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چکیده
رسانههای اجتماعی باهدف تسهیل ارتباط میان افراد و اشتراکگذاری مطالب به دنیای مجازی معرفی
شدند .با پیشرفت فناوری ،توجه مدیران بازاریابی خرده فروشیها جهت رشد و بهبود تجارت اجتماعی به
آنها جلب شد .پژوهش کیفی حاضر با هدف طراحی الگوی ارزش ویژه برند با تکیه بر بازاریابی رسانه
اجتماعی و بهرهگیری ازنظریه داده بنیاد با ابزار مصاحبه از  ۳۲نفر از خبرگان دانشگاهی و مدیران
وکارشناسان صاحبنظر در حیطه بازاریابی و رسانههایاجتماعی با نمونه گیری هدفمند انجام شدهاست.
تجزیه وتحلیل داده ها با نرمافزار  MaxQDAدر سه مرحله باز،محوری و انتخابی انجام شد .بر اساس
نتایج  ،مدل شامل عوامل تأثیرگذار (ساختاری ،مدیریتی ،مربوط به فروشگاه و مربوط به رسانهاجتماعی)
است .بازاریابیرسانهاجتماعی شامل( تبلیغات ،ارتباطات و تبلیغ دهانبهدهان الکترونیکی) میباشد .بستر
حاکم ( فضای تعاملی ،رقابتی و جهانیشدن) را در بر میگیرد ،عوامل مداخلهگر شامل( عوامل مذهبی،
تکنولوژی و اقتصادی) است ،که بر راهبردهای بازاریابیرسانهاجتماعی تأثیر میگذارند .اقدامات بازاریابی،
اقتصادی و نیروی انسانی در قالب راهبردها موجب شکلگیری پیامدهای بازاریابی مرتبط با ارزش ویژه
برند می شوند .مدیران بازاریابی با در نظر گرفتن مدل پیشنهادی تحقیق بهعنوان یک نقشه اقدام با ارائه
خدمات با کیفیت از طریق رسانههای اجتماعی میتوانند در جهت ارتقا ارزش ویژه برند گام بردارند.
کلمات کلیدی
ارزش ویژه برند  ،بازاریابی رسانه اجتماعی ،فروشگاههای زنجیرهای ،تئوری داده بنیاد
-1گروه مدیریت بازرگانی ،واحد رودهن ،دانشگاه آزاد اسلامی ،رودهن ،ایرانSbehzadinasab@gmail.com،
-۳گروه مدیریت بازرگانی ،واحد بینالمللی خرمشهر  -خلیج فارس ،دانشگاه آزاد اسلامی ،خرمشهر ،ایران (نویسنده مسئول)
Leila.andervazh@gmail.com
-۲گروه مدیریت بازرگانی ،واحد بینالمللی خرمشهر  -خلیج فارس ،دانشگاه آزاد اسلامی ،خرمشهر ،ایران.
Ebrahimnaiemi@yahoo.com
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مقدمه
در سالهای اخیر ،توسعه و رشد سریع فناوری گوشیهای همراه هوشمند باعث تسهیل تجارت
اجتماعی شده است .تجارت گوشیهای همراه ،پایهای برای مدلهای تجارت اجتماعی ،جوامع مجازی،
دنیای مجازی و شبکه شرکت-مصرفکننده است (توربان و همکاران .)۳۱1۲ ،در حال حاضر رسانههای
اجتماعی بخشی جداییناپذیر از جامعه مدرن میباشند .رسانههای اجتماعی ،ترکیبی از فناوری و تعاملات
اجتماعی بوده و باعث افزایش مشارکت مخاطبان میگردد (عقیلی و قاسمزاده عراقی .)1۲۳۱ ،رسانههای
اجتماعی دوره جدیدی از تجارت را به وجود آوردهاند (چن و شن ،)۳۱1۲ ،که بهطور روزافزون نقش
مهمی در خرید مصرفکنندگان ایفا میکند (بای ،یائو و دیو .)۳۱1۲ ،کاربران از شبکههای اجتماعی
بهعنوان ابزاری برای همکاری بهمنظور اشتراک گذاشتن تجربههای خرید آنلاین و اطلاعات مرتبط با
محصول و خدمات استفاده میکنند (هوانگ و بن یوسف .)۳۱1۲ ،این امر سبب ایجاد علاقه به یک
محصول و افزایش قصد خرید آن میشود (بای و همکاران .)۳۱1۲ ،علاوه بر تمایل به خرید ،کاربران
