزههای مرتبط با برند با سه اویه اقتباس شده از پژوهش دیزارت و همکاران ( )42-28 :2015و
انگیزههای کارکردی با استفاده از چهار اویه که از مقاله وانگ و فسین مایر ()722-709 :2004
اقتباس شده بود سنجیده شدند .متغیر مشارکت فعال در شبکههای اجتماعی با استفاده از  3اویه
برارفته از مطالعه کانگ و همکاران ( ،)153 :2014متغیر اعتماد با استفاده از چهار اویه استفاده
شده در پژوهش ویکینس 3و همکاران ( ،)21-1 :2010تعهد با  3اویه استخراج شده از مطالعه
اهلووالیا ،)232-217 :200( 4تمایل به خرید از برند و تبلیغات شفاهی هر دو با سه اویه استخراج
شده از مطالعه ماکسهام )24-11 :2001( 5اندازهایری شدند .در این پژوهش در بخش کمی برای
سنجش اعتبار از اعتبار محتوا ( )CVRو برای سنجش پایایی از آلفای کرونباخ استفاده اردید.
بهمنظور سنجش اعتبار محتوا ،تعداد  15نفر از اساتید و خبراان در مورد مناسب بودن اویهها برای
اندازه ایری متغیرها نظرات خود را اعالم کرده و جهت انطباق سئواالت با جامعه مورد بررسی،
اصالحات الزم را انجام دادند .تمامی اویهها دارای مقادیر باالی  50درصد بودند و بنابراین ابزار
پژوهش از اعتبار محتوا برخوردار بود .برای محاسبه پایایی از روش آلفای کرونباخ استفاده شد.
بدینمنظور یك نمونه اولیه از  40پرسشنامه با استفاده از مشتریانی که در مراکز خرید حضور
داشتند پیش آزمون شد و با کمك نرمافزار «اسپیاساس» میزان ضریب پایایی با روش آلفای
کرونباخ برای تك تك متغیرها و کل پرسشنامه محاسبه شد .با توجه به اینکه مقدار ضریب آلفا
برای تمام متغیرها باالتر از  0/7بود بنابراین پرسشنامه از پایایی قابل قبول برخوردار بود.
تجزيه و تحلیل دادهها

تحلیل دادهها در دو مرحله انجام شد که برای این منظور از نرم افزارهای «اسپیاساس»
و«لیزرل» استفاده اردید:

1. Wang and Fesenmaier
2. Guinner
3. Wikines
4. Ahluwalia
5. Maxham
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مرحله اول :تحلیل دادهها با استفاده از مدل سازي معادالت ساختاري

يافتهها :برآورد مدل اندازهگیري

تحلیل عاملی تأییدی برای آزمون ساختار عاملی مدل اندازهایری در این پژوهش بکار برده شد.
نتایج تحلیل عاملی تأییدی در جدول  5آمده است .تحلیل عاملی تأییدی با  35نشانگر انجام شد
که نتایج آن همانطور که از جدول  5بر میآید معنیداری تمام نشانگرها را به غیر از اویه دوم
مربوط به متغیر انگیزههای مرتبط با برند را نشان میدهد .که این سؤال از تحلیل نهایی حذف
اردید.
مدل ساختاري

