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های موجود در زمینه شبکه های سیستماتیک مدل ارزیابیبا  ایمکردهتالش  مقاله پژوهشیدر این  :چکیده

های اجتماعی تاثیر های تجاری در رسانهکه روی محبوبیت تبلیغات نام ی، آن دسته از عوامل1اجتماعی آنالین

ارائه  را2 های تجاریپیام نامدارند را شناسایی و یک مدل مفهومی برای نشان دادن اثر محتوی به کار رفته در 

-عاملبه وسیله را که هر کدام از آنها  ایمفرضیه در نظر گرفته 11همچنین با توجه به عوامل ذکر شده   .کنیم

قرار  ارزیابیمورد ( 6اریگذاشتراکو تعداد  5نظر ، تعداد4پسندیدنتعداد )ها یامپ 3های اندازه گیری محبوبیت

ها در میان این پرسشنامه .یماهایی در نظر گرفتههای مطرح شده پرسشنامهبرای آزمون فرضیه .ایم داده

مورد تحلیل  آنهاهای شهر تهران توزیع شدند و نتایج حاصل از وره کارشناسی به باال در دانشگاهدانشجویان د

« ها پیاماستفاده از عکس در » ،«نندههای سرگرم کپیام»هایی مانند که عامل دادندنشان ها یافته  .قرار گرفتند

 .   ها داشته باشندپیامزیادی بر روی باال رفتن محبوبیت  تواند تاثیرمی «هاپیامموقعیت »و 

 

 .9تتبلیغا، هاپیامهای اجتماعی آنالین، رسانه :كلیدی واژگان
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 های اجتماعیمزایای شبکه :مقدمه

ات اهمیت رو به آوری اطالعات در مورد محصوالت و خدمهای جمععنوان کانالهای اجتماعی به رسانه

جلـ  مشـارکت و توسـعه    خـود و   نام تجاریهای تجاری به منظور آگهی کردن نام . اندگسترشی پیدا کرده

و هـا  امـروزه شـرکت    .کننداجتماعی حضور پیدا می اینترنتی های پایگاهدهان در این گونه بهتبلیغات دهان

لید کنندگان محصوالت خودرو سازان بزرگ، تو: های تجاری بزرگ با محصوالت و خدمات گوناگون، مانندنام

کـه در ایـن گونـه     دارنـد سـعی   ،تولید کنندگان پوشـاک و  های بزرگ هواپیمایی و مسافرتیغذایی، شرکت

بـه   ،های اجتماعیبه پتانسیل باالی این گونه رسانهاجتماعی حضور پیدا کرده و با توجه  اینترنتی هایپایگاه

حلی بهینه برای دنبال راه ها بههرکدام از این نام. مشتریان در سطح جهانی بپردازندرقابت تبلیغاتی و جذب 

به همین دلیل، تجزیه  . مشارکت هرچه بیشتر مشتریان هستندگی انجام تبلیغات خود به منظور جل  چگون

تبدیل به یک  ،های تجاری می شوندبا محتوای تبلیغات نام نو تحلیل عواملی که باعث تعامل مصرف کنندگا

هـای  تواننـد در رسـانه  هـای تجـاری مـی   هایی که نامیکی از راه.  اندضوع مورد عالقه برای تحقیقات شدهمو

-ها مـی شرکت  .باشدها میصفحه طرفداران در این گونه محیط آنالین حضور داشته باشند ساختاجتماعی 

هـا قـرار   طالعات هسـتند را بـر روی ایـن صـفحه    ا و ها7آزمونکها، ها، عکسی که شامل ویدئویهاپیامتوانند 

های تجاری در ات نامکه بر روی محبوبیت تبلیغ یدسته از عوامل، آن شده است در این تحقیق تالش  .دهند

ی بـه کـار رفتـه    اهای اجتماعی تاثیر دارند را شناسایی و یک مدل مفهومی برای نشان دادن اثر محتـو رسانه

  .ی تجاری ارائه شودهاپیامشده در 

 

 ها پیامگذار در محبوبیت عوامل تاثیر: طرح مسئله

اجتماعی آنالیـن تحقیقـات زیـادی    های دی و همچنین اثر تبلیغات در شبکهسودمن ارزیابیدر زمینه 

ی اجتمـاعی،  هـا افزایش روز افزون استفاده از شبکه در مورد مسائلی چون در این تحقیقات .انجام شده است

، هـا تماد مشتریان به این گونه شـبکه های جدید تعامالت، مطالعات آماری در مورد جذب مشتریان و اعروش

بیشـترین تـاثیر را بـر روی بـاال بـردن       کـه  به دنبال پیدا کردن عـواملی  این تحقیقما در   .بحث شده است

-ت در شـبکه مدلی کارا برای بهبود تبلیغـا  یمتا بتوان ،، هستیمدارند های اجتماعیها در شبکهپیاموبیت محب

رائـه  هـای اجتمـاعی ا  ای تبلیغات در شبکهتوان بگونهبا پیدا کردن این عوامل می.  های اجتماعی ارائه کنیم

بیشتر میان مشتریان بـه  و تا حد امکان، تبلیغات،  زان تعامل با مشتریان بهرمند شوداز بیشترین میکرد، که 

یج ایـن تحقیـق و   همچنین با اسـتفاده از نتـا    .دناشتراک گذاشته شده و در نتیجه، میزان بیشتری دیده شو

کنون فعالیت های ایرانی را که تا توان سازمانمی ،که اجتماعی برای تبلیغات موثرهای شبنشان دادن قابلیت

های اجتمـاعی جهـت تبلیغـات مـوثر     بیشتر ترقی  به استفاده از شبکه اند راها داشتهکمی در اینگونه شبکه

