مجله جهانی رسانه ـ نسخه فارسی
دوره  ،9شماره  ،2صفحات 232-252
منتشر شده در پاییز و زمستان2393
تاریخ دریافت2392/33/29 :
تاریخ پذیرش2393/30/22 :

تحليل تأثير رسانههاي اجتماعي بر نگرش مشتريان نسبت به نام تجاري و قصد خريد از شرکت:
مطالعه موردي شرکت ايران خودرو

علی اکبر فرهنگی ،استاد بازنشسته دانشکده مدیریت دانشگاه تهرانfarhangi@ut.ac.ir ،
عباس عباس پور ،دانشیار دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه عالمه طباطباییabbaspour1386@gmail.com ،
سهیال بورقانی فراهانی ،هیات علمی وزارت علوم،تحقیقات و فناوریSoheil_15184@yahoo.com ،
رضا عباچیان قاسمی (نویسنده مسئول) ،دانشجوی دکتری مدیریت منابع انسانی پردیس دانشگاه اصفهانr_abachian@yahoo.com ،

چکيده :هدف از مطالعه حاضر ،تحلیل تأثیر رسانههای اجتماعی بر نگرش مشتریان نسبت به نام تجاری و قصد
خرید محصوالت شرکت ایرانخودرو با استفاده از نظریه رفتار برنامهریزی شده میباشد .جامعه آماری پژوهش
مشتریان شرکت ایرانخودرو در محدوده شهر تهران میباشد .توضیح آنکه ،منابع اطالعاتی که مشتریان از آن
استفاده میکنند ،نگرش آنها را نسبت به محصول یا شرکت و در نتیجه ،نیات رفتاری آنها را تحت تاثیر قرار میدهد.
از سوی دیگر ،رسانههای اجتماعی یکی از منابع اطالعاتی مهم برای مشتریان قلمداد میشود و بنا بر این الزم است
این بعد از رفتار نگرشی مورد مطالعه قرار گیرد .گردآوری دادههای این مطالعه با استفاده از پرسشنامه صورت
گرفت که با بهرهگیری از نمونهگیری در دسترس 223 ،مشتری به عنوان نمونه انتخاب شد .به منظور تحلیل رابطه
میان رسانههای اجتماعی ،نگرش نسبت به نام تجاری ،و قصد خرید محصوالت شرکت ،از مدلسازی معادالت
ساختاری ( )SEMاستفاده شده است .برخی از یافته ها نشان می دهد که افزایش تبلیغات سنتی شرکت ایران
خودرو و رسانههای اجتماعی منجربه نگرش مثبت مشتریان نسبت به برند شرکت میشود ،اما میزان تأثیرگذاری
رسانههای اجتماعی بیشتر از تبلیغات سنتی میباشد .بهعالوه ،نگرش نسبت به نام تجاری منجر به خرید محصوالت
شرکت میشود.
واژگان کليدي :رسانههای اجتماعی ،نگرش نسبت به نام تجاری ،معادالت ساختاری ،شرکت ایرانخودرو
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مقدمه و بيان مساله :رسانه و تبليغات
در طی دهه گذشته رسانهها دستخوش تحوالت عظیمی شدهاند .رسانههای اجتماعی ،مثل شبکههای
اجتماعی به نحو فزایندهای جایگزین رسانههای سنتی شده و به نظر میرسد که تبلیغات شفاهی مشتریان در
مورد این فرصتهای جدید بازاریابی نامحدود است (باگازی و دوالکیا .)2332 ،2بطور مثال 53 ،میلیون نفر از
طرفداران کوکاکوال عالقه خود به محصوالت این شرکت را در فیسبوک اعالم کردند (هاپکینز .)2322 ،2این
موضوع که مصرفکنندگان در رسانههای اجتماعی و با استفاده از منابع اطالعاتی موجود در این رسانهها تبدیل
به طرفداران نامهای تجاری میشوند ،منجر به شکلگیری این فرضیه میشود که رسانههای اجتماعی عالوه بر
ابزارهای سنتی ارتباطات بازاریابی ،تاثیر زیادی بر موفقیت یک نام تجاری دارند .در سال  ،2332شرکتهای
تولیدی بیش از  2/55میلیارد دالر در زمینه پیادهسازی و پشتیبانی از ارتباطات رسانههای اجتماعی
سرمایهگذاری کردند (اراجو و نیجن .)2322 ،3به نظر میرسد رشد رسانههای اجتماعی تاکنون نامحدود بوده
است ،چون انتظار میرود که تا سال  ،2323میزان سرمایهگذاری در رسانههای اجتماعی به بیش از سه میلیارد
دالر افزایش یابد (بروهن و همکاران.)2322 ،5
رسانههای اجتماعی به عنوان پدیدههایی جمعی 5شناخته میشوند که جمعیت گستردهای از افراد را دربر
میگیرند؛  05درصد از کاربران اینترنت در ایاالتمتحده از رسانههای اجتماعی استفاده میکنند .انتشار ویروسی
اطالعات از طریق رسانههای اجتماعی در مقایسه با سایر رسانهها از جمله تلویزیون ،رادیو ،و تبلیغات چاپی از
ظرفیت بسیار بیشتری برای رسیدن به عموم مردم برخوردار است .با این حال ،رشد سریع رسانههای اجتماعی
در طی چند سال گذشته این سوال را مطرح کرده که آیا این رشد ،کاهش کنترل بازاریابان بر مدیریت نام
تجاری را در پی داشته است؟ از آنجا که رسانههای اجتماعی فرصتی را در اختیار مصرفکنندگان قرار میدهد تا
با صدها یا حتی هزاران نفر از مصرفکنندگان دیگر در سراسر جهان صحبت کنند ،دیگر شرکتها تنها منبع
انتقال اطالعات در مورد نام تجاری نیستند ،بهعالوه مصرفکنندگان در حال روگردان شدن از رسانههای سنتی
مانند تلویزیون ،رادیو ،مجالت بوده و بهطور فزایندهای از رسانههای اجتماعی بهمنظور جستجوی اطالعات
استفاده میکنند .آنها رسانههای اجتماعی را منابع اطالعاتی قابل اعتمادتری نسبت به ابزارهای سنتی ارتباطات