نتایج مدل ساختاری برای فرضیههای پژوهش نشان میدهد که تأثیر انگیزههای اجتماعی،
انگیزههای لذتجویانه ،انگیزههای مالی ،انگیزههای مرتبط با برند و انگیزههای کارکردی بر
مشارکت در اجتماعات مجازی برند معنیدار است زیرا که مقدار آماره تی برای آنها بیشتر از 1/96
محاسبه شده است و ضریب مسیر آنها به ترتیب برابر با ( )0/89( ،)0/84( ،)0/95( ،)0/89و ()0/93
است و در نتیجه فرضیههای  1تا  5پژوهش مبنی بر تأثیر انگیزههای مشارکت بر مشارکت در
اجتماعات مجازی برند تأیید میشوند .همچنین نتایج یافتههای پژوهش نشاندهندة وجود رابطه
مثبت و معنیدار بین مشارکت در اجتماعات مجازی برند و اعتماد به برند است زیرا که مقدار آماره
تی برای ضریب مسیر آن که برابر با ( )0/94میباشد بیشتر از  1/96محاسبه شده است .بنابراین
فرضیه ششم پژوهش نیز تأیید میشود .فرضیه هفتم بیان میدارد که مشارکت در اجتماعات
مجازی برند تأثیر مستقیمی بر میزان تعهد به برند دارد براساس نتایج یافته ها مقدار آماره تی برای
ضریب مسیر آن ( )0/54باالتر از  1/96محاسبه شده است .بنابراین ،فرضیه هفتم پژوهش نیز تأیید
میشود .یافتههای پژوهش نشان میدهد که مشارکت در اجتماعات مجازی برند تأثیر مستقیمی بر
میزان خرید از برند دارد زیرا که مقدار تی برای ضریب مسیر آن ( )0/81بیشتر از  1/96محاسبه
شده است .لذا فرضیه هشتم در صنعت غذایی نوشیدنی تأیید میشود .و در نهایت ،تأثیر مشارکت
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مدلسازی معادالت ساختاری با استفاده از نرمافزار لیزرل برای آزمون روابط بین سازهها در این
مطالعه بکار ارفته شد .در این مدل ،دادهها با استفاده از روش دو مرحلهای که در آن ،ابتدا مدل
اندازه ایری بررسی اردید و پس از آن مدل ساختاری مورد مطالعه قرار ارفت ،مورد تجزیه و
تحلیل قرار ارفت.
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در اجتماعات مجازی برند بر تبلیغات شفاهی مثبت ،معنیدار است؛ زیرا مقدار تی برای ضریب
مسیر آن ( )0/89بیشتر از  1/96محاسبه شده است .لذا فرضیه نهم پژوهش نیز تأیید میشود.
مرحله دوم تحلیل :تحلیل داده ها با استفاده از رگرسیون سلسله مراتبي

بهمنظور آزمون فرضیه  10که به بررسی تأثیر ویژایهای جمعیت شناختی بر رابطه میان
انگیزههای مشارکت و مشارکت فعال در شبکه اجتماعی اینستاارام میپردازد مرحله دوم تحلیل با
استفاده از رارسیون سلسله مراتبی و با نرمافزار «اسپیاساس» انجام شد .با توجه به نتایج تحلیل
رارسیون و همچنین ضرایب مثبت تخمینزده شده برای بی 1و بتا 2میتوان افت که ویژایهای
جمعیت شناختی با مقادیر تی برای جنسیت ( ،)15/20سن ( )10/21و میزان استفاده از شبکه
اجتماعی اینستاارام ( )11/23بر رابطه بین انگیزههای مشارکت و مشارکت فعال در شبکه اجتماعی
اینستاارام تأثیر میاذارد .بنابراین فرضیه دهم پژوهش نیز پذیرفته میشود.
مطالعه دوم :بررسي صنعت آرايشي /بهداشتي
روششناسي پژوهش