    .کرد

تحقیقـاتی    .پـردازیم شده است می در این بخش به معرفی تحقیقاتی که تا کنون در این زمینه انجام 

در های شبکه اجتماعی پایگاهانجام شد که نشان داد   (2311،  233 )« رادویچ و لیپسمن»و  «توتن»توسط

ها حال جذب بازارای در باشند و به صورت فزایندههای اینترنتی میپایگاهحال تبدیل شدن به محبوب ترین 
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کل زمان % 17های اینترنتی و همچنین پایگاهتمام بازدید از  % 6 های آنها طی یافته  .هستندبه سوی خود 

 . شودمی  های شبکه اجتماعیپایگاهمعطوف به  ،صرف شده آنالین

هـا و  یک نوع جدید از ارتباطـات میـان شـرکت    ،های اجتماعی بر پایه اینترنتهمچنین با ظهور رسانه

-فرصت عالوه بر این.  شدبامیهای سنتی بازاریابی ود آمده است که در رقابت با ایدهمصرف کنندگان به وج

وجـود  ، بـه ها برای درک هرچه بیشتر مشتریان و ارتباط با آنها به صـورت مسـتقیم  های جدید برای سازمان

   . (2339 ،اسکات) آمده است

 1471 ارزیـابی  از انجام شد که پـس  2311در سال  «چادویک مارتین بالی» مطالعاتی بر روی شرکت

های اجتماعی آنالین از مشتریان از طریق شبکه% 99 :سال به باال این نتایج به دست آمده است  1مشتری 

% 63  .کنندها را از این طریق دنبال مید و اطالعات جدید و به روز رسانیدر ارتباط هستن نام تجاریبا این 

پیـدا   نـام تجـاری  عالقه به خرید % 53  .هاد دهندرا به دوستان خود نیز پیشن نام تجاریعالقه دارند که این 

  .کننـد مـی  پسـند های آن را پیامتند، هس نام تجاریمی گویند به این دلیل که مشتریان این %  5  .اندکرده

 .(2311کانستنت کانتکت، )دهند خفیفات این کار را انجام میگویند برای ارائه تبلیغات و تمی% 59

هنوز هیچ چهارچوب نظری که بتواند بـه تجزیـه و   ( 2311) و همکاران «سینگ»با توجه به مطالعات 

ارائـه یـک    ،عالوه بـراین . د وجود نداردهای اجتماعی بپردازیی و چگونگی کمک کاربران به شبکهتحلیل چرا

با توجه بـه   .  وجود ندارد های اجتماعی باشدها در رسانهپیامفرمول که راهنمای چگونگی به اشترک گذاری 

کـار،  وتمایز از اهداف و امکانات هر کس مجموعه بسیار م همچنینهای تجاری و شرایط خاص هر یک از نام

  .(2311، آگرستا و بوگ)به سادگی امکان پذیر نیست ارائه یک راهکار 

 

 سطح تعامل  یارتقا: چارچوب نظری

در مورد اهمیت شبکه های اجتماعی مطرح شـد، بـرای    حال در این پژوهش با توجه به توضیحاتی که

هـای جمـع   و تحلیـل داده  ارزیابیهای تجاری، با ها و نامکاربران این شبکهعامل بین افزایش هر چه بیشتر ت

قرار  ارزیابیهای تجاری را شناسایی و مورد  پیامعوامل تاثیر گذار بر روی سطح تعامل کاربران با آوری شده، 

هـای  کههـا در شـب   پیـام همچنین برای باال رفتن این سطح تعامل مدلی را بـرای چگـونگی ایجـاد     . ایمداده

 . ایماجتماعی معرفی کرده

ی ارتبـاط  بر مبنا که اساساً  ،های اجتماعیبا توجه به مشخصه شبکهیم اکردهدر مدل ارائه شده تالش 

ها اثیر را بر روی مخاطبان این شبکهبیشترین ت، عواملی در نظر گرفته شود که اندمیان کاربران طراحی شده

تـاثیر زمـانی    :شـامل  این عوامـل  . را دارند های تجارینامهای ایجاد شده توسط پیامبرای برقراری ارتباط با 

 پیـام ها بر روی مخاط ، محتوی اطالعاتی که به مخاط  در هر  پیامها، اثر گرافیکی  پیاممواجه کاربران با 

   .اثر مخاطبان بر یکدیگر هستند منتقل می شود و

 ،پسـندیدن نشان می دهد کـه در آن میـزان   یک آمده،  شکلدر به صورت شماتیک که مدل مفهومی 

مـا معتقـدیم کـه      .هسـتند  های تجاریبرای باال رفتن محبوبیت پیام نامجه هایی ، سناشترک گذاریو  نظر

هـا  پیـام ، زمان و موقعیـت  (شودها ارائه میپیاماست که در  که شامل نوع مطالبی)ها پیاممحتوای اطالعاتی 

هـا  پیام، محتوا گرافیکی ( نام تجاریدر صفحه  پیامو همچنین مکان  پیامشامل ساعت و روز قرار دادن که )
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که شامل نظـرات  )  های کاربراننظر و همچنین محتوای( باشدمی آدرسفیلم و یا  عکس ،که در بر گیرنده)

هـای  در شـبکه  تجـاری  یهـا نـام  پیـام  دارای تاثیر قابل توجهی بـر روی محبوبیـت  ( باشدمثبت و منفی می

 (.شونداندازه گیری می اشتراک گذاریو  نظر، پسندیدنهای عاملکه با ) هستنداجتماعی آنالین 

 

 
 های اجتماعی آنالینتبلیغات در شبکهموثر بر محبوبیت های عاملمدل ارائه شده برای ارزیابی ( 1شکل