بازاریابی مورد استفاده شرکتها می پندارند.
با توجه به مطالعه انجام شده توسط نیلسن 03 ،)2339( 2درصد از کاربران اینترنت به ارزیابیهای مصرف
کنندگان از محصوالت شرکتها که در رسانههای اجتماعی بیان می شود ،اعتماد دارند .در نتیجه ،بازاریابان
میتوانند انتظار داشته باشند که آن دسته از ارتباطات نام تجاری 0که صرفاً توسط شرکت تولید می شود ،متوقف
گردد اما آن دسته از ارتباطاتی که توسط مشتریان و از طریق رسانههای اجتماعی شکل میگیرد ،به طور
روزافزونی رشد کند .بنابراین ،تمایز قائل شدن میان ارتباطاتی که در رسانههای اجتماعی توسط شرکت و
کاربران ایجاد می شود و تحلیل تاثیر جداگانه این دو نوع ارتباطات در رسانههای اجتماعی حائز اهمیت میباشد.
شایان ذکر است ارتباطاتی که در رسانههای اجتماعی توسط شرکت ایجاد میشود ،تحت کنترل شرکت قرار
دارد ،در حالیکه ارتباطات ایجاد شده در رسانههای اجتماعی توسط کاربران ،خارج از کنترل شرکت است .افزون
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بر این ،استفاده از رسانههای اجتماعی توسط شرکتهای تولیدکننده بهویژه خودروسازان میتواند منجربه افزایش
فروش و جذب مشتریان بیشتر گردد.
هدف از انجام مطالعه حاضر ،تحلیل تأثیر رسانههای اجتماعی و تبلیغات سنتی بر نگرش مشتریان نسبت
به نام تجاری و قصد خرید محصوالت شرکت ایرانخودرو می باشد .ساختار این نوشتار به این شرح می باشد :در
ابتدا خالصهای از مبانی نظری پژوهش در زمینه اثرات رسانههای اجتماعی ،چارچوب مفهومی و فرضیههای
پژوهش ارائه خواهد شد .در ادامه ،روششناسی پژوهش و یافتهها مطرح میشود .سرانجام ،نتایج ،پیشنهادات
مدیریتی و پیشنهادات برای تحقیقات آینده بیان میگردد.
چارچوب و مدل نظري :کاربرد نظريه رفتار برنامهريزي شده در تحليل تأثير رسانههاي اجتماعي
نظریه رفتار برنامهریزی شده در سال  2923توسط فیشبن و آیزن مطرح شد (آیزن و فیشبن.)2923 ،
این مدل وقوع یک رفتار ویژه را پیشبینی میکند؛ مشروط بر این که فرد قصد انجام آن را داشته باشد .طبق
این مدل ،قصد انجام یک رفتار توسط سه عامل شامل نگرش نسبت به رفتار ،هنجارهای ذهنی و کنترل رفتاری
درک شده ،پیشبینی میشود (جلیلوند و سمیعی .)2322 ،نگرش نسبت به رفتار ،عبارت از ارزشیابی مثبت یا
منفی در مورد انجام یک رفتار میباشد که از دو زیرسازه الف -باورهای رفتاری و ب -ارزیابی نتایج رفتار که باعث
حصول نگرش نسبت به رفتار میشود ،تشکیل شده است .هنجارهای ذهنی به فشار اجتماعی درک شده توسط
فرد برای انجام یا عدم انجام رفتار هدف اشاره دارد .افراد غالبا بر مبنای ادراکشان از آنچه که دیگران فکر می
کنند ،عمل می کنند و قصد آنها جهت پذیرش رفتار به صورت بالقوه ،متأثر از افرادی است که ارتباطات
نزدیکی با آن ها دارند .در این تئوری هنجار ذهنی فرد ،حاصل ضرب باورهای هنجاری در انگیزه پیروی برای
انجام رفتار هدف با وجود این انتظارات میباشد؛ کنترل رفتاری درک شده که عبارت است از درجهای از احساس
فرد در مورد این که انجام یا عدم انجام یک رفتار تا چه حد تحت کنترل ارادی وی می باشد .قصد رفتاری ،بیان
گر شدت نیت و اراده فردی برای نجام رفتار هدف است؛ رفتار نیز همیشه بعد از قصد رفتاری و متصل به آن
است .این نظریه رفتار ،منحصرا تحت کنترل قصد رفتاری می باشد (جلیلوند و سمیعی.)2322 ،
در این مطالعه به منظور مطالعه پیامدهای رسانههای اجتماعی بر رفتار مصرفکنندگان از نظریه رفتار
برنامه ریزی شده استفاده شد و دو سازه نگرش و قصد رفتاری به عنوان دو سازه مهم این مدل که تحت تأثیر
رسانههای اجتماعی قرار گرفته و تصمیم مشتریان را تحت الشعاع قرار می دهند ،مد نظر قرار گرفت .رسانههای
اجتماعی ارتباطات مصرفکنندگان با یکدیگر را تسهیل کرده و ارتباط خاص میان مصرفکنندگانی که یکدیگر را
نمی شناسند تسریع کرده است .در این شرایط ،گودز و مایزلین )2335( 2نشان دادند که رسانههای اجتماعی
مقرون بهصرفه بوده و گزینهای مناسب برای دسترسی و جمعآوری اطالعات از سایر مصرفکنندگان می باشد.
عالوه بر این ،مطالعات انجام شده در زمینه مکالمات مصرفکنندگان با یکدیگر نشان میدهد که این گفتگوها
نتایج مهمی برای شرکتها در پی دارد.
رسولی و مرادی ( )2392با مطالعه دانشجویان رشته علوم ارتباطات اجتماعی دریافتند که اکثریت افراد
عضو یکی از شبکه های اجتماعی اینترنتی مانند فیس بوک هستند .عبداللهیان و کوششی ( )2325با بکارگیری
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یک مدل نظری -علی چند رشتهای به شناخت علل اجتماعی ،روانشناختی و ارتباطاتی رضایتمندی و وفاداری
مشتریان ایرانخودرو پرداختند .نتایج مطالعه این محققان نشان داد که عوامل اجتماعی نظیر تفاوت در سبک