مطالعه دوم در رویکرد کمّی در صنعت آرایشی بهداشتی هدایت شد .با توجه به اینکه روششناسی
بخش کمی در مطالعه اول تشریح شد از تکرار آن بهدلیل یکسان بودن روششناسی و ابزار مورد
استفاده ،خودداری میاردد .جامعه آماری پژوهش در مطالعه دوم در بخش کمی ،شامل کاربران
شبکه اجتماعی اینستاارام در شهر تهران بودند که عضو اجتماعات مجازی برندها در صنایع
آرایشی /بهداشتی هستند .طبق فرمول کوکران ،حداقل حجم نمونه  384نفر در صنعت آرایشی/
بهداشتی محاسبه اردید .در این مطالعه ،بعد از متناسب کردن پرسشنامه مورد استفاده با صنعت
آرایشی /بهداشتی تعداد  390پرسشنامه بهصورت نهایی تکمیل اردید .برای محاسبه پایایی در
صنعت آرایشی بهداشتی یك نمونه اولیه از  40پرسشنامه با استفاده از مشتریانی که در مراکز خرید
حضور داشتند پیش آزمون شد و سپس با استفاده از دادههای به دست آمده از این پرسشنامه ها و
با کمك نرمافزار آماری «س .پی .اس .اس» میزان ضریب پایایی با روش آلفای کرونباخ برای
تك تك متغیرها و کل پرسشنامه محاسبه شد .با توجه به اینکه مقدار ضریب آلفا برای تمام
متغیرها باالتر از  0/7ازارش شد .بنابراین پرسشنامه از پایایی قابل قبول برخوردار بود.

1. B
2. Beta
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تجزيه و تحلیل دادهها
يافتهها :برآورد مدل اندازهگیري

تحلیل عاملی تأییدی برای آزمون ساختار عاملی مدل اندازهایری در این پژوهش بکار برده شد.
نتایج تحلیل عاملی تأییدی در جدول  5آمده است .تحلیل عاملی تأییدی با  35نشانگر انجام شد
که نتایج آن همانطور که از جدول  5بر میآید معنیداری تمام نشانگرها را نشان میدهد.
جدول  .5مدل اندازهایری به همراه سطح معنیداری هر یك از بارهای عاملی در صنایع غذایی و آرایشی بهداشتی
سازه يا عامل

انگیزههای
اجتماعی

انگیزههای
لذت جویانه

انگیزههای
مالی
انگیزههای
مرتبط با برند

عالمت در مدل

آماره تي

آماره تي

ضريب استاندارد

ضريب استاندارد

SM1

0/77

-

0/60

-

SM2

0/75

14/85

0/60

12/71

SM3

0/75

14/91

0/67

11/67

SM4

0/79

15/83

0/98

25/87

SM5

0/76

14/89

0/87

21/29

SM6

0/67

13/08

0/49

10/10

HM1

0/81

-

0/80

-

HM2

0/87

19/65

0/71

14/53

HM3

0/83

18/51

0/72

14/73

FIM1

0/73

-

0/72

-

FIM2

0/81

15/70

0/82

15/32

FIM3

0/64

12/15

0/65

12/06

BRM1

0/82

-

0/69

-

BRM2

0/10

1/86

0/64

11/76

BRM3

0/79
0/65

13/86
-

0/95
0/66

13/87
-

FM2

0/75

12/25

0/75

12/40

FM3

0/71

11/81

0/72

12/07

FM4

0/51

7/19

0/40

6/99

FM1
انگیزههای
کارکردی

صنعت غذايي نوشیدني

صنعت آرايشي بهداشتي
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مرحله اول :تحلیل دادهها با استفاده از مدلسازي معادالت ساختاري
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سازه یا عامل
مشارکت فعال
در اجتماعات
برند

اعتماد

تعهد

خرید

تبلیغات
شفاهی

عالمت در مدل
OBCP1
OBCP2
OBCP3
TRU1
TRU2
TRU3
TRU4
COM1
COM2
COM3
PUR1
PUR2
PUR3
WOM1
WOM2
WOM3

صنعت غذايي نوشیدني
آماره تی
ضریب استاندارد
0/82
16/45
0/79
14/31
0/72
0/65
10/98
0/64
8/43
0/55
11/60
0/68
0/80
8/43
0/59
7/61
0/50
0/78
14/98
0/81
5/66
0/31
20/14
0/87
20/03
0/86

صنعت آرايشي بهداشتي
آماره تی
ضریب استاندارد
0/76
14/95
0/82
10/19
0/55
0/96
18/03
0/8
6/21
0/52
9/83
0/58
0/64
5/06
0/52
6/31
0/62
0/79
14/44
0/80
5/80
0/54
69
13/52
0/81
10/62
0/61

