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 چکیده  

 داخلی از کنندگان مصرف بیشتر سنتی شده اند و های رسانه جایگزین ای فزاینده طور هب اجتماعی های رسانه 

 از آنهانامهای تجاری تولیدکنندگان  و خدمات محصوالت، مورد، جاری در اطالعات منبع یک عنوان به آنها

 با اجتماعی یها رسانه بازاریابی ترکیب بیشتری به و تجاری بیشتر نام های نتیجه، در استفاده می کنند.

نام و نشان  شرکتها .روی می آورند این رسانه ها حاصل از برای بدست آوردن مزایای خود بازاریابی های استراتژی

 اجتماعی کانالهای طریق خود را از خدمات و سایتها ارتقا می دهند و  محصوالت، تجاری خود را از درگاه وب

 مصرف با رابطه در ارتباطات ساخت و رابطه ایجاد اجتماعی بهبازاریابی شبکه های   معرفی می کنند. آنالین

 و آموزشی های فیلم گذاری اشتراک به نویسی و وبالگ مانند هایی از طریق فعالیت بالقوه یا کنونی کنندگان

 بازاریابی شبکه های اجتماعی تولید های فعالیت اجتماعی می پردازند . تمرکز های رسانه در محصوالت عکس

های تجاری می باشد. با  نام محبوبیت و آگاهی، وب، ترافیک افزایش منظور به ارجاع و توسعه، ارتباطات، محتوا،

 های فعالیت آن بررسی تاثیر هدفتوجه به افزایش چشم گیر استفاده از شبکه های اجتماعی پژوهش حاضر که 

می  نام تجاری ویژه صرف کننده از ارزشم تجاری و بر معیارهای اجتماعی بر نام های رسانه بازاریابی بر مبتنی

و تاثیر  تجاری نام کننده بر تجربه و نگرش مصرف اجتماعی های رسانه نقش مطالعه حاضر ، خاص، طور به. باشد

تجاری توسط مصرف کننده را بررسی  نام ادراک بر بازاریابی شبکه های اجتماعی نام های تجاری های فعالیت

نفر از افراد  180کمی و براساس جمع آوری اطالعات به صورت نظرسنجی از میان  این تحقیق، تحقیقی .می کند

برآورد می شود بازاریابی سال که دارای حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی می باشند ، انجام شده است.  20باالی 

 به نسبت انکنندگ مصرف زیادی برای به هم پیوند دادن نگرش تأثیر تجاری نام بر شبکه های اجتماعی مبتنی

  می شود.  نتیجه در ارزش ویژه برند نزد مصرف کننده منعکس در و نام های تجاری دارد

 

 .بازاریابی شبکه های اجتماعی ، ارزش ویژه برند ، ارزش ویژه برند نزد مصرف کنندههای کلیدی: واژه
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Abstract  
 

This study, checked the role of social media on consumer attitudes and brand 
experience and social network marketing campaigns impact on the perception of the 
brand by the consumer brand names . The research, quantitative research based on 
survey data collected from 180 people older than 20 years who have at least a 
bachelor s degree. 
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 ه مقدم

را  گذشته دهه زیادی را در ها تحول رسانه انداز چشم اجتماعی، های رسانه از گسترده استفاده و معرفی با 

 که اینترنت بر مبتنی کاربردی های برنامه اجتماعی های رسانه(. 2012 همکاران، و برون) است کرده تجربه

فرصتی  این محتوا را و گذاری اشتراک به و همکاری، تسهیل می کنند تعامل، و ساخته شده اند 2.0 وب در

 هاای رساانه .باشاد مای( 2010 هایلن، و کااپالن) کاربران، توسط شده تولید محتوای تبادل و ایجاد برای

 اجتمااعی، هاای شابکه و هاا باالگ هاا، وباالگ و چارچوب های مختلف مثال  های شکل به را اجتماعی

 اجتمااعی های نشانه و آنالین، امتیاز و ویدیو، عکس گذاری کاشترا به ها، پادکست ویکی ها ، میکروبالگها،

 می توان یافت. (2013 ریچارد، و حبیبی، الروش،)

 ساایتها ، مای دهاد تارویب وب ارتقاا  فرایندی نامیده می شود کاه عنوان بازاریابی شبکه های اجتماعی به

بازاریاابی شابکه هاای  ،(2009 واینبارگ،)آنالیان را  اجتمااعی هاای کانال طریق از خدمات و محصوالت،

ماای  بااالقوه یااا کنااونی کنناادگان مصاارف بااا رابطااه در ارتباطااات ساااخت و رابطااه ایجاااد اجتماااعی بااه

 هاای فایلم گاذاری اشاتراک به و نویسی، وبالگ مانند هایی فعالیت با (.2012 سایکه، و اروگموس)پردازند

بازاریاابی شابکه هاای اجتمااعی  هاای یتفعال تمرکز اجتماعی، های رسانه در محصوالت عکس و آموزشی

هاای  ماارک از محبوبیات و آگااهی، وب، ترافیک افزایش منظور به ارجاع و توسعه، ارتباطات، محتوا، تولید

 .  (2012 ، کو و کیم) تجاری می باشد

 تعامال در مرکازی نقاش اجتماعی جستجوی ظهور و اجتماعی های رسانه از استفاده در رشد این، بر عالوه

 ریچاارد، و حبیبای، الروش، ؛2012 کاو، و کایم) تعامالت آنها بازی می کناد و تجاری با نام کننده رفمص

 جدیاد هاای کانال اجتماعی های رسانه کنند، می استدالل 2014در سال دابروسکی و شیوینسکی (.2013

 از تاوجهی قابال عادادت با واقع، در .(2014 دابروسکی ، ، اند)شیوینسکی کرده معرفی تجاری با نام ارتباطی

 باه مشاتری یاک ارزش اجتماعی هستند ، های رسانه طریق از دیگران به که در حال ارسال اطالعات مردم

 ، دابروساکی ، شیوینساکی ؛2012 همکااران، و برون)داشت شده است  ابتدا در او که آنچه از بیشتر مراتب

 مصارف بار اجتمااعی هاای رساانه تااثیر باه درک نیااز تجااری های عالمت و ها شرکت بنابراین، (.2014

 مصارف تعامال در مهمای نقاش باید و توانند می اجتماعی های رسانه حد چه تا که بهتر درک و کنندگان

 ( .2013 پلتیر، و شولتز ؛2011 همکاران، و پرنت) بازی کنند دارند تجاری با نام کننده

 شارکتها جهان، سراسر در کنندگان مصرف سایر با کردن صحبت به کنندگان مصرف برای فرصت افزایش با

 مصارف تعاامالت (.2014 همکااران، و بارون ؛2006 فاوکس،)نیستند  تجاری نام ارتباطات منبع تنها دیگر

 تجااری باا ناام صادایی تاک جاای به صدایی چند مکالمه یک به را آن شده و تر پیچیده تجاری نام کننده

 کامل طور به بیشتر پژوهش را ، ضرورت دانشمندان درواقع، . (2009 کورنفیلد، و دیتون) تبدیل کرده است

 ؛2013 همکااران، روهام و ؛2009 بااودن،) نامهای تجاری با کننده مصرف بخشیدن به تعامالت عمق برای

 و آنالیان، تعااملی، تنظیماات در کنناده باا مصارف تجاری نام تعامل ماهیت بررسی و( 2011 تسو، و هسو

 الروش، ؛2013 همکاران، و هاتر ؛2013 پلتیر، و شولتز ؛2011 همکاران، و برودی) ندا کرده اشاره اجتماعی