 

هـا از جملـه تـاثیر    پیـام محتوی گرافیکـی   تحلیلدر مدل ارائه شده توسط ساباتی و همکاران فقط به 

عـالوه بـر آن اثـر      .های اجتماعی پرداختـه شـده اسـت   ها در شبکهپیامعکس و فیلم و همچنین زمان ارائه 

 . شد نادیده گرفتـه شـده اسـت   ها داشته باپیامتواند تاثیر بسزایی در محبوبیت می ها کهپیاماشتراک گذاری 

مـدل ارائـه شـده    همچنـین    .های کاربران صورت گرفته استنظرو تعداد  پسندیدنها براساس تعداد تحلیل

ن بر های همانند در نظر نگرفتن اثر محتوی گرافیکی و اثر مخاطبامیچاهلز و همکاران نیز دارای نقصتوسط 

کنـون در  هایی که تامفهومی ارائه شده با توجه به مدلمدل   .ها، استپیامیگدیگر برای باال رفتن محبوبیت 

تبیـین شـده و    ،(2313، میچـاهلز و همکـاران   2314ساباتی و همکـاران  ) ستشده ا تحقیقات پیشین ارائه

نظر نگرفته بودند برطرف گردد و یک ای را در کدام زمینههای پیشین که هرهای مدلتالش شده است ضعف

فرضیه اصلی در این تحقیق تاثیر مثبت عوامـل ذکـر شـده در مـدل، بـر بـاال رفـتن          .مدل جامع ارائه شود

فرعـی   هـای ایـن   فرضـیه   باشد، که بر این اسـاس های اجتماعی میهای تجاری در شبکهوبیت پیام ناممحب

 .ایمطبقه به شکل زیر مطرح کرده 4در  تحقیق را

 

 ها پیاممحتوای اطالعاتی 

 .شودمی پیام، موج  باال رفتن محبوبیت پیامقرار گرفتن مطال  آموزشی در یک  :الف(1

 .شود تعاملی، موج  باال رفت محبوبیت پیام هایپیامایجاد  :ب(1

 .شود پیامند موج  باال رفتن محبوبیت توای سرگرم کننده میابا محتو پیامایجاد  :ج(1
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 هاپیامزمان و موقعیت 

 .شودرکاری موج  افزایش محبوبیت آن میهای غیدر روز پیامانتشار یک  :الف(2

 .شودکاری موج  افزایش محبوبیت آن می ساعات غیردر  پیامانتشار یک  :ب(2

موجـ  افـزایش    ،نـام تجـاری  از نظر موقعیـت در صـفحه طرفـداران یـک      پیامباال تر بودن یک  :ج(2

 .شودمحبوبیت آن می

 ها پیاممحتوای گرافیکی 

 .  شود هاپیامتواند موج  باال رفتن محبوبیت ها میپیامارائه فیلم در  :الف(3

 .شود هاپیامتواند موج  باال رفتن محبوبت ها میپیامارائه عکس در  :ب(3

 . شود هامحبوبیت پیامواند موج  باال رفتن تها میپیامدر  آدرسارائه  :ج(3

 های كاربراننظرمحتوای 

 .شود هاپیامتواند موج  کاهش محبوبت ها میپیامهای منفی کاربران بر روی نظر :الف(4

 . ها شودپیامتواند موج  افزایش محبوبیت ها  میپیامهای مثبت کاربران بر روی نظر: ب(4

 

 روش تحقیق

هـا  پیـام هدف اولیه این مقاله شناسایی عواملی که بیشترین تاثیر را بصورت مجـزا بـر روی محبوبیـت    

از جمله ها پیامیی با میزان تاثیر یکسان بر روی محبوبیت هاگروهتقسیم بندی عوامل به زیر  .باشددارند، می

     .باشداهداف بعدی این مقاله می

 ارزیـابی ها ابتدا باید فرض نرمال بودن داده ،های تجزیه تحلیل دادهبه منظور انتخاب روش مناس  برا 

هـایی ماننـد   ، آزمـون هیسـتوگرام های اعم از نمودار ،های توصیفی موجودبدین منظور عالوه بر نمودار . شود

ها توسط این دو در ابتدا نرمال بودن داده که ،وجود دارند11 ویلک -و شاپیرو13 اسمیرنوف -آزمون کلموگروف

همچنـین بـا     .هـا را رد کردنـد  ن دو آزمون، فرض نرمال بودن دادهنتایج حاصل از ای . آزمون سنجیده شدند

در این مرحله راه کار برای تجزیـه و تحلیـل    . شودها نیز تایید نمیبرابری واریانس داده ،12تست لوینز انجام

 . این تحقیق مورد استفاده قرار گرفته استکه در  است های نا پارامتریاستفاده از آزمونها هداد

در این تحقیق بدون در نظر گرفتن همبستگی موجود بین عوامل، به شناسـایی عوامـل کـه بیشـترین     

های را به زیر گروه ها دارند بسنده کرده و در نهایت برآنیم تا عواملپیامتاثیر را بر روی محبوبیت ( کمترین)

  .تقسیم کنیمبا تاثیر نسبتا یکسان 

مقطع کارشناسی به )سوال را در میان دانشجویانی  45ای شامل برای انجام این تحقیق پرسش نامه ما

باشند و همچنین از شبکه های اجتماعی اسـتفاده مـی کننـد    در شهر تهران مشغول به تحصیل می که( باال

از سراسـر نقـاط ایـران بـا تفـاوت هـای        های تهران این مزیت را دارند که دانشجویاندانشگاه . توزیع کردیم

توانـد نمونـه   رو، نمونه انتخاب شـده از آنهـا مـی   از این  . فرهنگی و قومی در آنها مشغول به تحصیل هستند