تجارت اجتماعی آگاهانه خرید میکنند و بهترین قیمت را با تبادل اطلاعات قابلاعتماد در مورد محصولات
و خدمات خاص به دست میآورند که این قابلیت منحصربهفرد تجارت اجتماعی است (کیم و پارک،
 .)۳۱1۲خرده فروشی شامل همه فعالیت های مربوط به فروش مستقیم کالا ها یا خدمات به مصرف
کننده نهایی میشود .یک خرده فروش یک واحد تجاری است که کل فروش آن از محل خرده فروشی
انجام میشود (روستا و بطحایی .)1۲۳۲ ،از دههها پیش خرده فروشها برای رساندن پیامشان به مخاطب
هدف از شبکههای رسانهای سنتی مانند تلویزیون ،رادیو ،چاپ و بیلیورد و  ...استفاده میکردند .خصیصه
رایج بسیاری از رسانههای سنتی فقدان تمرکز و سفارشیسازی با توجه به پیام است (حیدرزاده و کائینی،
 .)1۲۳۲درک نقش رسانه های اجتماعی برای پژوهشگران و مدیران در زمینه بازاریابی حیاتی است از
این رو بازاریابی رسانه های اجتماعی عنصر جدایی ناپذیر از کسب و کار در قرن  ۳1است .مسائل مربوط
به بازاریابی رسانه اجتماعی سبب توجه و تمرکز پژوهشگران و گسترش اهمیت چنین موضوعی شده
است (آلاوان.)۳۱1۲ ،با توجه به افزایش چشمگیر استفاده از اینترنت در کشورمان و پیشرفت فناوری
برای خرده فروشیها که میخواهند تجارت اجتماعی خود را بهبود و رشد بخشند ،ضروری است تا با
تمرکز بر عوامل موثر بر بازاریابی رسانه اجتماعی بر تقویت این شیوه نوین تجارت بپردازند.موردی که در
این خصوص وجود دارد این است که فروشگاههای زنجیرهای خرده فروشی چه مدلی را برای کیفیت
بازاریابی رسانه اجتماعی خود اجرا کنند تا هر چه بیشتر به سمت رضایت ،وفاداری مصرف کننده و ارتقا
ارزش ویژه برند خرده فروشی روند؟ .از اینرو هدف اصلی پژوهش حاضر ارائه الگوی ارزش ویژه برند با
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تکیه بر کیفیت بازاریابی رسانه اجتماعی میباشد زیرا لازمه فعالیت مؤثر در رسانههای اجتماعی وجود یک
چارچوب عملیاتی است که تاکنون موردتوجه قرار نگرفته است.
مبانی نظری پژوهش
امروزه مشتریان از انواع مختلف تکنولوژی به عنوان ابزار موثر در جهت تامین نیازهای خود بهره
میبرند .یکی از پیشرفته ترین سرویسهای اینترنتی ،شبکه های اجتماعی مجازی ازجمله اینستاگرام
هستند ،که امکان تعامل بین مصرفکنندگان و تولید کنندگان در آن وجود دارد .مصرفکنندگان در این
شبکه مجازی ،با گروههای تولیدی ارتباط برقرار می کنند و در بستههای تشویقی پیشنهادشده در آن
مشارکت مینمایند (حاجت زاده و مسرور.)1۲۳۲ ،
رسانههای اجتماعی بهعنوان یکی از مؤلفههای مهم فناوری اطلاعات و ارتباطات در نظر گرفته میشود
که تأثیر قابلتوجهی در تجارت دارد (چاترجی و کومارکار ..)۳۱۳۱ ،هدف اصلی بازاریابی رسانههای
اجتماعی ،ایجاد یک کسبوکار بر پایه مشتری مداری و اعتبار یک شرکت بهمنظور توسعه و مدیریت
کاری هست (عقیلی و قاسمزاده عراقی .)1۲۳۱ ،بازاریابی رسانههای اجتماعی شامل توسعه و استقرار
استراتژیهای بازاریابی با استفاده از یک بستر رسانه اجتماعی برای برقراری ارتباط با برندهای مرتبط و
مدیریت روابط با مشتریان است (چئونگ ،بیرس ،و رزنبرگر.)۳۱۳۱ ،
بازاریابی با رسانههای اجتماعی ارزانترین و مؤثرترین شیوه جذب مشتری است (برتون.)۳۱1۳ ،