  (.2015 قریشی، و یوسف، پرست، یزدان ؛2013 ریچارد، و حبیبی،

 فعالیت در تجربی تحقیقات برای پاسخی اجتماعی های رسانه از استفاده میزان افزایش و تجاری نام اهمیت

 و بازاریاباان، کننادگان، مصارف میاان روابط توان چسبانندگی اساس بر تماعیاج های رسانه بازاریابی های

 کلار،) برناد اسات ویاژه سااخت ارزش تجااری نام مهم جنبه یک (.2013 کو ، و کیم. )ها می باشد مارک



 
 

4 

 

 اسااس بر تجاری نام اجتماعی های رسانه بازاریابی های فعالیت یافتن تاثیر حاضر پژوهش از هدف (.1998

 مشاتری  نیاات و نگرش بر ها فعالیت این ارزیابی تاثیر و برند ویژه ارزش اساس بر کننده مصرف ایمعیاره

باه  کلی طور به کنندگان مصرف این جوان متمرکز است ، کننده مصرف های گروه بر تحقیق این .می باشد

 و نشان شوند ، می هگرفت شبکه های اجتماعی در نظر در بیشتر زمان صرف از اینترنت، علت استفاده بیشتر

 بازاریاابی از اصالی هدف همه، از مهمتر را دارند و اجتماعی های رسانه اقتباس از  نرخ باالترین که دهد می

 (.2013 کالتچوا ،  و روهم) نام های تجاری برای دستیابی به آنها می باشد تقالی اجتماعی های رسانه

 پیشینۀ پژوهش

بدسات  بایاد ، عاقالناه شارکت یاک نامشهود های دارایی عنوان به تریانمش امروز، رقابتی شدت به بازار در

 همکااران، و باالتبرگ)شارکت.  مالی های دارایی دیگر مانند درست برسند، حداکثر به شوند و حفظ بیایند،

 تعیاین کاه باه مشاتری، عمار طاول ارزش  کاهش مجموع عنوان به شده تعریف برابری مشتریان (.2001

 به اشاره با( 2001) همکاران و لیمو .(2001 همکاران، و لیمو) میپردازد شرکت مدت نیطوال افزایش ارزش

 ارزش ویاژه اصلی های عنوان محرک به رابطه(، که آنها را ویژه ارزش و برند ارزش ویژه )ارزش نام ، نوع سه

 از هاا پایه برداشات بر تجاری نام یک از استفاده از مشتری عینی ارزیابی ارزش منصفانه". مشتری می داند

 جاز ساه (.99 صافحه ،2008 همکااران، و وگال) "اسات شده داده است شده دریافت آنچه برای که آنچه

 .(2008 همکاران، و وگل. )می باشد راحتی و قیمت، کیفیت، ارزش منصفانه کلیدی موثر بر

 .مای باشاد تجاری نام یک با رابطه باقی ماندن در یک در مشتریان گرایش به مربوط ارتباط ویژه و منصفانه

 لیماو) است آن ارزش از فراتر و تجاری نام از مشتری نامحسوس و ذهنی ارزیابی برند ویژه ارزش نهایت، در

 ساازمان بارای ضاروری مفهاوم یک عنوان به برند ویژه ارزش (.2008 همکاران، و وگل ؛2001 همکاران، و

 کساب در موفاق نامهاای تجااری نقاش به توجه اب دانشگاهی تحقیقات در حیاتی مفهوم یک و مدرن های

 .گرفتاه مای شاود نظار در( 1995 شاارما و میتاال، ، السار، 2014 ابرووسکی، و شیوینسکی) رقابتی مزیت

 افزایشی ابزار عنوان به گسترده طور به و است شده مشاهده براساس دیدگاه های متفاوت از برند ویژه ارزش

 دو (.2001 دنثاو، و یاو ؛1989 فارکوهاار،) شده اسات تعریف کاال به اریتج نام توسط اعطا شده ارزش یا و

از ارزش ویاژه برناد بار  شارکت بار مبتنای در دیدگاه. دارد وجود برند ویژه ارزش مطالعه برای کلی دیدگاه

 دیادگاه از ارزش همچناین  .اسات متمرکاز( 2015 ، ابرووساکی، و شیوینساکی) شرکت تجاری نام ارزش

 بارای دارایای هاا ارزیاابی بار تمرکاز با حسابداری اهداف برای دقیق برآورد منظور مالی به تحلیل و تجزیه

   (.1993 کلر،) واگذاری می باشد اهداف یا و اکتساب، ادغام، برای یا و ترازنامه،

 مرکازمت بازاریابی وری بهره بهبود برای هایی راه بر حال، این با برند، ویژه ارزش استراتژی بر مبتنی دیدگاه

 از بسایاری در تقاضای همسطح و خدمات، و محصوالت کاالنگری به بیشتر، رقابت باالتر، های هزینه  .است

 فراخوانی می شود.  بازاریابی های هزینه از باالتر وری بهره برای که نیروهایی میان در بازارها،

 ارزشامند بیشاترین دارایای تحت عناوان کنندگان مصرف ذهن در برند دانش ،(1993) کلر به نظر توجه با

 در شارکت ساابق هاای گذاری سرمایه نتیجه در دانش این .است شده بازاریابی ایجاد وری بهره بهبود برای

 از مفهاومی اسات  ، برناد ویاژه بناابراین، ارزش (.1993 کلر،) قبلی حاصل شده است بازاریابی های برنامه

ارزش ویژه   .نامیده می شود کننده براساس نگاه مصرف ارزش ویژه برند نام به و کننده مصرف فرد برداشت

 ناام یاک در کننادگان مصارف کاه اسات بیشتری نفس به اعتماد از ناشی کننده برند براساس نگاه مصرف

 چارچوب دو (.1995 شارما، و میتال، السار،)دریافت می کنند  آنها در مقابل رقبای مستقیم بصورت تجاری

 (1993) کلار و( 1996) آکار باه متعلاق کننده ویژه برند براساس نگاه مصرف ارزش مفهوم به مربوط اصلی
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( بادهی) دارایی از ای مجموعه را به عنوان کننده ارزش ویژه برند براساس نگاه مصرف دیدگاه آکر. می باشد

یاا  محصاول یاک توساط مشاتری ارائه شده باه به ارزش می داند که تجاری نام یا نشانه یک نام به مربوط

 .می کند کم مت می افزاید یاخد

بوسیله ارتباط آن باا یاک  کاال به اضافه شده های ارزش عنوان به برند ویژه از ارزش کننده برداشت مصرف

 بینای پایش اصلی جنبه است، مختلف های جنبه از تابع یک افزوده ارزش این چه اگر .نام تجاری می باشد

 مورد جنبه کننده ارزش ویژه برند براساس نگاه مصرف هسته .هستند رفتار و خرید قصد تجاری نام از اولیه

 و فرد بودن، به منحصر ،(PVC) هزینه برای شده درک ارزش ،(PQ)شده  کیفیت درک شامل آکر حمایت

 (.1996 آکر،) می باشد تجاری نام یک برای مبلغ بیشتر پرداخت به تمایل

 مشاتق اثار" مثال کنناده راساس نگااه مصارفارزش ویژه برند ب درخصوص( 2 صفحه ،1993) دیدگاه کلر

 ناام آگااهی ترکیبای اسات از برناد دانش ". است تجاری نام بازاریابی به کننده مصرف بر پاسخ برند دانش

 ای مجموعه به مربوط) تجاری نام تصویر و( شناختن آن رسمیت به و تجاری نام فراخوان به مربوط) تجاری

 که است فرایند یک عنوان به کننده ارزش ویژه برند براساس نگاه مصرف (.تجاری نام با مرتبط اجتماعات از