خوبی از کل جامعه دانشجویان ایران باشد، و همچنین دانشجویان به عنوان قشر تحصـیل کـرده در جامعـه    

 بت به دیگر اقشار که از شبکه های اجتماعای استفاده می کننـد را ، توانایی پاسخ گویی کارشناسانه تری نس

 13732/3آلفای کرونباخ . شجویان توزیع شدپرسشنامه برای ارزیابی اولیه بین دان 53در ابتدا   .دارا می باشند
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هـران ادامـه دهنـد و    پرسشنامه، محققان را مجاب کرد که این تحقیقات را فقط در ت 53بدست آمده از این 

برای تعیین حجم نمونه، ایـن پرسشـنامه در مجمـوع     14های اولیه و استفاده از فرمول کوکرانپس از ارزیابی

  .نفـر زن هسـتند    12نفـر مـرد و    193شـامل   ،افرادی که پرسشنامه را پر کردند.  شدنفر توزیع  331بین 

در نفـر   6ارشناسی ارشـد و  نفر در مقطع ک 132نفر در مقطع کارشناسی،  163همچنین در میان این افراد 

ای بـا  گزینـه  5ویی پرسشنامه توزیع شـده دارای روش پاسـخ گـ    . باشندمقطع دکترا مشغول به تحصیل می

 . دهندخیلی کم تا خیلی زیاد را پوشش میهای مورد پاسخ طیف است و گزینه 15لیکرتفاده از مقیاساست

انشـجویان دانشـگاه آزاد و   کـه میـان د  ای بـوده  گیری در ایـن تحقیـق بـه صـورت طبقـه     روش نمونه

 در  .انجـام شـده اسـت    هها به صورت تصادفی سادداخل دانشگاه گیرینمونه.  بوده استهای دولتی  دانشگاه

 در( و اشتراک گذاری کاربر نظر، پسندیدن: در مورد)سوال  3 ،برای پاسخ گویی به هر فرضیه ،نامهپرسش این

هـا  بعضـی از فرضـیه   ،ارزیابی حالـت خـاص   منظورما به  ،این پرسشنامههمچنین در  . نظر گرفته شده است

 . ایـم را مطـرح کـرده   (هـای اینترنـت در ایـران   ویدئو با در نظر گرفتن زیر ساخت های عکس وعاملارزیابی )

هـای  در روز پیامدر ساعات کاری و ایجاد  پیامایجاد )ها ارزیابی فرض مخالف برخی از فرضیه برای همچنین

 . ایمسواالتی را طراحی کرده( کاری

 

 ، بحث و تفسیرهاداده تحلیل

 هـا پیـام هـای محبوبیـت   جنبـه تـاثیر وزنـی هـر کـدام از     در این بخش فرضیات را با در نظـر گـرفتن   

ها در این بخـش بـه   دقیق تر عامل ارزیابی برای . ایمدادهمورد آزمون قرار ( گذاریو اشتراک نظر، پسندیدن)

های درشبکه  .ت تجربی وزن اختصاص داده شده استبه صور( و به اشتراک گذاری نظر، پسندیدن)عامل هر

کننـد، امـا در صـورتی کـه کـاربران      یدا میها بین افراد بیشتری انتشار پپیام، پسندیدناجتماعی در ازاء هر 

موج  بـه وجـود آمـدن     ،پسندیدننسبت به  پیامها بگذارند، عالوه بر انتشار بیشتر پیامنظرات خود را روی 

شوند که این خود موج  باال رفتن محبوبیت و همچنـین موجـ    می پیامبحث و گفتگوی احتمالی بر روی 

توسـط یـک کـاربر، عـالوه بـر       پیـام اما به اشتراک گذاشته شدن یک   .شودمی پیامگسترش هر چه بیشتر 

ایجاد  که دنبال کننده نام تجاری شود تا کسانیمیکنند، موج  ایجاد می دادن نظرو  پسندیدنمزایایی که 

ک اشـترا  عامـل  های اجتماعی نیستند هم تبلیغات ایجاد شده را ببینند، به همین دلیلدر شبکه پیامکننده 

 عامـل بـر طبـق توضـیحات داده شـده، بـه        .باشددر شبکه اجتماعی برخوردار میای گذاری از اهمیت ویژه

ای شتراک گذاری به دلیل خصوصـیت ویـژه  ا عامل و همچنین به 2وزن  نظر عامل  ، به 1وزن  «پسندیدن»

آزمـون   ها در این شرایط نیـز از برابری میانگین عامل آزمونبرای   .تخصیص داده شده است 5که دارد وزن 

 . کنیماستفاده می 16والیس-کروسکال

قرار »و همچنین  «در ساعات کاری پیامایجاد »های شود عاملمشاهده می( 2همان طور که در جدول

-های غیردر روز پیامایجاد »های باشند و در مقابل عاملدارای کمترین میانگین می «هاپیامدر  آدرسدادن 

دارای  «هاپیامقرار دادن عکس در »و  «مطال  سرگرم کننده»، «در موقعیت باالتر پیامقرار دادن »، «کاری

  .باشندها میباالترین میانگین
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 هر یک از عوامل... ها و ها و انحراف معیارهای آماری اولیه در مورد میانگینداده( 1جدول

 کمینه بیشینه
3975دامنه در سطح اطمینان   

 میانگین انحراف معیار
تعداد 

 نمونه
 عوامل

 کران باال کران پایین

 مطال  آموزشی 331 3/1974 5611 /3 3/2965 23 3/3 1/33 5/33
 تعاملی بودن 331  3/324 9499 /3 3/4243 3/2255 1/33 5/33
 سرگرم کننده بودن 331 3/7215 3/96924 5 4/33 345 /3 1/33 5/33