چنین روشهایی شامل استفاده از پلتفرمهای رسانههای اجتماعی برای ایجاد آگاهی ،علاقه و هیجان در
یک برند از طریق استفاده از کلیپهای ویدئویی ،روایت (داستان) یا بازیهای تعاملی میشوند .در زمانه
ای که بیشتر اطلاعات و ارتباطات را کاربران و مشتریان تولید میکنند ،خرده فروشها هم بهطور خاص
پلتفرم های رسانههای اجتماعی را می سازند یا شرکت کنندگان فعالی در پلتفرم های موجود میشوند
تا پیامهایشان را به مخاطب هدفشان برسانند .مهمتر اینکه خرده فروشها میتوانند اکنون با مشتریان
تعامل کنند و درگیر شوند( .حیدر زاده و کائینی.)1۲۳۲ ،
از دیدگاه رویکرد نگرشی ،وفاداری به برند بر تکرار قصد خرید مشتریان و تعاملشان با برندی خاص
از طریق ادغام تمایلات و ترجیحات آن تمرکز میکند(صالح زاده وهمکاران .)۳۱1۲،رویکرد نگرشی
احساسات مختلف در شخص ،تعلق خاطری به سازمان،خدمات و کالا ایجاد میکند .این احساس درجة
وفاداری مشتری را که به طور کامل شناختی است ،مشخص میکند .مقیاسهای وفاداری نگرشی شامل
تبلیغات مثبت دهان به دهان ،تمایل به توصیه و تشویق دیگران به استفاده از کالا و خدمات است (رشیدی
ورحمانی.)1۲۳۳ ،باوجود تحقیقاتی که در خصوص نتایج بازاریابی رسانههای اجتماعی صورت گرفته،
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هنوز مدیران بازاریابی شرکتها بهطور سلیقهای و با آزمونوخطا نسبت به استفاده از ابزار رسانههای
اجتماعی عمل می کنند .این امر نشان از آن دارد که مدیران بازاریابی هنوز نتوانستهاند قواعد اجرایی
مشخصی ابداع یا به کار برند .این مسئله در بلندمدت موجب کمرنگ شدن نقش این ابزار قدرتمند و
بیاثر شدن فعالیتهای بازاریابی در رسانههای اجتماعی خواهد شد .در همین راستا گفته میشود که
اینترنت و شبکههای اجتماعی ،روابط بین مشتریان و برند را از پایه تغییر دادهاند .به این صورت که روابط
بین برند و مشتری بهصورت دوطرفه و در بسیاری موارد بهصورت مشتری به مشتری تبدیلشده است
(پرنت ،پلنگر و بال .)۳۱11 ،درصورتیکه شرکتها نتوانند این رابطه بین برند و مشتری ،و بین مشتریان
را در رسانههای اجتماعی بهبود دهند ،ممکن است شاهد از بین رفتن فرصتهای مستتر در این ابزار
باشیم .هنگامی که مشتری خدمات را ارزیابی می کند ادراک هایش را از خدمات دریافتی با انتظاراتش
مقایسه میکند .مشتریان هنگامی راضی هستند که خدمات ادراک شده شان انتظاراتشان را برآورده کند
یا از آنها پیشی بگیرد و وقتی احساس کنند خدمات درحدانتظاراتشان نیست ناراضی میشوند ( .حیدرزاده
و کائینی.)1۲۳۲ ،
پیشینه تجربی پژوهش
بیل ،و همکاران )۳۱۳۱( ،نشان دادند که استفاده از رسانههای اجتماعی توسط فروشنده ،وفاداری
مشتری را فقط برای مشتریان با ردهبالا و مشتریان دارای مراکز خرید کوچک افزایش میدهد.
کیگان و رولی )۳۱1۲( ،نیز مهمترین عوامل تصمیمگیری در بازاریابی رسانههای اجتماعی را تعیین
اهداف بازاریابی ،شناسایی شاخصهای کلیدی عملکرد ،شناسایی معیارها جمعآوری داده ،تجزیهوتحلیل،
تولید گزارش و تصمیمگیری مدیریت بیان میکنند
بیلگین )۳۱1۲( ،فعالیتهای بازاریابی رسانههای اجتماعی بهعنوان عاملی مؤثر بر روی وفاداری به
برند و تصویر برند هست.