زندگی شهرها ،عوامل روانشناختی نظیر تجربه فردی از تمایل یا عدم تمایل فرد به خودرو صرفنظر از مختصات
مکانیکی آن ،و عوامل ارتباطاتی نظیر نظام ارتباطات انسانی ،که مشتری فرهنگ مصرف خودرو را در آن فرا
میگیرد ،نقش بنیادینی در شکل گیری رضایتمندی و وفاداری به محصوالت ایرانخودرو دارند .شوالیر و
مایزلین )2330( 9دریافتند که افزایش بازدیدهایی که در محیطهای سایبری از یک کتاب خاص صورت
میگیرد ،منجر به افزایش در فروش نسبی آن کتاب خواهد شد .لیو )2332( 23تاثیر ارتباطات مصرفکنندگان با
یکدیگر را بر درآمد شرکت مورد تایید قرار می دهد .دالروکاس و همکاران )2330( 22رتبه بندی آنالین یک
فیلم را به مدل پیشبینی درآمد خود اضافه کرده و نشان دادند که این عامل ،قدرت پیشبینی مدل را به طور
قابل توجهی بهبود میبخشد .در این زمینه ،براین ولیلین )2332( 22تاثیر ارتباطات مصرفکنندگان با یکدیگر را
در طی مراحل مختلف فرایند تصمیمگیری دریافتکنندگان بازاریابی ویروسی 23تجزیه و تحلیل کردند .سیمون
و سالیوان )2993( 25در مطالعهای که با هدف توسعه یک مدل اندازهگیری ارزش نام تجاری انجام دادند،
ارتباطات بازاریابی را به عنوان یکی از عوامل مهم تعیین کننده ارزش نام تجاری شرکت برشمردند .یو و
همکاران )2333( 25در مطالعه خود نشان دادند که ارتباطات بازاریابی تاثیر مثبتی بر ارزش نام تجاری درک شده
و همچنین بر وفاداری به نام تجاری ،آگاهی از نام تجاری22و ارتباطات نام تجاری20دارد .با این حال ،تحقیقات
قبلی در مورد رابطه ارتباطات بازاریابی و ارزش نام تجاری تنها روی ابزارهای سنتی ارتباطات بازاریابی تمرکز
داشتهاند (یو و همکاران .)2333 ،مطالعه تراسو و همکاران )2339( 22یکی از اولین مطالعاتی است که با هدف
دستیابی به درک درستی از رابطه میان تبلیغات شفاهی و رسانههای سنتی انجام شده است .این محققان تاثیر
نسبی ارجاعات را در مقایسه با ابزارهای سنتی ارتباطات بازاریابی بر رشد اعضا یک رسانه اجتماعی تجزیه و
تحلیل کردند .نتایج نشان داد که ارجاعات تبلیغاتشفاهی تأثیر مثبتی بر رشد اعضا داشته و اثر
انتقالی29طوالنیتری نسبت بهفعالیتهای بازاریابی سنتی دارد .در این زمینه ،استفان و گاالک )2339( 23به
مطالعه تأثیر رسانههای اجتماعی (به عنوان مثال بحث و تبادل نظر آنالین و وبالگها) و رسانههای سنتی (به
عنوان مثال مقاالت چاپی و تلویزیون) بر فروش پرداختند .این محققان نشان دادند که هم رسانههای اجتماعی و
هم رسانههای سنتی دارای اثرات قابل مالحظهای بر عملکرد بازاریابی شرکت دارد .با این حال ،آنها بر این باورند
که اثر از رسانههای سنتی قویتر از اثر رسانههای اجتماعی است.
در مجموع ،مطالعه ادبیات نشان می دهد که ارتباطات میان مصرفکنندگان ،نتایج حاصل از فعالیتهای
بازاریابی را تحت تاثیر قرار می دهد .تحقیقات نشان می دهد که رسانههای اجتماعی و رسانههای سنتی تأثیر
قابل توجهی بر نگرش مصرفکنندگان نسبت به نام تجاری شرکت دارد .نگرش نسبت به نام تجاری ،به ارزیابی
کلی از نام تجاری یک شرکت اشاره دارد .بر اساس نظریه اقدام منطقی ،22نگرش ترکیبی از ارتباطات در مورد
ویژگیها و مزایای نام تجاری می باشد که فرض می کند نگرش نسبت به نام تجاری متأثر از آگاهی از نام تجاری
و تصویرذهنی از نام تجاری است .ارتباطات مثبت و منفی ایجاد شده توسط کاربران از طریق رسانههای
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اجتماعی و نیز تبلیغات سنتی شرکتها بر نگرش مصرفکنندگان نسبت به نامتجاری تأثیرگذار هستند .به
عالوه ،تحقیقات نشان داده که نگرش مصرفکنندگان نسبت به نام تجاری تاثیر زیادی بر قصد خرید انها دارد،
چون نگرش با نام تجاری به عنوان یک شاخص خوب برای قصد رفتار تلقی می شود .قصد رفتاری برای خرید
یک متغیر روانشناختی است ،که به عنوان یک متغیر مداخله گر بین نگرش و رفتار واقعی عمل می کند .با توجه
به ارتباط بین نگرش و رفتار ،نگرش تاثیر مثبتی بر قصد خرید دارد (وانگ.)2339 ،22
بر اساس پیشینه مطالعاتی و مبانی نظری ارائه شده ،می توان فرضیه این مطالعه و روابط علی قابل آزمون که بر
اساس این فرضیه عملیاتی شده اند را اینگونه تدوین نمود (شکل ( )2را ببینید):
فرضيه :رسانههای اجتماعی بر تصمیم مشتریان برای خرید نام تجاری شرکت موثر است.
رابطه علي اول :تبلیغات سنتی شرکت بر نگرش مشتریان نسب به نام تجاری شرکت تأثیر مثبت ومعنی داری
دارد.
رابطه علي دوم :ارتباطات ایجاد شده توسط سایر مشتریان در رسانههای اجتماعی بر نگرش مشتریان نسبت
به نام تجاری شرکت تأثیر مثبت ومعنیداری دارد.
رابطه علي سوم :نگرش مشتریان نسب به نام تجاری بر خرید محصوالت شرکت تأثیر مثبت ومعنی داری
دارد.
رسانه های سنتی
(تبلیغات)
خرید محصوالت
شرکت