 ساعات کاری 331 2/4635 3/73551 2/5633  2/359 1/33 5/33

کاریساعات غیر 331 3/6366 5 6 3/9 3/9257 3/5494 1/33 5/33  

های کاریروز 331 2/9591 575 3/9 462 /2 2/6697 1/33 5/33  

کاریهای غیرروز 331 3/9634 1469 /3  52 /3 3 3/66 1/33 5/33  

 موقعیت  331   3/93  259 /3 325 /3 3/6451 1/33 5/33

 عکس  331 557 /3 3/69131 3/7323  3/997 1/95 5/33

 ویدئو 331 3  3/3 7561 /3 77 3/4 69 3/2 1/33 5/33
 آدرس 331 2/6952 1/31143 2/9733 2/5635 1/33 5/33
 نظرات مثبت 331 3/4596 3/71776 3/5623 3/3533 1/33 5/33
 نظرات منفی 331 2/7343 3/79513 3/3446 234 /2 1/33 5/33

 عکس در ایران 331 2 3/54 1 3/991 3/6359 3/4636 1/33 5/33

ایرانفیلم در  331 976 /2 1/32542 2/7757 2/9633 1/33 5/33  

 مجموع 4515 3/3312 7 3/792 3/3276  3/292 1/33 5/33

 

 های عواملآزمون برابری میانگین

یعنی ، ناپارامتری آنالیز واریانساز معادل  برای آزمون فرض برابری میانگین عوامل، در این مرحله

به دست  احتمالیآنجایی که مقدار از  ،بعد از انجام این آزمون . کنیماستفاده می والیس -آزمون کروسکال

پس فرض صفر مبنی بر برابری میانگین در بین تمام عوامل رد شده  گزارش شده است، 35/3آمده کمتر از 

  . برابرندامل موجودند که دارای میانگین ناو حداقل یک جفت از عو

 هایی با تاثیر یکسانگروهبندی عوامل به زیرطبقه

هـا دارنـد، یـک    پیـام بر روی محبوبیت  هایی که تاثیر نسبتا یکسانگروهبه زیربندی عوامل رای طبقهب

  تـوکی »ل نا پارامتریک آزمون ادباشد که معمی «19دان»راهکار استفاده از آزمون 
راهکـار دیگـر    . اسـت  «

   آزمون تمامی
 
گرچه   .است 17انتخاب ممکن بین عوامل با استفاده از آزمون رتبه عالمتدار ویلکاکسون   

دست آمده از هر دو روش هدهد، اما نتایج بتعیین شده را تحت تاثیر قرار می 75/3این روش سطح اطمینان 

تـوان  به عنوان مثال می . دهدایش میمهای با تاثیر نسبتا یکسان نعوامل را در زیر گروه 2جدول   .یکسانند

باشـند و  های پایین تر از خود مـی االتری از دستهد دارای میانگین بانقرار گرفته 4عواملی که در دسته  گفت

 .ان دسته قرار دارند، وجود ندارندهای بقیه عواملی که در همداری بین میانگیننین تفاوت معنا همچ
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 (هامقایسه و دسته بندی میانگین عامل)دو ویلکاكسون بهنتایج حاصل از آزمون مقایسه دو( 2جدول

3975سطح اطمینان  تعداد  

 نمونه
هاعامل  

7   9 6 5 4 3 2 1 

 ساعات کاری 331 2/4635        

 آدرس 331 2/6952 2/6952       

های کاریروز 331  2/9591 2/9591        

 ویدئو در ایران 331  976 /2 976 /2      

 نظرات منفی 331   2/7343      

 مطال  آموزشی 331    3/1974     

 تعاملی بودن 331     3/324  3/324    

 ویدئو 331    3  3/3 3  3/3    

 نظرات مثبت 331     3/4596 3/4596   

 عکس در ایران 331     2 3/54 2 3/54 2 3/54  

کاریساعات غیر 331      3/6366 3/6366 3/6366   

 موقعیت 331         3/93   3/93   3/93
کاریروزهای غیر 331       3/9634 3/9634 3/9634  

 عکس 331        557 /3 557 /3
 سرگرم کننده بودن 331         3/7215

  

  «مطالب آموزشی» هاجهت رد یا قبول فرضیه ویلکاكسون برای عامل دار آزمون رتبه عالمت

-تهیه شده بر مبنای روش لیکرت می طور که توضیح داده شده است، اساس و روش پرسشنامههمان

های داده شده به آنها میانگینی باالتر از حد متوسط مقیاس لیکرت در این پژوهش عواملی که پاسخ . باشد

ه های به دست آمدها تمامی میانگیندلیل برای رد یا قبول شدن فرضیه به همین  .هستند، قابل قبول دارند

حد متوسط ) 3برابری میانگین هر عامل با عدد ، فرض صفر در این آزمون،   .دهیمرا مورد آزمون قرار می

 3ها با عدد برای آزمون برابری میانگین . باشدمی 3ابری میانگین با عدد عدم بر ،و فرض یک( اس لیکرتمقی

 «ویلکاکسون داررتبه عالمت»آزمون  -2و  «اییک نمونه 23تی»آزمون  -1  .توان از دو روش استفاده کردمی

و روش برای اطمینان باالتر از هر دکه در این پژوهش برای ( اییک نمونهتی معادل نا پارامتری آزمون )

 . شوداستفاده می 3ها با آزمون برابری میانگین

 تیمی توان از آزمون ( 53< تعداد نمونه )زیاد باشد  هانمونهطبق قضیه حد مرکزی زمانی که تعداد 