مدل ساختاري

نتایج مدل ساختاری نشان میدهد که تأثیر انگیزههای اجتماعی بر مشارکت در اجتماعات مجازی
برند معنیدار است زیرا که مقدار آماره تی برای ضریب مسیر آن ( )0/72بیشتر از  1/96محاسبه
شده است .در فرضیه دوم ،نتایج تحلیل تأییدکننده اثر انگیزههای لذتجویانه بر مشارکت در
اجتماعات مجازی برند است زیرا که مقدار آماره تی برای ضریب مسیر آن ( )0/65بیشتر از 1/96
محاسبه شده است .تأثیر انگیزههای مالی بر مشارکت در اجتماعات مجازی برند مثبت و معنیدار
نبود زیرا که مقدار آماره تی برای آن کمتر از  1/96محاسبه شده است و ضریب مسیر آن برابر با
( )0/-26بود .بنابراین فرضیه سوم پژوهش در صنعت آرایشی بهداشتی تأیید نشد .نتایج بدست
آمده نشان دهنده ارتباط معنیدار انگیزههای مرتبط با برند و مشارکت در اجتماعات مجازی برند
است چون مقدار آماره تی بیشتر از  1/96و ضریب مسیر آن ( )0/65است بنابراین ،فرضیه چهارم
پذیرفته میشود .فرضیه پنجم بیان میدارد که انگیزههای کارکردی بر مشارکت در اجتماعات
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مرحله دوم تحلیل دادهها :تحلیل دادهها با استفاده از رگرسیون سلسله مراتبي

بهمنظور آزمون فرضیه  10که به بررسی تأثیر ویژایهای جمعیت شناختی بر رابطة میان
انگیزههای مشارکت و مشارکت فعال در شبکه اجتماعی اینستاارام میپردازد مرحله دوم تحلیل با
استفاده از رارسیون سلسله مراتبی و با نرمافزار «اسپیاساس» انجام شد .با توجه به نتایج تحلیل
رارسیون و همچنین ضرایب مثبت تخمین زده شده برای  Bو  βمیتوان افت که ویژایهای
جمعیت شناختی با مقادیر آماره تی برای جنسیت ( ،)15/24سن ( )9/27و میزان استفاده از
اینستاارام ( )12/43بر رابطه بین انگیزههای مشارکت و مشارکت فعال در شبکه اجتماعی
اینستاارام تأثیر میاذارد .بنابراین فرضیه دهم پژوهش نیز پذیرفته میشود.
بحث و نتیجهگیري