نگرش مشتریان نسب
به نام تجاری شرکت

شکل ( .)1مدل مفهومي پژوهش

ارتباطات ایجاد شده توسط
مشتریان در رسانه های
اجتماعی

پيمايش توصيفي-کاربردي
مطالعه حاضر از نوع توصیفی-کاربردی است که به روش پیمایشی انجام گرفته است .از آنجایی که مدیران
شرکتهای تولیدی و بویژه شرکت ایرانخودرو میتوانند از یافتهها و رهنمودهای این پژوهش در زمینه استفاده
اثربخش از رسانههای اجتماعی در راستای افزایش فروش و سودآوری خود بهره ببرند .لذا مطالعه حاضر جنبه
کاربردی دارد .به عالوه ،این تحقیق از نظر نحوه گردآوری دادهها ،توصیفی از نوع همبستگی و مبتنی بر مدل
معادالت ساختاری میباشد.
جامعه آماری پژوهش ،کلیه مشتریان شرکت ایرانخودرو در محدوده شهر تهران است .نمونهگیری کوچک
مقدماتی غالباً نتایجی بدست میدهد که بر اساس آنها میتوان پرسشنامهها را اصالح کرد و از بروز اشکاالت
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عمده در نمونهگیری با حجم زیاد جلوگیری نمود .به عالوه ،قبل از انجام نمونهگیری اصلی که بعد از تعیین
حجم نمونه صورت میگیرد با نمونهای مقدماتی به حجم کم ،پارامترهای مجهولی از جمله انحراف معیار را
برآورد میکنند (هر و همکاران .)2332 ،لذا ،در این مطالعه پس از انجام مطالعهای مقدماتی روی بخش کوچکی
از جامعه آماری شامل  53نفر از مشتریان شرکت ایرانخودرو و تعیین انحراف معیار ،حجم نمونه با استفاده از
فرمول کوکران در سطح خطای  5درصد و دقت  3/2برابر با  223نفر برآورد گردید .در این پژوهش از روش
نمونهگیری در دسترس 23استفاده شده است .بدین ترتیب که با مراجعه به نمایندگی های شرکت ایرانخودرو
واقع در شهر تهران ،از مشتریان آنها بهطور تصادفی نمونهگیری به عمل آمد.
ابزار گردآوری دادهها ،پرسشنامهای محقق ساخته بود که از چهار بخش شامل سئواالتی در مورد تبلیغات
( 3سئوال) ،ارتباطات ایجاد شده از سوی مشتریان در شبکههای اجتماعی ( 3سئوال) ،نگرش نسبت به نام
تجاری ( 3سئوال) ،و قصد مراجعه به شرکت ( 3سئوال) تشکیل میشد .از پاسخدهندگان خواسته شد تا میزان
موافقت یا مخالفت خود با هر سئوال را روی یک مقیاس پنجگزینهای لیکرت از از ( 2کامال مخالف) تا ( 5کامال
موافق) رتبهبندی نمایند .سئواالت مربوط به بخش تبلیغات از مطالعه تسیروس و همکاران ،)2335( 25سئواالت
مربوط به ارتباطات ایجاد شده از سوی مشتریان در شبکههای اجتماعی از مطالعه تسیروس و همکاران (،)2335
سئواالت مربوط به نگرش نسبت به نام تجاری از مطالعه لو و لمب )2333( 25و سئواالت مربوط به قصد خرید از
مطالعه جلیلوند و سمیعی ( )2322اقتباس شده است.
تحلیل داده ها در دو مرحله صورت میگیرد .در مرحله اول ،روایی و پایایی ابزار سنجش مورد آزمون قرار می
گیرد و سپس به منظور آزمون فرضیهها و برازش مدل ،مدل ساختاری پژوهش مورد اندازهگیری آماری قرار
خواهد گرفت .در مرحله اول ،به منظور تعیین روایی پرسشنامه از تحلیل عاملی تأییدی 22استفاده شد .آزمون
روایی شامل دو نوع روایی همگرا 20و روایی تشخیصی 22است (جفن و همکاران .)2333 ،29روایی همگرا نشان
میدهد که آیا سئواالت میتوانند بیانگر عامل متناظر با خود باشند .روایی تشخیصی معنیداری تفاوت میان دو