 باودن انجمان برناد فرد به منحصر و قوت ، مطلوبیت ، وجود و تجاری نام با کننده مصرف آشنایی دنبال به

 باورهاای کاه شوند می نامیده "اصلی" انجمن ها انجمن این (.1993 کلر،)میباشد کننده حافظه مصرف در

 (.1993 کلار،) را موجب مای شاوند تجاری نام یک از درک شده منافع به فراگیر نگرش و شکل ریتجا نام

 مثال، کیفیات درک عنوان به) تجربی و کاربردی تواند می تجاری نام به مربوط هایی نگرش و باورها چنین

 (باودن فارد باه منحصر مثال، عنوان به) نمادین بیشتر یا و دیگر( های مارک به نسبت ارزش و (PQ) شده

  .باشد

 مختلاف های دامنه و ویژگی درجات با ، کننده ارزش ویژه برند براساس نگاه مصرف گیری اندازه روش چند

 ؛2001 دونا  ، و یاو ؛1995 همکااران، و والگارین کااب ؛1996 آکار، مثال، عنوان به) است شده پیشنهاد

ارزش ویاژه برناد براسااس نگااه  چاارچوب از نقاشای ( .2016 گاازمن، و بعلبکی ؛2004 همکاران، و نتمیر

ارزش ویژه برناد براسااس نگااه ( 2004) همکاران و نتمیر خود، مشترک عناصر به توجه با و  کننده مصرف

 شاده درک کیفیات یعنای، هسته اصالی، چهار از متشکل وجهی چند ساختار یک عنوان به  کننده مصرف

(PQ)، هزینه برای شده درک ارزش (PVC)، فارد به منحصر (BU )بیشاتر مبلاغ  پرداخات باه تمایال و

 یاا نفاس، عزت تعالی کلی ، از مشتری قضاوت شده درک کیفیت (.WPP)برای یک نام تجاری شده تعریف

 تجااری ناام از سود مشتری کلی ارزیابی عنوان به هزینه برای شده درک ارزش .است تجاری نام یک برتری

 ای بودن درجاه فرد به منحصر .است کرده ر نام های تجاری دریافتدر مقابل دیگ آنچه از هایش برداشت بر

 باه تمایال .متماایز اسات تجااری رقیاب هاای ناام از تجاری می کنند نام های احساس مشتریان است که

بیشاتری  دهاد پرداخات تارجیح تجااری ناام/  برای است حاضر مشتری یک میزانی که به بیشتر پرداخت

 و ،(2004 همکااران، و نتمیار) دارد اشاره داشته باشد نوع محصول همان از تجاری دیگر نسبت به نام های

  .می نامند( 1996 آکر،) وفاداری اساسی شاخص یک را آن

 هاای فعالیات از ای گساترده دیادگاه یاک بایاد بازاریاباان اول،  .میشود پدیدار مفهوم این از مهم نکته دو

 آگااهی روی بار آن مختلاف و اثارات بشناسند رسمیت به ند ودر نظر بگیر را تجاری نام یک برای بازاریابی

 درک کاه اسات مهم دوم، .را بررسی کنند(تجاری نام تصویر و تجاری نام آگاهی بخش در شده تعریف) برند

 در کاه ذهنای از داناش زیادی حد تا تجاری نام یک برای بازاریابی های برنامه مدت بلند موفقیت کنیم که

 فرض واقع، در (.1993 کلر،)شده ، متاثر می شود  ایجاد شرکت بازاریابی های تالش طتوس تجاری نام مورد
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 ذهان در ناام هاای تجااری قادرت کاه این اسات کننده ارزش ویژه برند براساس نگاه مصرف مدل از اولیه

 احساس کارده ، در طی زمان در مورد نام تجاری آموخته، مشتری که آنچه بر متکی و است نهفته مشتریان

  .باشد می( 2001 کلر،)شنیده  و دیده 

 ناام تصاویر تقویت تجاری، نام آگاهی افزایش برای بازاریابان برای ای سابقه بی فرصت اجتماعی های رسانه

 و ناام هاای تجااری  .کناد مای فاراهم را تجااری ناام از کنندگان مصرف دانش بهبود نتیجه در و تجاری،

 ایجاد مشارکت در .مکانی هستند زمانی یا محدودیت گونه هیچ بدون ریکدیگ با ارتباط برقراری به مشتریان

 مصرف بین مستقیم تعامل نتیجه تجاری نام تصویر حتی و ها، ارزش کار، و کسب مدل خدمات، محصوالت،

 .می باشد( 2008 الشچ، و وارگو) نام های تجاری و کنندگان

 افازایش رواباط و کنناده مصارف معرض در گرفتن قرار ها مارک برای مکرر تعامالت نزدیک، معانی از یکی

تولیاد  از کنناده مصارف برداشت که دهد می نشان قبلی تحقیقات ( .2012 کو ، و کیم) می باشد مشتری

 برناد ویاژه ارزش و تاثیر می گذارد بر محتوای ایجاد شده توسط کااربر شده ایجاد مثبت اجتماع و مشترک

تکارار  است، شده استدالل( 1991) آکر نظر به (.2012 همکاران، و کریستودولیدز) کننده مصرف بر مبتنی

 هاای رساانه نتیجاه، در .نگارش هاا  و اثر دارد بر اجتماع ناام تجااری  مثبت ارتباطات و تجاری نام تجربه

  .تجاری باشند نام ساختن برای بزرگ راه یک تواند می اجتماعی

 ای ساابقه بای در حاال حاضار فرصات تجاری نام بر بتنیم اجتماعی های رسانه های فعالیت این، بر عالوه

 طریاق از آنها ارزش تقویت و های تجاری نام به نسبت تعصب و تفاهم سو  کاهش منظور به بازاریابان برای

 کاه کنناد مای استدالل بنابراین، .داشته است (Ko، 2012 و کیم) مردم میان در اطالعات و ها ایده تبادل

 باا مارتبط برناد از (SMM) اجتمااعی های های بازاریابی رسانه فعالیت به بتنس کنندگان مصرف نگرش

حال با توجه به توضایحات فاوب باه  .کننده هستند ارزش ویژه برند براساس نگاه مصرف مختلف های جنبه

 بیان فرضیه به شرح زیر می پردازیم: 

H1 اجتمااعی هاای اریاابی رساانههای باز فعالیت به نسبت کنندگان مصرف نگرش بین مثبت رابطه : یک 

(SMMمبتنی ) تجاری  نام برa )تجاری نام از شده درک کیفیت ، b )هزیناه در مقابال شاده درک ارزش 

 ناام بارای بیشاتر پرداخات باه تمایل( d و تجاری، نام بودن فرد به منحصر( c تجاری، انجام شده برای نام

 .تجاری وجود دارد

داشاته ( Ko، 2010 و کایم) تجااری ناام یاک شاهرت بر زیادی بسیار تاثیر تواند می اجتماعی های رسانه

 صافحه یاک باا کننادگان مصارف تعامال کاه دادند نشان مثال، عنوان به (2013همکاران) و )هاتر، .باشند

 .خریاد دارد نیاات حتای و تعامالت کالمای ، ، تجاری نام آگاهی روی بر مثبتی اثرات بوک طرفداران فیس

 هاای رسانه در تجاری نام ارتباطات نشان داد که( 2015) دابرووسکی و شوینسکی طتوس اخیر مطالعه یک

 ناام باه وفااداری همچناین و انجمن های مرتبط با نام تجاری تاثیر دارد و تجاری آگاهی از نام بر اجتماعی

 ولیادت اجتماعی های رسانه تنها ارتباطات حال، این با .است شده کنندگان موجب درک بهتر مصرف تجاری