 ،باشدمی 331ن آزمون های مورد استفاده در ایاز آنجا که تعداد داده  .برای مقایسه میانگین استفاده کرد

بدست  21مقدار احتمالی ،333با درجه آزادی  تیبعد از انجام آزمون   .داستفاده کر تیتوان از آزمون می

سطح  در دادند،را نشان می 35/3اگر نتایج بدست آمده عددی کوچکتر از   .ایممقایسه کرده 35/3 آمده را با

 . شد می رد ،3با عدد ها صفر مبنی بر برابری میانگین عاملفرض   75/3اطمینان 

 3هـا بـا عـدد    ت ویلکاکسون بـرای مقایسـه میـانگین   توان از آزمون رتبه عالمتر میبرای اطمینان باال

 .دهندرا نشان می تیمشابه با آزمون  احتمالی هاینتایج آزمون ویلکاکسون نیز مقدار  .استفاده کرد
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رتبه عالمتدار ویلکاکسون برای مقایسـه میـانگین   و  تیهای نتایج بدست آمده از آزمون 4و  3 جداول

احتمـالی بدسـت آمـده از     رقـدا با توجه به ایـن کـه م    .دهندرا نشان می 3با عدد  «طال  آموزشیم»عامل 

آزمون مبنی بـر  دهد، در نتیجه فرض صفر را نشان می 35/3عددی کوچکتر از  تیهای ویلکاکسون و آزمون

موثر بودن عامل مطال   75/3رد، و در سطح اطمینان  ،3کوچکتر یا مساوی بودن میانگین این عامل با عدد 

 .شودها پذیرفته میپیامآموزشی در باالبردن سطح محبوبیت 

 
 3با عدد  «مطالب آموزشی»برای مقایسه میانگین عامل  تیآزمون ( 3جدول 

 3= مقدار مورد آزمون 

 
برای % 75فاصله اطمینان 

 تفاوت میانگین
مقدار 

 احتمالی
 درجه آزادی

 کران باال کران پایین

35 4/3 2436/3 331/3 333 
مطال  

 آموزشی

 
 3با عدد  «مطالب آموزشی»آزمون رتبه عالمتدار ویلکاكسون برای مقایسه میانه عامل ( 4جدول 

 مقدار احتمالی 3آزمون برابری میانه با عدد 

 331/3 مطال  آموزشی

 

که نتایج آن در ایم قرار داداه 3یسه میانگین با عدد ها را در این مرحله مورد آزمون مقاتمامی میانگین

  .توضیح داده شده است هادادهقسمت تحلیل 

 

  یپژوهش دستآوردهای

مورد  3برای اثبات موثر بودن این عامل میانگین به دست آمده با عدد  :(مطال  آموزشی) الف-1

 کوچکتر یا مساوی بودنی بر بنفرض صفر منشان دهنده رد های انجام شده آزمون. آزمون قرار گرفت

و  شودته میفوق پذیرف فرضیه توان گفتبنابراین می  .باشدمی% 75در سطح اطمینان  3با عدد  میانگین

 . ها مورد استفاده قرار گیردپیامتواند به عنوان یک عامل برای باال بردن محبوبیت در می

رای میانگینی باالتر از دادهد که این عامل های انجام شده نشان مینتایج آزمون (:تعامل پیام) ب-1

توان به عنوان یک عامل برای باال یو مشود فوق پذیرفته میتوان گفت فرضیه این میبنابر  .باشدمی 3عدد 

 . ها مورد استفاده قرار گیردپیامبردند محبوبیت در 

رای میانگینی دهد که این عامل داهای انجام شده نشان میایج آزموننت (:سرگرم کننده بودن) ج-1

توان به عنوان یک عامل و میشود فوق پذیرفته می توان گفت فرضیهبنابراین می . باشدمی 3باالتر از عدد 

 .ها مورد استفاده قرار گیردپیامبرای باال بردند محبوبیت در 
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رای میانگینی دهد که این عامل داهای انجام شده نشان میایج آزموننت (:روزهای غیرکاری) الف-2

به عنوان یک عامل  دتوانو میشود فوق پذیرفته می توان گفت فرضیهبنابراین می  .باشدمی 3باالتر از عدد 

 .ها مورد استفاده قرار گیردپیامبرای باال بردند محبوبیت در 

  .ایممورد آزمون قرار داده نیز را (های کاریدر روز پیامایجاد )همچنین برای فرض مخالف فرضیه فوق 

 با احتمال  3دن میانگین این عامل را با عدد ها نمیتوان کوچکتر یا مساوی بوکه با توجه به نتایج آزمون

تواند به عنوان یک و نمی شودرد میتوان گفت فرضیه مخالف مطرح شده این می بنابراین  .رد کرد 75/3

 .ها مورد استفاده قرار گیردپیامعامل برای باال بردن محبوبیت در 

باالتر دهد که این عامل دارای میانگینی های انجام شده نشان مینتایج آزمون (:ساعت غیرکاری) ب-2

به عنوان یک عامل برای  دتوانو میشود فوق پذیرفته میتوان گفت فرضیه بنابراین می  .باشدمی 3از عدد 

 .ها مورد استفاده قرار گیردپیامباال بردند محبوبیت در 

  .ایممورد آزمون قرار دادهنیز را ( در ساعات کاری پیامایجاد )همچنین برای فرض مخالف فرضیه فوق 

با احتمال  3ها نمیتوان کوچکتر یا مساوی بودن میانگین این عامل را با عدد توجه به نتایج آزمون که با

تواند به عنوان یک و نمی شودرد میتوان گفت فرضیه مخالف مطرح شده بنابراین این می  .رد کرد 75/3