عامل را اندازهگیری می نماید .برای تعیین روایی همگرا از بارهای عاملی ،و برای تعیین روایی تشخیصی از
ضرایب همبستگی میان عوامل استفاده میشود .چنانچه مقادیر مربوط به بارهای عاملی بیشتر از  3/5باشد،
نشان دهنده مطلوب بودن روایی همگرا است .در صورتیکه ،ضرایب همبستگی میان عوامل کمتر از  3/25باشد،
میتوان استدالل نمود که ابزار سنجش از روایی تشخیصی مناسبی برخوردار است (کالین .)2335 ،33برای
تعیین پایایی پرسشنامه ،از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد .اگر مقادیر آلفای کرونباخ بزرگتر از  3/29باشد،
پایایی پرسشنامه در حد رضایتبخشی میباشد (هر و همکاران .)2332 ،32در مرحله دوم ،به منظور آزمون
فرضیهها و برازش مدل ،از مدلسازی معادالت ساختاری 32با استفاده از نرم افزار  AMOSنسخه شانزدهم
استفاده شد .تخمینهای مربوط به پارامترها و شاخص کلی برازش مدل اندازهگیری بر مبنای روش احتماالت
بیشینه 33صورت گرفته است .در این پژوهش ،شاخصهای مجذور خی ،)χ2( 35شاخص نیکویی برازش،)GFI( 35
شاخصنیکویی برازش تطبیقی ،)AGFI( 32شاخص برازش تطبیقی ،)CFI( 30شاخص تاکر-لویس ،)TLI( 32و
شاخص  39RMSEAمورد استفاده قرار گرفتند.
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تحليل و گزارش يافته ها
جدول ( )2نتایج آمار توصیفی را نشان میدهد که  29/52درصد ( 222نفر) پاسخدهندگان مرد و  23/50درصد
( 22نفر) زن بودند 52/35 .درصد ( 233نفر) پاسخ دهندگان دارای مدرک لیسانس و  22/32درصد( 50نفر)
دارای مدرک فوقلیسانس و باالتر بودند 23 .درصد پاسخ دهندگان در دامنه سنی  32تا  55سال 53/22 ،درصد
پاسخ دهندگان در دامنه سنی  25تا  35سال و  23/50درصد در دامنه سنی کمتر از  25سال قرار داشتند.
جدول  .1ويژگيهاي جمعيت شناختي پاسخ دهندگان
عامل

فراوانی

درصد

جنسيت
مرد

222

29/52

زن

22

23/50

سن
کمتر از  25سال

53

23/50

بین  25تا  35سال

92

53/22

بین  32تا  55سال

52

23

بین  52تا  55سال

22

23/50

باالی  55سال

22

5/23

تحصيالت
سطح ابتدایی یا بی سواد

25

2/22

دیپلم

52

22/93

لیسانس

233

52/35

فوق لیسانس و باالتر

50

22/32

جدول ( )2میانگین ،انحراف معیار ،بارهای عاملی و ضریب آلفای کرونباخ متغیرهای پژوهش را نشان
میدهد .همانطور که مشاهده میشود ،ضریب آلفای کرونباخ تمامی متغیرهای پژوهش نیز باالتر از 3/29
میباشد که نشان میدهد ابزار پژوهش از پایایی الزم برخوردار است .تمامی بارهای عاملی باالتر از سطح قابل
قبول  3/5بوده و حاکی از مناسب بودن روایی همگرای ابزار سنجش است.
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جدول  .7آمار توصيفي ،بارهاي عاملي و ضرايب آلفاي کرونباخ

متغیر

سئوال
از مبارزاتتبلیغاتی این شرکت (نام تجاری) در رسانههای
سنتی مثل رادیو ،تلویزیون و آگهیهای چاپی راضیهستم

رسانه های سنتی

بارهای
عاملی

آلفای
کرونباخ

گویه

میانگین

3/02529 3/0223 Adv1

3/232

()3/053

3/0232

3/055

سطح مبارزات تبلیغاتی این شرکت (نام تجاری) در رسانه 3/5259 Adv2

انحراف
معیار

های سنتی ،مثل رادیو ،تلویزیون و آگهی های چاپی،
انتظارات مرا تأمین می کند.