 اجتمااعی شارکت هاای رسانه ارتباطات می باشد و نام تجاری ارزش بر مثبت تاثیر دارای کاربر توسط شده

 .ندارد اثری چنین

هاای  فعالیات کاه کند می استدالل ، کننده ارزش ویژه برند براساس نگاه مصرف از مدل( 1993) کلر طرح

 داناش افازایش بارای گسترده ای های فرصت یتجار نام بر ( مبتنیSMM) اجتماعی های بازاریابی رسانه

ارزش ویاژه  مدل بنابراین، .می دهد اجتماع برند ارائه تقویت و برند از آگاهی تأثیر توسط کننده مصرف برند

 اجتمااعی هاای هاای بازاریاابی رساانه فعالیات نقاش بایاد حاضر کننده در قرن برند براساس نگاه مصرف
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(SMMمبتنی ) تصاویر و برند از آگاهی مثال، عنوان به) تجاری نام دانش تسهیلگر انعنو به تجاری نام بر 

 همچناین. ترکیب شاود تجاری نام بر مبتنی مهم انجمن های به دادن شکل حتی یا و تقویت با( نام تجاری

  .شکل می گیرد آینده رفتار و از نگرش اجتماعات برند

 کلای نگارش از بخشای ( ناام تجااریSMM) اجتمااعی های های بازاریابی رسانه فعالیت سمت نگرش به

ارزش  مختلاف هاای جنباه تاثیر نتیجه، در و مورد نام های تجاری در کنندگان مصرف توسط شده تشکیل

بناابراین . مای باشاد (2004) همکااران و نتمیار توسط شده کننده پیشنهاد ویژه برند براساس نگاه مصرف

مفیاد،  اطالعاات مانناد) اجتمااعی هاای رساانه در ثباتم تجااری نام به مربوط تجارب که رود می انتظار

هاای  فعالیات باه نسابت بر نگارش باید( بخش رضایت خرید تصمیم یک نتیجه در و توصیه یا و پیشنهاد،

شاواهد حمایات  از قبلی تحقیقات .( نام های تجاری تاثیر گذار باشدSMM) اجتماعی های بازاریابی رسانه

 جامعاه اعضاای کاه را هاایی فعالیات و رویادادها کاه دریافتند( 2002) همکاران و مک الکساندر .می کند

 تقویات در مساتند بااال تعاملی نتیجه یک دارند منجر به تجاری نام با (غیره و بازاریابان، کنندگان، مصرف)

 بازاریاابی هاای فعالیات مشاابه، طاور به. تجاری می شود نام با جامعه عناصر و کنندگان مصرف بین روابط

در  تااثیر نتیجاه در و را موجاب مای شاود زمینه ای باال تعامالت تجاری نام بر مبتنی اجتماعی های هرسان

 از بیش که دریافتند مثال، عنوان به ،(2010) کو و کیم. کنندگان را موجب می شود  مصرف رفتار و نگرش

 .کنناد مای فکار هستند بیشاتر مثبات وبالگ دارای که هایی شرکت مورد در کنندگان مصرف از سوم یک

 رساانه طریاق از اطالعاات کساب برای که کنندگان مصرف از نیمی تقریبا که داد نتایب نشان این، بر عالوه

رساانه هاای اجتمااعی  اطالعاات اساس بر خرید تصمیم یک نهایت در بودند، کرده جستجو اجتماعی های

 اطالعات این انتقال اجتماعی برای های انهرس های سایت از استفاده به زیاد احتمال به آنها ٪60 گرفته اند ،

شاود صاحبت  مای یافت اجتماعی های رسانه روی بر که اطالعاتی مورد در زبان به زبان ٪45 و به دیگران،

 اجتمااعی هاای رساانه های فعالیت با کنندگان و نگرش مصرف تجربه که رود می انتظار بنابراین، .کرده اند

حال با توجه . می شود تر مطلوب تجاری از نام برداشت نهایت در د گرفت وخواه قرار تاثیر نام تجاری تحت

 :مورد بررسی دوم در این تحقیق به شرح زیر می باشد  به توضیحات فوب فرضیه

H2 :و  تجاری نام به مربوط خرید قرار می دهد تصمیمات تاثیر تحت اجتماعی های استفاده از رسانه تجربه

 و باه  هاای تجااری مختلاف را نام ( ازSMM) اجتماعی های بازاریابی رسانههای  فعالیت به نسبت نگرش

بارای  هزیناه برای شده درک ارزش( ب نام تجاری، محصول از شده درک کیفیت( الف اثر دارد بر خود نوبه

 محصاول بارای بیشتر قیمت پرداخت به تمایل( د و تجاری، نام از بودن درک فرد به منحصر( ج تجاری، نام

 .م تجاریبا نا

 مختلاف هاای انگیازه افاراد که میکند فرض تجاری نام اجتماع یک اجتماعی های رسانه در موجود ادبیات

 مختلاف هاای انگیزه ایجاد دالیل   (.2013 ،.ریچارد و حبیبی، الروش،) دارند سیستم این به پیوستن برای

 عالمات هاا یاا ها گروه با به نیاز یا و( 2008 گانگاهاربهاتال ،) اجتماعی اتصال به تمایل. است شده مشخص

 همکاران، و ژو) پول کسب و سرگرمی، اطالعات، جستجوی ، خرید به عالقه و( 2004 مارتینک، و گریسون)

 .اجتماعی می باشد های رسانه در شدن درگیر برای انگیزه ایجاد عوامل میان در( 2011

 عناوان باه) می کنناد چیسات اجتماعی استفاده ایه رسانه از افراد چرا که این دلیل کنیم می استدالل ما

 رساانه تجرباه که آنجا از .اجتماعی چیست های رسانه به نسبت آنها نگرش تاثیر ،(انگیزه ایجاد عامل مثال،

هاای  ناام ( ازSMM) اجتمااعی های های بازاریابی رسانه فعالیت به نسبت آنها نگرش افراد اجتماعی های

 هاای رساانه از اساتفاده باه مختلاف دالیال به افراد که رود می انتظار ی دهد ،قرار م تاثیر تجاری را تحت
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 های بازاریابی رسانه فعالیت به نسبت های متفاوت در نتیجه نگرش و مختلف تجربیات قصد دارند اجتماعی

 ا نظریاه ارضا و ها رسانه از استفاده توسط بیشتر استدالل این .دارند نام تجاری ( ازSMM) اجتماعی های

(U & G )هاا رساانه از اساتفاده باه مردم چرا و چگونه که دهد می توضیح نظریه این. شود می پشتیبانی 

 فردی های رسانه معرض در گرفتن دادن و قرار توضیح دنبال به که لذت کند می استدالل روی می آورند و

 بر دیگری بر را رسانه کی کلی طور به افراد دهد می نشان U & G نظریه(. 2004 ایستین، و الروس)است

( 1962 فاولکس و کااتز مثاال، عناوان به( )لذت جویانه یا و کاربردی) نیاز برآوردن برای خود تمایل اساس

و  اجتمااعی های رسانه از استفاده به( انگیزه ایجاد عوامل) مختلف دالیل با افراد بنابراین،. مینمایید انتخاب

 از اجتمااعی هاای رسانه های فعالیت به نسبت متفاوت نگرش تیجهن در و رسانه، این با مختلف های تجربه

 .روی می آورند سیستم این به نام های تجاری

 حال با توجه به توضیحات فوب فرضیه دیگری که مورد بررسی قرار می دهیم به شرح زیر می باشد : 

H3 :تااثیر تحات تاوجهی لقابا طاور باه اجتمااعی های رسانه از استفاده به کنندگان مصرف اصلی دالیل 