 .مورد استفاده قرار گیرد هاپیامعامل برای باال بردن محبوبیت در 
رای میانگینی باالتر از عدد دهد که این عامل داهای انجام شده نشان مینتایج آزمون(: موقعیت) ج-2

به عنوان یک عامل برای باال بردند  دتوانو میشود پذیرفته میتوان گفت فرضیه فوق بنابراین می . باشدمی 3

 .گیرد ها مورد استفاده قرارپیاممحبوبیت در 
 3رای میانگینی باالتر از عدد دادهد که این عامل های انجام شده نشان میوننتایج آزم (:ویدئو) الف-3

به عنوان یک عامل برای باال بردند  دتوانو میشود فوق پذیرفته میتوان گفت فرضیه این میبنابر  .باشدمی

 .ها مورد استفاده قرار گیردپیاممحبوبیت در 

نیز مورد  های اینترنت موجود در کشور،و زیرساخت با در نظر گرفتن شرایط را این فرضیهاز طرفی 

توان کوچکتر یا مساوی بودن میانگین این عامل را با ها نمیبا توجه به نتایج آزمون  .ایمقرار داده ارزیابی

-و نمی رد می شودتوان گفت فرضیه مخالف مطرح شده بنابراین این می  .رد کرد 75/3با احتمال  3عدد 

 .ها مورد استفاده قرار گیردپیامبه عنوان یک عامل برای باال بردن محبوبیت در  تواند
در باال پتانسیل خوبی تواند می«ارائه ویدئو»شود که عامل اینگونه استنباط میاز نتایج این فرضیه 

 موجود( سرعت پایین اینترنت)های اینترنتی با شرایط و زیر ساختباشد ولی داشته ها پیامبردن محبوبیت 

می  های تجارینامفرضیه فوق این دید را به صاحبان   .ها ندارند، کارابران تمایلی به دیدن ویدئودر ایران

ها به عنوان یک توانند از ویدئوهای اینترنتی مناس  در ایران مید که در صورت فراهم شدن زیر ساختده

  . های اجتماعی آنالین استفاده کنندشان در شبکههایپیامابزار برای باال بردن محبوبیت 

 3رای میانگینی باالتر از عدد دادهد که این عامل های انجام شده نشان مینتایج آزمون(: عکس) ب-3

توان به عنوان یک عامل برای باال بردند و می شودفوق پذیرفته میضیه توان گفت فراین میبنابر  .باشدمی

 .ها مورد استفاده قرار گیردپیاممحبوبیت در 
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نیز مورد  های اینترنت موجود در کشور،با در نظر گرفتن شرایط و زیرساخت را از طرفی این فرضیه

 3میانگینی باالتر از عدد رای دادهد که این عامل های انجام شده نشان مینتایج آزمون  .ایمقرار داده ارزیابی

توان به عنوان یک عامل برای باال بردند ان گفت فرضیه فوق موثر بوده و میتواین میبنابر  .باشدمی

 .ها مورد استفاده قرار گیردپیاممحبوبیت در 

های موجود در کشور شود که در شرایط و با زیر ساختیج این فرضیه اینگونه استنباط میاز نتا

دهد، ولی ی نسبت به شرایط ایده آل نشان میها با وجود اینکه میانگین پایین ترپیاماز عکس در استفاده 

در کشور توان گفت سرعت اینترنت و همچنین می ها داردپیامت همچنان اثر مناسبی در باال رفتن محبوبی

 . های اجتماعی ایجاد نمی کندرت عکس در شبکهمانعی برای تبلیغات به صو

ها نمیتوان کوچکتر یا مساوی بودن میانگین این عامل را با عدد با توجه به نتایج آزمون (:آدرس) ج-3

تواند به و نمی شودرد میمطرح شده توان گفت فرضیه مخالف این می بنابراین  .رد کرد 75/3با احتمال  3

 .ها مورد استفاده قرار گیردپیامعنوان یک عامل برای باال بردن محبوبیت در 
دهند که فرض صفر ایم نشان میکه در مورد این فرضیه انجام دادههایی آزمون (:منفی نظر)الف -4

در مورد   .توان رد کردمین 75/3را با احتمال  3مساوی بودن میانگین این عامل با عدد  کتر یاچکومبنی بر 

-ها نمیپیامتوان نتیجه گرفت که نظرات منفی کاربران دارای اثر موثری بر کاهش محبوبیت این فرضیه می

 . باشند

رای میانگینی باالتر از دادهد که این عامل های انجام شده نشان مینتایج آزمون (:مثبت نظر)ب -4

توان به عنوان یک عامل برای باال و می شودپذیرفته میتوان گفت فرضیه فوق این میبنابر  .باشدمی 3عدد 

  .ها مورد استفاده قرار گیرد پیامبردند محبوبیت در 

و  ج(2، ج(1، ب (3هـای  تـوان گفـت فرضـیه   یلکاکسون میبا توجه به نتایج آزمون مقایسه دو به دو و

در بیشترین تاثیر  ب(4و  ب(2پس از آنها  ،ها هستندپیامدارای بیشترین تاثیر در باال رفتن محبوبیت  الف(2

نیز دارای  الف(1و  الف(3، ب(1توان گفت که فرضیه های همچنین می  .باشندباال بردن محبوبیت را دارا می

در بـاال رفـتن    ج(3و  الـف (4هـای  از سوی دیگـر فرضـیه   . باشندها میپیاماثر مثبت در باال رفتن محبوبیت 

 . باشندها بی اثر میپیاممحبوبیت 

 

 گیریجهبحث و نتی

 : گیری کردزیر نتیجه لبه شک توان، میبه دست آمده در بخش قبل جبا توجه به نتای

های اجتماعی رو  شبکه هاهای تجاریهایی که توسط نامپیاممحبوبیت برای  برای کس  هر چه بیشتر