در مقایسه با مبارزات تبلیغاتی سایر شرکتها (نام های 3/5320 Adv3

3/2020

3/022

تجاری) در رسانههای سنتی ،مثل رادیو ،تلویزیون و آگهی
های چاپی ،مبارزات تبلیغاتی این شرکت (نام تجاری) در
رسانههای سنتی قابل قبول بوده است.

من از اطالعات دریافتی از سایر مشتریان در رسانههای 3/2935 Cust1

3/0505

3/022

()3/032

رسانه های اجتماعی

اجتماعی در مورد این شرکت (نام تجاری) رضایت دارم

اطالعات دریافتی از سایر مشتریان در رسانههای 3/9292 Cust2

3/2223

3/053

اجتماعی ،انتظارات مرا تأمین می کند.

در مقایسه با سایر اطالعات دریافتی از طریق سایر منابع3/0352 Cust3 ،

3/0325

3/252

اطالعاتدریافتی از سایر مشتریان در رسانههای اجتماعی
در مورد این شرکت (نام تجاری) قابل قبول تر بوده است.

به نام تجاری

نگرش نسبت
قصد خرید

به نظرمن ،اینشرکت (نامتجاری) خوشایند و ایدهآل است.

Att1

3/5223

3/2530

3/250

این شرکت از شهرت و اعتبار خوبی برخوردار است

Att2

3/5292

3/9223

3/292

اینشرکت (نامتجاری)از ویژگیهایمثبتیبرخوردار است

Att3

3/0322

3/0032

3/023

ممکن است در آینده از این شرکت خرید کنم

Int1

3/5350

3/9332

3/052

من خرید از این شرکت را مدنظر دارم

Int2

3/2332

3/0993

3/059

بهاحتمال زیاد از محصوالت این شرکت خرید خواهم کرد

Int3

3/3522

3/3333

3/092

()3/052

()3/232

به عالوه ،با توجه به ضرایب همبستگی موجود در جدول ( )3میتوان دریافت که همبستگیهای موجود
میان متغیرها کمتر از مقدار پیشنهادی  3/25میباشد که بیانگر وجود روایی تشخیصی ابزار سنجش مورد
استفاده در پژوهش است .الزم به ذکر است که معناداری همبستگی میان متغیرها ،در سطح ()P ≤ 30332
آزمون شده است .با توجه به نتایج حاصل از آزمون همبستگی پیرسون ،تمامی روابط میان متغیرهای پژوهش
مثبت و معنیدار می باشد که حاکی از وجود رابطه مستقیم میان متغیرهای مستقل و وابسته است .بر اساس
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جدول ( )3می توان دریافت که ضرایب همبستگی میان متغیرها نسبتاً باال بوده و حاکی از وجود ارتباط مستقیم
میان رسانههای اجتماعی ،تبلیغات سنتی ،نگرش نسبتبه نامتجاری ،و قصدخرید میباشد.
جدول  .3ضرايب همبستگي ميان متغيرهاي پژوهش
همبستگي بين

رسانههای اجتماعی

تبلیغات سنتی

نگرش نسبت به نام تجاری

قصد خرید

-

-

-

رسانههای اجتماعی

2

تبلیغات سنتی

٭

3/553

2

نگرش نسبت به نام تجاری

٭

٭

3/322

2

قصد خرید

٭

٭

3/505

3/552
3/323

-

3/323

٭

2

توجه :٭ معنی دار در سطح P ≤ 3/32

به منظور دستیابی به اهداف پژوهش از روش معادالت ساختاری ( )SEMاستفاده شد .در این مطالعه
مقدار خی دو برابر با  230/292با درجه آزادی  52می باشد که نسبت آنها ( )2/29در دامنه مطلوب قرار دارد.
شاخصهای برازش ( )AGFI= 30299 ،TLI= 30930 ،CFI= 30932 ،NFI= 30922 ،GFI= 30935دارای
مقادیر قابل قبول بوده و در سطح  5درصد معنی دار هستند .مقدار  RMSEAنیز برابر با  3/302می باشد که
کمتر از سطح مطلوب (کمتر از  )3032پیشنهاد شده است .در واقع ،نتایج حاصل از  SEMنشان دهنده برازش
کامل مدل پیشنهادی پژوهش می باشد (جدول  5را ببینید) .شکل ( )3و ( )5ضرایب رگرسیونی استاندارد و
غیراستاندارد مدل ساختاری پژوهش را نشان می دهند.
جدول  .4برازش مدل پژوهش
نام شاخص

مقدار قابل قبول

مقدار شاخص درمدل مورد نظر

کمتر از 3

2/293

برازش مدل مناسب است

RMSEA

کمتر از3/325

3/302

برازش مدل مناسب است

P-Value

کمتر از 3/35

3/33333

برازش مدل مناسب است

CFI

بیشتر از 3/9

3/932

برازش مدل مناسب است

NFI

بیشتر از 3/9

3/922

برازش مدل مناسب است

AGFI

بیشتر از 3/9

3/299

برازش مدل مناسب است

GFI

بیشتر از 3/9

3/935

برازش مدل مناسب است

TLI

بیشتر از 3/9

3/930

برازش مدل مناسب است

شاخص  χ2به درجه آزادی

نتیجه گیری
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.40

.45

.43

.66
1

e1

e2

adv1
.18
1

.09

1.13

Traditional
media

2.45

adv2

e7

e8

e9

1

1

1

att1

att2

att3

.47

1.00

1.00

.50
1

int1

1.07.81

e10

1.00

.60
1

e3

.42

adv3

Brand attitude

Intention to
buy

.99

1

.39
1

e5

1

.24

cust1

.77

1

.09

Social
media

1.02

int2

1

.72

.88

.37

e4

.53

z1

.49

int3

.00

e11

1

e12

z2

cust2
1.00

.44
1

e6

cust3
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.27

.37
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e7
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.39