 .نام های تجاری میباشد اجتماعی های های بازاریابی رسانه فعالیت به نسبت آنها نگرش

 شناسی پژوهشروش 

این تحقیق با رویکرد کمی و به صورت جمع آوری اطالعاات از طریاق پرسشانامه انجاام شاد. پرسشانامه  

ز پرسش شنوندگان راجع به میزان استفاده سئوال در سه حوزه می باشد. در بخش اول سئواالت ا 37شامل 

از شبکه های اجتماعی سئوال پرسیده شده است.  آنها در این بخش مشخص می سازند که استفاده کنناده 

از سبکه اجتماعی هستند یا خیر. سپس از آنها راجع به استفاده از کدام شابکه اجتمااعی سائوال پرسایده 

ام ، اینستاگرام ، لینکداین و .... . پاسخ دهندگان حتی نسابت باه شده است. به عنوان مثال فیسبوک ، تلگر

میزان ساعات استفاده از از شبکه اجتماعی مطلوب خود را نیز اعالم می دارند.  همچنین از پاسخ دهنادگان 

در مورد علل استفاده آنها از شبکه های اجتماعی و اینکه آیا شبکه های اجتماعی مای تواناد بار انتخااب و 

م به خرید آنها تاثیرگذار باشند سئوال شد و در پایان نیز پرسیده شد که ناام و نشاان تجااری کاه در تصمی

شبکه های اجتماعی پیگیری می کنید و دلیل اصلی پیگیری نام و نشان تجاری ذکر شده را اعاالم نمایناد. 

تجاری یا احسااس ارتبااط باا  به عنوان مثال نام تجاری اپل را به علت خواندن مطلب در رابطه با نام و نشام

 این نام و نشان تجاری در رسانه اجتماعی پیگیری می کنند. 

 با)( نام های تجاری SMM) اجتماعی های بازاریابی رسانه نسبت در بخش دوم سئواالت در رابطه با نگرش

ویاژه برناد ارزش  های جنبه همه و( α = 0.88 ؛2012 همکاران، و برون از اقتباس مورد هشت از استفاده

 .سائوال شاد اجتمااعی هاای رساانه در شارکت نامهای تجاری هر از یکی برای کننده براساس نگاه مصرف

 یعنی،] جنبه هر برای گیری اندازه آیتم چهار از کننده متشکل ارزش ویژه برند براساس نگاه مصرف مقیاس

 = α)باودن  فارد باه حصرمن ،(α = 0.94) هزینه برای شده درک ارزش ،(α = 0.91) شده درک کیفیت

 باه .سائوال شاد (α = 0.87 مبلغ بیشتر برای نام و نشان تجاری اعالم شده   پرداخت به تمایل و ،(0.92

 باا ،α = 0.95) داد نشاان را بااال اطمیناان قابلیات  کننده ارزش ویژه برند براساس نگاه مصرف کلی، طور

=  1 آن در که شد گیری اندازه لیکرت مقیاس از ستفادهبا ا موارد همه (.2004 همکاران، و نتمیر از اقتباس

 مای را فاراهم بخاش این در استفاده مورد اقدامات از لیستی 1 جدول .موافق بود کامال=  5 و مخالف کامال

دانشاگاهی  بندی طبقه و رشته، جنس، سن، شامل دموگرافیک سئواالت در مورد اطالعات سوم بخش. کند

   .است ری شدهآو جمع افراد پاسخ دهنده



 
 

9 

 

پاسخنامه ها از بعد صحت و درستی پاسخ ها کنتارل شاد و پاایش نهاایی  ها، داده آوری جمع اتمام از پس

 196 از) اساتفاده قابال پاسخ 168 کلی، طور به .برای حذف پرسشنامه های فاقد پاسخ و نادرست انجام شد

 باین محادوده در کننادگان شرکت سن (.مرد %53.6زن و  ٪46.4)شد.  آوری جمع( شده انجام نظرسنجی

. بودند اجتماعی های رسانه کاربران کنندگان شرکت تمام .است سال 30.22 سن میانگین و سال 53 تا 22

 هاای رساانه و مختلاف کننادگان مشاارکت میاان اجتمااعی در هاای رساانه از استفاده شدت حال، این با

 (.رده شده استنمونه آو از مفصلی شرح 2 در جدول) است متنوع اجتماعی

 لیست سئواالت هر یک از متغییر ها. 1جدول 

 نگرش به نام تجاری بر حسب بازاریابی از طریق شبکه های اجتماعی مجازی:

 شود.تعامل با نام تجاری از طریق شبکه های مجازی، موجب افزایش تمایالت من به خرید می

داری من را نسبت به نام تجاری افزایش داده تعامل من با نام تجاری از طریق شبکه های اجتماعی، وفا

 است.

من تمایل دارم که در شبکه های اجتماعی مرتبط با نام تجاری )برند منتخبم( مشارکت فعال داشته 

 باشم.

 های تجاری متعددی را در شبکه های مجازی دنبال کنم.من تمایل دارم نام

 برای موفقیت آن شرکت است. عقیده دارم که حضور یک شرکت در فضای مجازی عاملی

عقیده دارم در شبکه های اجتماعی، شرکت ها به آگاهی بیشتری نسبت به نیازهای من به عنوان یک 

 مشتری خواهند رسید.

تری با افرادی که به نام تجاری محبوب عقیده دارم از طریق شبکه های مجازی می توانم ارتباط نزدیک

 من عالقه مند هستند داشته باشم.

 : (PQ)ی نام تجاری( )ارزش ویژه 

 در مقایسه با سایر برندها، تصور میکنم کیفیت این برند بسیار باال است.

 این برند، بهترین برند برای این نوع از محصول است.

 عملکرد این برند در مقایسه با سایر برندهای این محصول همواره بهتر بوده است.

 را به عنوان برندی با کیفیت باال ارزیابی نماید. توانم این برندمن همواره می

 ( :PVCی نام تجاری( ) ) ارزش ویژه 

 کنم.ای است که بابتش پرداخت میکنم بیشتر از هزینهآنچه از این برند دریافت می

 با در نظر گرفتن تمام  عوامل )قیمت، زمان و تالش( ، این برند برای خرید مناسب است.

 سایر برندهای این محصول، این برند ارزش هزینه کردن را دارد. در مقایسه با

 کنم.ام را دریافت میکنم ارزش پولی که هزینه کردهکنم ، حس میزمانی که از این برند استفاده می

 ( :BUی نام تجاری( ))ارزش ویژه 

 این برند از سایر برندهای محصوالت مشابه ، متمایز است.

 نسبت به سایر برندهای محصوالت مشابه متفاوت و برجسته است.این برند واقعا 

 این برند با سایر برندهای محصوالت مشابه، بسیار زیاد متفاوت است.

 است. "تک"این برند نسبت به سایر برند های محصوالت مشابه 

 ( :WPP) ارزش ویژه نام تجاری( ) 
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 از برند دیگری استفاده خواهم کرد.در صورت اینکه قیمت این برند کمی باالتر رود من 

 من مایل به پرداخت قیمت باالتر برای این برند در مقایسه با سایر برندهای محصوالت مشابه هستم.

 من مایل به پرداخت پول بیشتری برای این برند به نسبت سایر برند های محصوالت مشابه هستم.