نتایج پژوهش نشان میدهد که انگیزههای اجتماعی با مشارکت فعال افراد در شبکه اجتماعی
اینستاارام در هر دو صنعت غذایی نوشیدی و آرایشی بهداشتی رابطه مستقیمی دارد .این نتایج
مطابق با دستاوردهای مادوپو و کولی ( )14 :2010و بالدوس و همکاران ( )928 :2015است .نتایج
پژوهش نشان داد که انگیزههای لذت جویانه تأثیر مستقیمی بر میزان مشارکت افراد در شبکه
اجتماعی اینستاارام در هر دو صنعت مورد بررسی دارند .این نتایج ،مطابق با دستاوردهای هوالکیا
( )241 :2004و کانگ و همکاران ( )145 :2014است .براساس نتایج پژوهش ،انگیزههای مالی
تأثیر مستقیمی بر میزان مشارکت افراد در شبکه اجتماعی اینستاارام در صنعت مواد غذایی دارند.
این نتایج ،مطابق با دستاوردهای دوالکیا و همکاران ( )241 :2004و کانگ و همکاران (:2014
 )145است اما نتایج یافتهها ،این رابطه را در صنعت آراشی بهداشتی تأیید نکرد .به نظر میرسد که
دلیل اصلی عدم تأیید رابطة میان انگیزههای مالی و مشارکت در اجتماعات مجازی به ماهیت
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مجازی برند تأثیر مستقیم دارد .براساس یافتههای پژوهش ،اثر انگیزههای کارکردی بر مشارکت در
اجتماعات مجازی برند معنیدار است ،زیرا ضریب مسیر آن برابر با ( )0/94میباشد و مقدار آماره
تی برای آن بیشتر از  1/96محاسبه شده است .براساس نتایج یافتههای پژوهش ،ارتباط معنی
داری میان مشارکت در اجتماعات مجازی برند با اعتماد به برند ،تعهد به برند ،تمایل به خرید از
برند و تبلیغات شفاهی وجود دارد زیرا مقدار آماره تی برای همة این روابط بیشتر از  1/96است و
ضریب مسیر آنها به ترتیب برابر ( )0/80( ،)0/72( ،)0/63و ( )0/89است .بنابراین ،فرضیههای
ششم تا نهم پژوهش تأیید میشوند.
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صنعت آرایشی بهداشتی بر میاردد که تأکید زیادی بر موضوعات برنامههای پیشبرد فروش و
تخفیفها نمیکند .در ادامه ،نتایج پژوهش ،تأییدکننده رابطه میان انگیزههای مرتبط با برند و
میزان مشارکت افراد در اینستاارام بود .این نتیجه در هر دو صنعت مورد بررسی صادق بود .نتایج
بررسیهای قبلی نشان میدهد که این دستاوردها مطابق با نتایج دیزارت و همکاران ()28 :2015
و ویرتز و همکاران ( )238 :2013است .فرضیه پنجم پژوهش نشان داد که انگیزههای کارکردی
ارتباط مستقیمی با تمایل افراد به پیوستن به اجتماعات مجازی برند دارند .این نتیجه در هر دو
صنعت بررسی شده مورد تأیید بود .اجتماعات مجازی برند در اینستاارام ،قابلیت بسیار باالیی در
جهت جمع آوری و ارائه اطالعات مختلف دارند .مطابق با دستاوردهای دیزارت و همکارانش در
سال ( )28 :2015و بالدوس و همکاران ( ،)928 :2015انگیزههای کارکردی منجر به تمایل افراد
به عضویت در اجتماعات مجازی برند میاردد .براساس فرضیه ششم پژوهش ،مشارکت در
اجتماعات مجازی برند منجر به ایجاد اعتماد افراد نسبت به برند میشود .این نتیجه در هر دو
صنعت مورد تأیید است .در واقع ،صفحات مجازی برند فراهم کننده موقعیتهایی هستند که
میتوانند موجبات ایجاد اعتماد نسبت به برند را فراهم آورند .نتایج این پژوهش در این فرضیه،
مطابق با دستاوردهای کانگ و همکارن ( )14 :2014و فرقانی و مهاجری ( )31 :1397بود .این
نتایج در هر دو صنعت غذایی نوشیدنی و آرایشی بهداشتی مورد تأیید بودند .مطابق با دستاوردهای
پژوهش ،اجتماعات مجازی برند در اینستاارام ،قابلیت بسیار باالیی در جهت ایجاد تعهد مصرف
کننداان نسبت به برند دارند .نتایج این پژوهش مطابق با دستاوردهای کانگ ،همکارن (:2014