adv3

.65

.65 .55

Brand attitude

1.03

Intention to
buy

cust1

e5

cust2

e6

cust3

.39

int2

e11

int3

.52
.62

e10

.27

.79

e4

int1
.36

Social
media

z1

z2

.59
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نتایج حاصل از آزمون فرضیه و رابطه های پژوهش به طور خالصه در جدول ( )5نشان داده شده است.
همان طور که مالحظه میشود ،تمامی روابط پیشنهادی تایید شده است .در واقع هم تبلیغات سنتی و هم
رسانههای اجتماعی بر شکلگیری نگرش مثبت مشتریان نسبت به شرکت تأثیر مثبت و معنیداری داشته است
(موضوع روابط علی اول و دوم) .نگرش مشتریان نسبت به شرکت نیز بر قصد خرید مشتریان از محصوالت
شرکت موثر بود (موضوع رابطه علی سوم) .نکته جالب توجه آنکه ،میزان تأثیرگذاری رسانههای اجتماعی
( )3/209بر نگرش مشتریان نسبت به نام تجاری بیشتر از تأثیر تبلیغات سنتی شرکت ( )3/202بود.
جدول  .2خالصه نتايج تحليل دادههاي پژوهش با استفاده از روش احتماالت بيشينه
P

نتیج
ه

فرضیه

متغیر مستقل

متغیر وابسته

ضرایب
مسیر

ضرایب
استاندارد

خطای
استاندارد

نسبت
بحرانی

اول

تبلیغات سنتی

نگرش نسبت به نام تجاری شرکت

3/505

3/202

3/255

3/335

٭٭ تایید

دوم

رسانههای اجتماعی

نگرش نسبت به نام تجاری شرکت

3/200

3/029

3/252

2/232

٭٭ تایید

سوم

نگرش نسبت به نام قصد خرید از شرکت
تجاری شرکت

3/522

2/322

3/232

5/232

٭٭ تایید

توجه :٭٭معنی دار در سطح P<30332

بحث و نتيجهگيري
نتایج این پژوهش نشان میدهد که تبلیغات سنتی شرکت و نیز رسانههای اجتماعی بر شکلگیری نگرش
مثبت مشتریان نسبت به شرکت ایرانخودرو موثر بوده است .به عالوه ،نتایج حاصل از تحلیل معادالت ساختاری
نشان داد که نگرش مثبت مشتریان نسبت به شرکت ایرانخودرو یکی از پیش بینی کنندههای مهم قصد خرید
مشتریان از محصوالت این شرکت بود .نتایج این مطالعه با نتایج مطالعات قبلی در زمینه تأثیر تبلیغات سنتی و
رسانههای اجتماعی (استفان و گاالک2339 ،؛ تراسو و همکاران2339 ،؛ یو و همکاران )2333 ،بر نگرش مصرف
کنندگان نسبت به یک نام تجاری همراستا می باشد .افزون بر این ،تأثیرگذاری نگرش مصرفکنندگان نسبت به
نام تجاری بر قصد خرید مصرف کننده نیز منطبق با یافتههای محققانی همچون جلیلوند و سمیعی ( )2322و
وانگ ( )2339است.
مدیران می توانند نگرش افراد را نسبت به محصوالت یا مارکهای شرکت خودشان شکل دهند یا نگرشهای جا
افتاده را تغییر دهند .سه استراتژی اساسی بازاریابی که میتوان از آنها برای ایجاد تغییر در ساختار شناختی
نگرش مصرفکننده استفاده نمود عبارتند از :الف) تغییر در باورها ،ب) تغییر در میزان اهمیت ویژگیها،
ج) افزودن باورها .بسیاری از شرکتها در تالشند که بدون تاثیرگذاری مستقیم بر باورها یا رفتارهای مصرف
کنندگان ،بر روی میزان عالقه و احساسات مصرفکننده نسبت به نام تجاری خود تاثیر مثبت بگذارند.
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مدیران شرکتها میتوانند سه رویکرد اساسی شامل شرطیشدن کالسیک ،تحریک عالیق و عواطف مصرف
کننده نسبت به خود ،آگهی یا وب سایت و مواجهه صرف را برای تاثیر گذاری مستقیم بر افزایش میزان عالقه و
احساسات مصرفکننده نسبت به نام تجاری مورد استفاده قرار دهند .به عالوه ،مدیران بازاریابی میتوانند در
تبلیغات خود از انواع جاذبهها (جاذبه ترس ،جاذبه طنزپردازی و مقایسه) استفاده نمایند .ماهیت جاذبه مورد
استفاده در تبلیغات ،تاثیرگذاری بر شکلگیری و تغییر نگرش در مخاطبان است .این آگهیها در پردازش پیام
توسط مخاطب ،نگرش مثبت مخاطب نسبت به نام تجاری شرکت ،افزایش تصمیم به خرید و همین طور رفتار
خرید مصرفکنندگان تاثیر قابل توجهی دارند .در برخی موارد نیز این نوع تبلیغات کمتر توسط مخاطبان
پذیرفته میشوند چرا که بیشتر حالت ادعای بی اساسی را از طرف شرکت در ذهن مخاطب تداعی میکنند و
موجب نگرش منفی در میان مخاطبان میشوند .استفاده از تبلیغات عاطفی نیز به طور روز افزونی در حال