 رند نسبت به سایر برند ها هستم.من مایل به پرداخت پول بسیار بیشتری برای این ب

 ویژگی های پاسخ دهندگان. 2جدول 

  سن

  168 تعداد کل

  30.22 میانگین

  5.247 انحراف معیار

  22 کمترین

  53 بیشترین

 درصد فراوانی 

 53.6 90 مرد جنسیت

 46.4 78 زن

 100.0 168 جمع

 درصد فراوانی سطح تحصیالت

 34.5 58 کارشناسی سطح تحصیالت

 62.5 105 کارشناسی ارشد

 3.0 5 دکترا

 100.0 168 جمع

 درصد فراوانی 

میزان استفاده از 

شبکه های اجتماعی 

 در هر روز

 19.0 32 کمتر از یکساعت

بین یک تا دو 

 ساعت

70 41.7 

 25.0 42 بین دو تا سه ساعت

بین سه تا چهار 

 ساعت

13 7.7 

بین چهار تا پنج 

 ساعت

8 4.8 

 1.8 3 بیش از پنج ساعت

 100.0 168 جمع

  درصد 

شبکه اجتماعی مورد    %96 اینستاگرام
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استفاده توسط پاسخ 

 دهندگان

  %94 تلگرام

  %87 فیسبوک

  %47 توئیتر

  %43 لینکداین

 اجتمااعی هاای رساانه را در خادمات/  محصاول تجاری نام یک( ٪87.4) کنندگان شرکت از %80 بیش از

 باه ٪8.5. تجااری نام 3-2 دنبال به ٪34.9 تجاری؛ نام یک تنها دنبال به ٪56.6 آن، از دنبال می کنند، که

دنباال نامهاای تجااری دیجیتاال  باه ٪32.1 تقریباا . اسات اجتماعی های رسانه تجاری در نام 4-3 دنبال

 و تجااری پوشااک نامهاای لدنبا به کنندگان این شرکت از ٪31 و همچون اپل و سامسونگ و هواووی و ...

دنباال  باه ٪8.3دنبال پوشاک از تولیدکنندگان معروف ایرانی و خاارجی و  به ٪25.6 جانبی ورزشی و لوازم

نام های تجاری هنری مثل گالری های معاروف و نقاشای  دنبال به ٪3. نام های تجاری ماشین های سواری

تر شدن می  قوی حال در تجاری نام کنندگان فمصر که روابط میدهد نشان مثال این. های معروف هستند

که آنهاا انتخااب کارده اناد در فعالیتهاای  تجاری نام هستند یک مند عالقه کنندگان مصرف زیرا از باشد ،

مشارکت کنندگان در این تحقیق اذعاان داشاته  %95باشد.  همچنین  شبکه های اجتماعی همیشه به روز 

 نتخاب نام تجاری مدنظرشان اثرگذار هستند. اند که شبکه های اجتماعی بر روی ا

را باه شارح  اجتمااعی های رسانه در نام های تجاری دنبال کردن اصلی دالیل از همچنین کنندگان شرکت

 کاردن پیادا گازارش ٪23 کاه حاالی در ، تخفیفات فروش کردن پیدا ذکر ٪34 زیر اعالم کرده اند : حدود

ناام  کننادگان شارکت از درصاد 28.3 این، بر عالوه. کرده اند علت اصلی مطرح عنوان به جدید محصوالت

شاامل  دیگار دالیال. های تجاری را دنبال می کنند تا از کاالها و خدمات جدید این نام تجاری مطلع باشند

اتصاال باه ناام  احسااس یاا و( ٪13.5) اجتماعی های رسانه در شرکت پست اطالعات یا/  و اطالع از محتوا

گارایش  تأثیر کاهش که توصیه هایی برای( 2003) پادساکوف همکاران از مدل ما. ی باشدم (٪1.4)تجاری 

 سایر ترکیب با بررسی این را در معیار و متغیرهای پیشگو ما مدل به یک جهت دارد استفاده کرده ایم. اول،

 باه نسابت نگارش و اجتمااعی هاای رساانه از استفاده برای دلیل مثال، عنوان به .از هم دور کردیم ابزارها

 پرسشنامه از مختلف بخش دو تجاری را در های نام ( ازSMM) اجتماعی های های بازاریابی رسانه فعالیت

 در ایان اقتبااس دقات باا و تعریاف شاده و معتبار قبل مقیاسهای از  ما قرض گرفتیم از دوم، .ذکر کردیم

 نشود، فاش ندگان تضمین دادیم که نامشانبه پاسخ ده ما سوم، .را در نظر گرفتیم مطالعه به زمینه تناسب

 بارروی برای تحلیل تک عااملی هارمن آزمون با ارزیابی یک نهایت، در .کردیم محرمانگی پاسخها را تضمین

در  .منجار شاد اکتشاافی عااملی تحلیل و تجزیه یک به تحقیق انجام شد و  این در متریک متغیرهای تمام

 (.2003 همکاران، و پادساکوف)مشخص شد  لعام پنب( EFA) اکتشافی عاملی تحلیل

 آزمون فرضیه ها : 

 ( مبتنایSMM) اجتماعی های های بازاریابی رسانه فعالیت به نسبت نگرش بین مثبت ارتباط اول فرضیه

 ایان آزماایش بارای. اسات داده را پیشنهاد کننده ارزش ویژه برند براساس نگاه مصرف از وجه هر و برند بر

و همه رابطاه  را نشان می دهد ، H1 عدم رد دوطرفه استفاده کرده ایم. نتایب ش همبستگیاز رو ما فرضیه،

 ناام اجتمااعی هاای رساانه هاای فعالیت که دهد می نشان این یافته(. 3 جدول)هستند مثبت و معنادار ها

 ایان، بار عاالوه .کنناده دارد ارزش ویژه برند براساس نگاه مصرف های جنبه بر تمام تجاری اثر مثبت های

باه  تجااری ناام بر ( مبتنیSMM) اجتماعی های های بازاریابی رسانه فعالیت به نگرش با خطی رگرسیون

 همانطور. وابسته اجرا شد متغیر عنوان به کننده ارزش ویژه برند براساس نگاه مصرف و مستقل عنوان متغیر
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 را نشاان( B = 0.316، T = 3.01، P <0.05) مفروض رابطه نتایب، این شده، داده نشان 4 جدول در که

تجااری  های نام ( ازSMM) اجتماعی های های بازاریابی رسانه فعالیت به نسبت مثبت نگرش که دهد می

 .دارد تجاری نام مورد در کنندگان مصرف کلی مثبت بر دانش بر تاثیر

 های رسانههای بازاریابی  فعالیت بر مبتنی تجاری نام به نسبت نگرش بین . همبستگی3جدول 

 کننده ارزش ویژه برند براساس نگاه مصرف ابعاد و (نگرشSMM) اجتماعی

 

BBSM

M PQ PVC BU WPP 

 BBSM

M 

Correlation 

Coefficient 
1.000 .441** .438** .360** .373** 

Sig. (2-tailed) . .000 .000 .000 .000 

N 168 166 168 168 168 

PQ Correlation 

Coefficient 
.441** 1.000 .548** .570** .505** 

Sig. (2-tailed) .000 . .000 .000 .000 

N 166 166 166 166 166 

PVC Correlation 

Coefficient 
.438** .548** 1.000 .481** .465** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 . .000 .000 

N 168 166 168 168 168 

BU Correlation 

Coefficient 
.360** .570** .481** 1.000 .489** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 . .000 

N 168 166 168 168 168 

WPP Correlation 

Coefficient 
.373** .505** .465** .489** 1.000 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 . 

N 168 166 168 168 168 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

. تاثیر شدید فعالیتهای بازاریابی شبکه های اجتماعی مبتنی بر نام تجاری بر ارزش ویژه 4جدول 

 برند براساس نگاه مصرف کننده

 
Model 

Unstandardiz
ed  
B 

Coefficie
nts  

Std. Error 

Standardiz
ed  

Coefficient
s 

Beta 

t Sig. 