 )145و مادوپو و کولی ( )14 :2010بود .نتایج پژوهش نشان داد که مشارکت فعال در اجتماعات
مجازی برند در شبکه اجتماعی اینستاارام منجر به خرید از برند و زیر مجموعههای آن میشود.
این نتایج در هر دو صنعت غذایی نوشیدنی و آرایشی بهداشتی مورد تأیید بودند .این نتایج مطابق با
دستاوردهای کانگ و همکارن ( )145 :2014و مادوپو و کولی ( )14 :2010بود .حضور فعال در
صفحات مجازی برند موجب میشود که در آن افراد به راحتی اطالعات یا محصوالت جدید منتشر
شده به وسیله برند را نشر دهند .این نتایج تأییدکننده رابطه میان مشارکت در اجتماعات مجازی
برند و ایجاد تبلیغات شفاهی مثبت نسبت به برند و محصوالت آن بود .ویژایهای جمعیتشناختی
(سن ،جنسیت و میزان استفاده از شبکههای اجتماعی) تأثیر انگیزههای مشارکت در مشارکت افراد
در اجتماعات مجازی برند را تحت تأثیر قرار میدهند .این نتایج تأییدکننده فرضیه دهم پژوهش در
هر دو صنعت غذایی نوشیدنی و آرایشی بهداشتی بود.
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پیشنهادها
دستاوردهای این پژوهش میتواند به مدیران بازاریابی ،مدیران شبکههای اجتماعی و ارائهکننداان
خدمات در این حوزه یاری کننده باشد .در این پژوهش ،پنج انگیزه اجتماعی ،کارکردی ،لذتجویانه،
مرتبط با برند و مالی برای مشارکت افراد در شبکه اجتماعی اینستاارام شناسایی شد و همچنین نتایج
مشارکت افراد در اجتماعات مجازی برند برای برندها در چهار نتیجه که شامل اعتماد ،تعهد ،خرید و
تبلیغات شفاهی بود ارائه اردید و رابطه این انگیزهها برای هدف قرار دادن اروههای مختلفی از
مصرفکننداان براساس ویژایهای جمعیت شناختی آنها مشخص اردید .مشارکت ،عنصر کلیدی در
ساختن اجتماع برند قوی محسوب میشود که میتواند منجر به کاهش هزینههای بازاریابی ،توسعه
کسب و کار ،دستیابی به ایدههای جدید ،افزایش وفاداری ،تبلیغات شفاهی و عالقه به برند اردد .یك
جامعه از مجموعهای از افراد با ویژایها و نیازهای مختلف تشکیل شده است و مجموعهای از نیازها و
برانگیزانندهها در جامعه وجود دارد بنابراین ،شرکتها باید با دقت به جامعه هدف خود توجه نماید و
نیازهای آنها را شناسایی نموده و با پاسخهای مناسب به برآورده کردن این نیازها بپردازند .به وجود
آوردن شرایطی که بتواند به نیازهای اجتماعی افراد پاسخ دهد نیازمند خلق فرصت هایی است که افراد
اجتماع برند بتوانند به تعامل با یکدیگر بپردازند ،ابراز نظر کنند و از نظرات افراد دیگر مطلع شوند .توجه
به نوع محصول و همچنین جامعه هدف براساس ویژایهای جمعیتشناختی امری حیاتی است که
نتایج پژوهش حاضر نیز تأییدی بر این موضوع است .یکی از مهمترین موضوعاتی که در مورد
انگیزههای کارکردی میتواند توسط مدیران این شبکهها مورد استفاده قرار بگیرد شناخت زمینه
مصرفی و موضوعات پیرامون کاالی مورد نظر است که بتوان با ارائه اطالعات مناسب و بحثهای
پیرامون آن ،اطالعات مرتبط را به مصرفکننداان منتقل کرد .با توجه به دستاوردهای پژوهش و
همچنین بررسی پژوهشهای انجام شده میتوان نتیجه ارفت که با استفاده از محرکهای
لذتجویانه ،اجتماعات برند جذابیت الزم برای مشارکت افراد را بدست میآورند .سازمانها میتوانند با
افزایش اقدامات مربوط به توسعه روابط بلند مدت با مشتریان از این افراد به عنوان ابزاری برای
تبلیغات شفاهی مثبت استفاده نمایند .همچنین ،مدیران بازاریابی میتوانند با موضوعاتی همچون
تخفیف ها و طرح های پیشبرد فروش به نیازهای برخی از افراد برای پیوستن به اجتماعات مجازی
برند پاسخ دهند.
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