ها و ساعات روزین با محتوای سرگرم کننده در هایی حاوی عکس و همچنپیام از بهتر است شوند، ایجاد می

هـا و سـواالت و   ماننـد پرسـش  )مجبور بـه تعامـل کنـد     را پیامکاری و همچنین مطالبی که خوانندگان غیر

های کوتاه که قدرت انتقال مطلـ  بـه   استفاده از ویدئوهمچنین . ، استفاده شود...(ها و همچنین نظر سنجی

 پیـام تواند تاثیر مثبتی در باال رفـتن محبوبیـت   یگیرند مصورت سریع را دارند و زمان زیادی از بیننده نمی

هـای  ناممانند خواص استفاده از یک نوع کفش خاص برای بدن، برای )ی آموزشی اایجاد محتو . داشته باشد

 .ها داشـته باشـد  پیامتواند تا حدودی تاثیر مثبت در سطح محبوبیت می( ده لباس و کفشتولید کنن تجاری
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هـا، سـرگرم   پیامهای مانند استفاده از عکس در پیشین هم به دست آمده، عامل ر تحقیقاتهمان طور که د

حقیق که این ت ،ها تاثیر مثبت زیادی در باال رفتن محبوبیت آنها دارندپیامو تعاملی بودن  هاپیامکننده بودن 

تواند تاثیر مثبت بـر محبوبیـت   ها هرچند میپیامهمچنین ایجاد ویدئو در   .کندنیز همین نتایج را تایید می

مر ممکن اسـت  اآنها داشته باشد ولی با قدرت کمتری این موضوع در تحقیق پیشرو اثبات شده است، و این 

ی ابـا محتـو   پیـام و همچنین ایجاد   .رس نبودن اینترنت با سرعت مناس  در کشور ما باشدبه دلیل در دست

، کـه ایـن نتیجـه نیـز در     (البته نه با تاثیر زیـاد )ر گرفته بود آموزشی نیز در تحقیقات پیشین مورد تایید قرا

 .تحقیق ما مورد تایید قرار گرفته است

توانـد محبوبیـت   ی مـی کـار های غیردر ساعات و روز پیامطور که توضیح داده شد در ایران ایجاد همان

آمـده در تحقیقـات پیشـین     ج بدستها ایجاد کند و این موضوع دقیقا در نقطه مقابل نتایپیامبیشتری برای 

در  پیامدهد که ایجاد ی اروپایی انجام شده است نشان میهادر تحقیقات گذشته که همه در کشور . باشدمی

تحقیقـات   این اخـتالف نتـایج بـین     .تواند بیشترین میزان تعامل و محبوبیت را کس  کنندکاری میساعت

هـا و همچنـین   هنگ کار بین کشـور مـا و دیگـر کشـور    فرتواند ناشی از اختالف پیشین و تحقیق پیشرو می

     .  عواملی مانند در دسترس نبودن  اینترنت در فضای کاری در کشور ما باشد

تواند تـاثیر  های منفی نمینظر ها و همچنین ایجادپیامها در آدرسدهند که قرار دادن نتایج نشان می

 ،دهنـد طور که تحقیقـات پیشـین هـم نشـان مـی     همان   .نند ها ایجاد کپیاممثبتی در باال رفتن محبوبیت 

-شوند را نداشته و تـرجیح مـی  های قرار داده میهایی که در شبکهآدرسکاربران عالقه زیادی به باز کردن 

 .کنند وجود داشته باشدی که مشاهده میپیامدر دهند توضیحات به صورت مختصر  ولی کامل 

 

 پیشنهاد برای سایر محققین

برای محققانی که در آینده قصد تحقیقات بیشتر بر روی این موضوع را دارند پیشنهادات زیر را ارائه 

 . ایمداده

ا تفکیک ها بپیاممحبوبیت  ارزیابیتوان در آینده مورد تحقیق قرار بگیرد از جمله مواردی که می -1

 ... و  دییتولهای خدماتی ، سازمان: به عنوان مثال . باشدها مینوع فعالیت سازمان

تواند در تحقیقات آتی ای مطرح شده در این تحقیق نیز میهچگونگی استفاده از عامل ارزیابی -2

ها پیامتواند بیشتر موج  باال رفتن محبوبیت هایی میچه نوع عکس: به عنوان مثال  .د توجه قرار گیردمور

 . شود

های جامعه ایران، کاربران مختلف شبکهتوان برای تعمیم بهتر و دقیق تر این تحقیق به تمام می -3

همچنین انجام این   .قرار داد ارزیابیرا مورد تحقیق و ( با سطح تحصیل مختلف و انواع شغلی)اجتماعی 

 . یق باشدهای این تحقاند کمک مناسبی برای تعمیم یافتهتویتحقیق در نقاط مختلف کشور نیز م

های در شبکه های تجارینامتوان این تحقیق را با استفاده از اطالعات تولید شده از صفحات می -4

 . اجتماعی آنالین مورد ارزیابی قرار داد
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 ها نوشت پی

                                           
1
. Online social networks 

2
. Brand post 

3
. Popularity 

4
. Like 

5
. Comment  

6
. Share 

7
. Advertising  

8
. Site  

9
. Quiz  

10
. Kolmogorov-Smirnov test 

11
. Shapiro-Wilk test  

12
. Levene's test 

13
. Cronbach's alpha 

14
. Cochran formula  

15
. Likert scale 

16
. Kruskal -Wallis test 

17
. Dunn's test 

18
. Tukey's HSD 

19
. Wilcoxon signed-rank test 

20
. t test 

21
. P-Value 
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