(Constant) 2.677 0.38 
 

7.05 0.00 
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3 

ATT_SM 0.316 0.105 0.314 
3.01

3 
0.003 

H2 نام های تجاری از اجتماعی های بازاریابی رسانه سمت به نگرش برای میانجیگری مطرح می کند نقش 

ارزش  مختلاف هاای جنباه و تجااری نام بر مبتنی اجتماعی های قبلی رسانه با تجربه رابطه فعال را که در

 ؛2007 هیاز و راکر پریچر، مثال، عنوان به) استراپ بوت روش .کننده هستند د براساس نگاه مصرفویژه برن

 میاانجیگری رابطاه بررسای باه( 1982 ساوبل) ساوبل آزماون و( 2009 هیاز ؛2009 کینون مک و سرین

 انیزما کنی و است که بارون شده توصیه حمایتی و رویکرد علی مراحل طول در استرپ بوت .شد نامگذاری

 هیاز و واعاظ ؛2002 همکااران، و کیناون ماک) را ارزیابی می کنیاد توصایه کردناد میانجیگری روابط که

بخشهای اول و دوم و سوم و چهارم مورد تحلیل قرار گرفات ولای بخاش   ٪95با فاصله اصمینان  (. 2004

 5 جادول در هکا هماانطور تایید نشد و تنها بخشاهای دو و ساه و چهاار فرضایه رد نشاد.  H2اول فرض 

مای  فرضایه پاذیرش ایان بارای بیشتر حمایت نشان از( P <0.05) نیز سوبل آزمون. مشاهده می فرمایید

 طریاق از مشاتریان باا ارتبااط بااالی ایجااد اهمیات H2 حاصل از آزمون فرضیه نتایب کلی، طور باشد. به

 مای نشان نتایب همچنین ، .شان می دهدآنها را ن با معنادار تجربه ایجاد برای اجتماعی های رسانه بازاریابی

می باشاد  خدمت یا محصول که موثر بر تصمیم خرید یک است اجتماعی های رسانه با قبلی تجربه که دهد

 و تجااری ناام بار مبتنای اجتمااعی هاای رساانه بازاریاابی هاای فعالیات به نسبت اثر نگرش توانید و می

منجر باه  تجاری بودن درک شده از نام فرد به منحصر و شارز آنها را مشاهده نمایید و همچنین سودمندی

  .نیز خواهد شد برند برای بیشتر پرداخت به تمایل

دار تجربه بازاریابی شبکه های اجتماعی بر مبنای نام  معنی رابطه میانجیگری . آزمون5جدول 

جنبه های و  فعالیتهای بازاریابی شبکه های اجتماعی نام های تجاری به نسبت نگرش تجاری،

 .ارزش ویژه برند براساس نگاه مصرف کننده

 ارزش ویژه برند براساس نگاه مصرف کننده
95% 
LLCI 

95% 
ULCI 

Sobel Z 
Sobel 
Sig. 

Test of 
Hypothesis 

 Rejected 0.072 1.798- 0.011 0.268- کیفیت برداشت شده

 Accepted 0.038 2.074- 0.008- 0.313- ارزش برداشت شده در مقابل هزینه پرداخت شده

 Accepted 0.058 1.9- 0.001- 0.412- منحصر به فرد بودن برند

 Accepted 0.039 2.065- 0.012- 0.492- تمایل به پرداخت بیشتر برای برند

تجربه قبلی بازاریابی شابکه هاای اجتمااعی  که است این واقعیت .مهمی را نشان می دهد مفهوم یافته این

کنندگان ایجااد  مصرف خرید گیری تصمیم یک تاثیر شدید بر تجارب مثال، عنوان به) یتجار نام بر مبتنی

ارزش ویژه نام تجاری براسااس نگااه مصارف کنناده  تاثیر و معناداری تحت مستقیم غیر طور به( می کنند

یجااد توانند تجربیات ماوثر بارای مشاتریان ا می بازاریابان چگونه را بوجود می آورد که پرسش این است و

 رساانه از اساتفاده به کنندگان مصرف اصلی دالیل بررسی است ممکن اولیه رویکرد کلی یک طور به .کنند

چگونگی برقراری ارتباط بهتر با مصرف کنندگان و ایجاد تجارب باالقوه معنای دار  عنوان به ، اجتماعی های

 برای آنها می باشد. 

بازاریابی  های فعالیت به نسبت کنندگان مصرف نگرش همی شود ک پشتیبانی واقعیت این توسط بیشتر این

ناام  اصالی دالیال باه توجاه تجاری به طور معناداری متفاوت هستند وقتی با شبکه های اجتماعی نام های

 چناد فرضایه، ایان آزماایش بارای (.H3)مقایسه می شوند اجتماعی های رسانه از استفاده به های تجاری
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 متغیر عنوان به تجاری نام بر بازاریابی شبکه های اجتماعی مبتنی نگرش یبر رو طرفه یک واریانس تحلیل

 کننادگانی مصرف .شد اجرا اصلی عامل عنوان به اجتماعی های رسانه از استفاده برای اصلی دلیل و وابسته

ا خود،ر نظرات شدن عنوان می کنند ، اجتماعی اجتماعی های رسانه از استفاده برای را خود اصلی دلیل که

ابراز می کنند و  خدمات/  محصوالت مورد در اطالعات یا و تجربیات گذاری اشتراک به یا و بازی کردن مثل

فعالیتهای بازاریابی شبکه های اجتماعی نام های تجاری نسابت  سمت می دهند به نشان تری مثبت نگرش

 تماشاای حاال، ایان باا .گذارنادنمی  اشتراک اجتماعی را به های رسانه از استفاده دالیل این که کسانی به

 هاای رساانه از اساتفاده بارای اصلی دالیل جمله از اخبار با به روز بودن یا و موسیقی، به دادن گوش فیلم،

بازاریابی شبکه های اجتماعی نام هاای  های فعالیت به نسبت نگرش توجهی قابل طور به اجتماعی است که

را  عوامال این برای واریانس متغیره تک تحلیل از حاصل نتایب 6 جدول. تجاری را تحت تاثیر قرار نمی دهد

 نشان می دهد. 

 نگرشهای بازاریابی شبکه های اجتماعی بر اساس نام تجاری  تفاوت از ANOVA. نتایج 6جدول 

دالیل اصلی استفاده از 

 شبکه های اجتماعی

نگرشهای بازاریابی شبکه های اجتماعی بر 

 اساس نام تجاری
F-

value 
Sig. 

 Yes 3.43 8.515 0.004 اجتماعی بودن

No 2.89 
  

 Yes 3.7 7.06 0.009 بازی کردن

No 3.02 
  

 Yes 3.54 5.515 0.025 استراک گذاری نظر

No 3.06 
  

 Yes 3.67 3.49 0.055 اشتراک گذاری تجربه

No 3.32 
  

 Yes 3.37 0.001 0.983 به روز بودن

No 3.37 
  

 Yes 3.32 0.784 0.377 یدئوتماشای فیلم و و

No 3.43 
  

گوش کردن به 

 موسیقی

Yes 3.34 0.152 0.69 

No 3.39 
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 گیری نتیجه

بازاریابی شبکه های اجتماعی نام های تجاری در ارزش ویژه  های فعالیت اثرات بررسی به حاضر در پژوهش

 باه بررسای تجربی طور به مطالعاتی است که معدود از تحقیق نام تجاری نزد مصرف کننده پرداختیم . این

 هاای فعالیات سامت باه کنناده مصارف از دو بعاد تجرباه و نگارش تجاری نام کننده مصرف متقابل تاثیر

درک از آن مای  و تجااری ناام باه مرباوط داناش همچنین و بازاریابی شبکه های اجتماعی نامهای تجاری،