افزایش است .آگهیهای عاطفی آگهیهایی هستند که به جای ارائه اطالعات یا دالیل و توضیحات برای مصرف-
کنندگان ،عمدتا برای تحریک یک احساس مثبت در فرد طراحی شدهاند .این نوع آگهیها بیش از آگهیهای
خنثی مورد عالقه مخاطبان قرار می گیرند و نگرش مثبتتری را نسبت به محصول ایجاد می کنند .افزون بر
این ،کاربرد تجاری اینترنتی درحال افزایش است و خرید آنالین به عنوان قسمتی از زندگی روز به روز بیشتر و
بیشتر میشود .مصرفکنندگان با نگرش مثبتتر به اینترنت ،باورهای مثبتتری درباره اعتماد به اینترنت دارند و
احساس راحتری در استفاده از آن میکنند .نگرش مصرفکنندگان به خرید آنالین عامل برجسته تاثیر برانگیزی
در رفتار خرید واقعی است .از طریق درککردن نگرش مصرفکننده به تبلیغات طراحان و بازاریابان بهتر
میتوانند طرحهای تبلیغاتی شان را راهبردی کنند .درک بهتر از تعامالت میتواند همچنین به بهتر شدن
اثربخشی رسانههای دو طرفه همچون شبکههای اجتماعی اینترنتی کمک کند.
یافتههای این پژوهش میتواند برای مدیران شرکت ایرانخودرو سودمند باشد .با توجه به تأثیر رسانههای
اجتماعی بر تصمیم مشتریان برای خرید محصوالت شرکت ،باید مشتریان را ترغیب نمود تا در مورد محصوالت و
خدمات شرکت با دوستان ،بستگان و همکاران خود صحبت کنند .این مکالمات میتواند به صورت چهره به
چهره یا به صورت مجازی و از طریق رسانههای اجتماعی مثل اتاقهای گفتگو 53صورت گیرد .این امر مستلزم
تمرکز بر بهبود کیفیت محصوالت و خدمات شرکت و ارائه آنها با قیمتهای مناسب و رقابتی به مشتریان می
باشد تا رضایت مشتریان از محصوالت و خدمات دریافتی افزایش یافته ،نگرش مثبتی در مورد شرکت شکل
گرفته و در مورد محصوالت و خدمات شرکت تبلیغات شفاهی مثبتی را در رسانههای اجتماعی منتشر نمایند.
این ارجاعات به نوبه خود میتواند بر تصمیم مشتریان بر خرید محصوالت شرکت تأثیرگذار باشد.
شرکت ها باید اهمیت توجه به رسانههای اجتماعی را درک کرده و استراتژی های دقیقی برای بهرهبرداری از این
رسانهها اتخاذ نمایند .شرکتهایی که گردهمایی مشتریان در رسانههای اجتماعی را تسهیل میکنند ،این
فرصت را به مشتریان خود میدهند تا در مورد محصوالت و خدمات شرکت با یکدیگر صحبت نمایند .بنابراین
شرکتها باید رسانههای اجتماعی را به عنوان بخش مهمی از آمیخته ارتباطات بازاریابی خود مد نظر داشته و
آنها را با فعالیتهای بازاریابی خود یکپارچه کرده تا ارزش نام تجاری شرکت نیز ارتقا یابد .روند رو به رشد
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استفاده از رسانههای اجتماعی توسط مصرفکنندگان ،در آینده ارزش نام تجاری شرکتها را تحت تأثیر قرار
خواهد داد .با توجه به اینکه در مقایسه با تبلیغات سنتی شرکت ،میزان تأثیرگذاری رسانههای اجتماعی بر
نگرش مشتریان نسبت به نام تجاری بیشتر بود ،لذا بکارگیری استراتژیک رسانههای اجتماعی مزیت زیادی را
برای بازاریابان در پی دارد به نحوی که نیاز به سرمایهگذاری کمتری نسبت به ابزارهای سنتی بازاریابی همچون
تلویزیون میباشد.
این پژوهش با محدودیتهایی نیز مواجه بود .نخست ،یافتههای این پژوهش به بعد زمانی و مکانی انجام پژوهش
محدود میباشند .باید توجه داشت که این پژوهش در شهر تهران و به روش در دسترس انجام شده است .در
واقع نمونهگیری در دسترس که غیر احتمالی میباشد با محدودیت تعمیم پذیری یافتهها مواجه است .مشتریان
با توجه به نوع محصوالت و خدمات مورد نیاز خود ،از منابع اطالعاتی متفاوتی استفاده میکنند و ممکن است
شیوه جستجوی اطالعات آنها متفاوت باشد .دوم ،در این مطالعه آن دسته از مشتریانی به عنوان نمونه انتخاب
شدند که تجربه استفاده از رسانههای اجتماعی (مثل فیسبوک) را برای جمعآوری اطالعات داشتهاند .لذا
دسترسی به این دسته از افراد نیاز به زمان بیشتری داشت و گردآوری نمونهها را با دشواریهایی روبرو
می ساخت.
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