 هاای فعالیات کاه دهد می نشان نتایب (.از نگاه مصرف کننده ارزش ویژه نام تجاری مثال، عنوان به) پردازد

ناام هاای  باه نسابت مثبت نگرش ساخت در ضروری تجاری عنصری بازاریابی شبکه های اجتماعی نامهای

 نشاان H1 نتاایب خصوصاا، .است ارزش ویژه برند باالتر نزد مصرف کننده به دستیابی آن، تبع به و تجاری

 شده درک کیفیت با بازاریابی شبکه های اجتماعی نامهای تجاری های فعالیت به نسبت نگرش که دهد می

 تجاری نام از بودن درک فرد به منحصر آن، برای شده درک هزینه نام تجاری در مقابل ارزش تجاری، نام از

 ایان اسااس بر .به صورت مثبتی در هم آمیخته شده است تجاری نام مبلغ بیشتر برای پرداخت به تمایل و

 نگارش در اجتمااعی های رسانه در تجاری نام کننده مصرف تجربه اساسی نقش بیشتر H2 نتایب ها، یافته

ارزش  مختلاف عناصار نتیجاه در بازاریابی شبکه های اجتماعی نامهای تجاری و های فعالیت به نسبت آنها

 ویژه نام تجاری نزد مصرف کننده را نشان می دهد. 

 بازاریاابی ارتباطاات از اصالی هدف واقع، در .بازاریابان خواهد بود برای مهمی یپیامدها دارای ها یافته این

 حاصل نتایب .خرید شود قصد ایجاد و مشتری با ارتباط تقویت با مشتری ارزش بهبود منجر به این است که

 یما بازاریابی شابکه هاای اجتمااعی نامهاای تجااری های فعالیت چگونه که دهد می نشان مطالعه، این از

 ارتبااطی هاای روش عناوان باه و کنند بهتر شدن ارزش ویژه نام تجاری نزد مصرف کننده کمک به توانند

 مصارف دانش افزایش و آگاهی ایجاد در گذاری سرمایه به همچنین بازاریابان  .شوند استفاده موثر بازاریابی

 .ی شوندارزش ویژه نام تجاری نزد مصرف کننده تشویق م جنبه چهار هر در کنندگان

 مساتقیم غیر طور به نام های تجاری از شده درک کیفیت جز به آنها همه که داد نشان نتایب خاص، طور به

 ناام کننده مصرف تجارب با( بازاریابی شبکه های اجتماعی بر مبتنی تجاری نام به نسبت نگرش طریق از و)

 جنبه یک است ممکن شده درک یفیتک .مرتبط می باشد اجتماعی های رسانه در به طور معناداری تجاری

 انجام شده باا هزینه در برابر شده درک ارزش که حالی در تجاری داشته باشد ، نام با ارتباط در باالتر اعتبار

 گاذاری اشاتراک ترتیاب، ایان به (.2004 همکاران، و نتمیر) مرتبط می باشد تجاری نام کارایی عملکردی

 کیفیت کنترل نتایب و کارشناسان، بررسی مشتریان، دقیق بررسی دمحصول مانن کیفیت مرتبط با اطالعات

 ناام تجااری نازد از کلای داناش و محصاول کیفیت از افراد ادراکات و ها نگرش بر تاثیرگذاری در تواند می

 از برداشات تواناد بازاریابی شبکه های اجتماعی مای های فعالیت این، بر عالوه .باشد مفید کنندگان مصرف

 منحصار های ویژگی مورد در اطالعات گذاری اشتراک به .ببرد باال کاالی نام تجاری را بودن فرد به منحصر

مرتبط با تفاوتهای یک نام تجاری از نام های تجاری دیگار را  تشخیصی اطالعات تواند می تجاری نام فرد به

 تجرباه باه ناام تجااری ولمحص یک برای هزینه بیشتر پرداخت به تمایل نهایت، در .در اختیار ما قرار دهد

 در (.2004 همکااران، و نتمیر)اسات مارتبط محصاول استفاده از محصول در اجتماعات مرتبط باا مستقیم

 در گفتگاو در کنندگان مصرف شدن بوسیله درگیر تواند می بازاریابی شبکه های اجتماعی ، فعالیت نتیجه،

ارزش ویژه  از بعد بر اثر این تقویت کند و تجاری منا های مرتبط با تجاری انجمن تجربه هایشان از نام مورد

  .میکند کمک برند نزد مصرف کننده
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 رساانه از اساتفاده به کنندگان مصرف مختلف دالیل که داد نشان سوم فرضیه از حاصل نتایب این، بر عالوه

مااعی ناام بازاریاابی شابکه هاای اجت آنها  باه فعالیات نگرش به نسبت توجهی قابل طور به اجتماعی های

مای  کنندگان مصرف برای تجربه ایجاد و محتوا ارائه به تشویق را بازاریابان بنابراین، .تاثیر می گذارد تجاری

 کنند تا مصرف کنندگان در مسیر استفاده از رسانه های اجتماعی دالیل کافی و انگیزه داشاته باشاند. ایان

 ساایت وب و اجتمااعی های رسانه در کنندگان مصرف بازدید و رفتار تحلیل و تجزیه طریق از تواند امر می

  .شود می انجام دیگر های

 ناه می کنناد رواباط را ، تسهیل بازاریابان خود، تجاری نام اطراف در اجتماعی حس یک ایجاد با همچنین،

 و کریساتودولیدز) خاود کننادگان باین مصارف اصال، در بلکاه، کننادگان مصارف و تجاری نام بین فقط

 به روز مانادن و موسیقی، به دادن گوش فیلم، تماشای دهد، می نشان نتایب که همانطور (.2012 همکاران،

 بازاریابی شبکه های اجتماعی های فعالیت سوی به تاثیری در تغییر نگرش اجتماعی های رسانه در اخبار با

 گاذاری اشاتراک باه و هاا، باازی عقیاده، اباراز اجتماعی شادن، مقابل، در .کند نمی ایجاد نام های تجاری

 سامت باه کنناده مصارف نگارش توجهی قابل طور به خدمات/  محصوالت مورد در اطالعات یا و تجربیات

 بازاریاباان بناابراین،  .تاثیر قرار می دهد نام های تجاری را تحت بازاریابی شبکه های اجتماعی های فعالیت

 اطاراف در خاود هاای فعالیات تمرکز حداقل یا و فعالیتهایی چنین در کنندگان مصرف با تعامل به تشویق

 مصارف بارای بخاش لاذت تجرباه یاک ارائه برای ها فعالیت بازاریابی شبکه های اجتماعی می شوند و این

  .فعالیتهایی است چنین مناسب اجتماعی های رسانه از آنها استفاده اصلی دالیل که کنندگانی
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 پیشنهادها 

 در ایان .داده است مفید باشد را ارائه آینده تحقیقات برای است مکنم که محدودیتها از برخی پژوهش این

 چاه اگار .پژوهش استفاده شده اسات افراد تحصیل کرده برای پاسخ دادن به سؤاالت از ای نمونه از مطالعه

 نرخ) جوانتر کننده مصرف های گروه از استفاده با که است ممکن بود، مناسب حاضر تحقیق این نمونه برای

متفاوتی بدست آید و ممکن است ایان نتاایب  نتایب ،(اجتماعی های رسانه به عالقمندی بیشتر و باالتر دتایی

 باا مطالعاه ایان هاای یافتاه تکارار باه تشویق را آینده تحقیقات بنابراین، .قابل تعمیم به کل جامعه نباشد

  .باشدمی کنیم که نماینده بخش بیشتری از جامعه  نمونه های بزرگتر از استفاده
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