در خصوص ویژگیهای بازاریابی رسانههای اجتماعی میتوان به تحقیق برونو و همکاران)۳۱1۲( ،
اشاره کرد که اقدامات بازاریابی رسانههای اجتماعی بر ارزش ویژه برند را بهعنوان یک مفهوم جامع که
شامل پنج جنبه (سرگرمی ،تعامل ،شیک بودن ،سفارشیسازی ،و دهانبهدهان) است ،اندازه میگیرند.
آنها درمییابند که اقدامات بازاریابی رسانه اجتماعی تأثیر مثبتی بر روی ارزش برند و دو جنبه اصلی
ارزش برند (آگاهی از برند و تصویر برند) دارند.
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کیم و همکاران ( )۳۱1۱در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که اعتبار شرکت تأثیر مثبتی بر
وفاداری به شرکت دارد .از آنجا که اعتبار شرکت با استفاده ازچهرههای تبلیغاتی افزایش مییابد ،وفاداری
به شرکت نیز زیاد میشود.
بلکریشنان و همکاران )۳۱1۱( ،تأثیر بازاریابی رسانه اجتماعی بر قصد خرید و وفاداری برند را مورد
تأکید قرار دادهاند .چراکه خریداران میتوانند با شرکت در رسانههای اجتماعی به اطلاعات درباره
خردهفروشها و برندهای خاص و عرضههای ویژه دسترسی یابند و خرید موفقتری انجام دهند.
رزاقی )1۲۳۲( ،مشخص کرد که شاخص بازاریابی رسانههای اجتماعی در رابطه بین نوآوری و خلاقیت
و آگاهی از نام و نشان تجاری نقش میانجی دارد.
ازنظر طاهری و دانشمند )1۲۳۲( ،بسیاری از شرکتها از شبکههای اجتماعی بهعنوان ابزاری برای
تغییر رفتار خرید در مشتریان ،توجه به رضایتمندی و کیفیت از دیدگاه مشتری ،ایجاد آگاهی از برند
در مشتریان و ارتباط مؤثر با آنها استفاده میکنند .از طرف دیگر ،میتوان گفت که شرکتها با استفاده
از این ابزار به دنبال تسریع در تغییر رفتار خرید مشتریان و ایجاد یک تصویر ذهنی مثبت نسبت به
برندشان در ذهن آنها هستند.
روش شناسی پژوهش
پژوهش حاضر پژوهش کیفی در حوزه فروشگاههای زنجیره ای صنعت خرده فروشی است که با
بهرهگیری ازرویکرد داده بنیاد و ابزار مصاحبه نیمه ساختاریافته از  ۳۲نفر خبرگان دانشگاهی ومدیران
وکارشناسان صاحبنظر در حیطه بازاریابی و رسانههایاجتماعی انجام شده است تعیین حجم نمونه بر
اساس روش اشباع نظری دادهها بوده است و از روش نمونهگیری هدفمند برای انتخاب شرکتکنندگان
استفادهشده است.تجزیه وتحلیل داده ها با نرمافزار  MaxQDAدر سه مرحله باز،محوری و انتخابی
انجام گرفت .در مرحله اول ،روش کدگذاری باز برای تجزیهوتحلیل دادههای کیفی به کار گرفته شد.
سپس مرحله کدگذاری محوری اجرا شد ،کدها مقایسه ،و بهطور مکرر موردبازنگری قرار گرفتند تا
مجموعهای از مضامین را تهیه کنند که جوهره بحثها را در خود جای میدهد .با پیوند دادن مضامین
اصلی به مضامین جزئی آنها ،سازههای کاملتری شکل گرفت .پس از پایان این مرحله ۲ ،کد محوری
مشخص شد .سرانجام ،در مرحله کدگذاری انتخابی ،رابطه بین دستهها بهعنوان یک ساختار متصل شکل
گرفت تا در قالب یک مدل مفهومی ظهور یابد.

006

طراحی الگوی بازاریابی رسانه اجتماعی فروشگاههای  /...بهزادی نسب ،آندرواژ و آلبونعیمی
یافته های پژوهش
در این مدل تمامی کدهای باز در شش محور اصلی دستهبندی شدند که عبارتاند از :عوامل تاثیرگذار،
پدیده محوری ،عوامل مداخلهگر ،بستر حاکم ،راهبردها ،و پیامدها .به علت محدودیت در صفحات متن
مقولههای اصلی وکد باز بصورت جداول خلاصه شده زیر گذاشته میشود :
عوامل تأثیرگذار بر بازاریابی رسانه اجتماعی:در چهار مقوله اصلی شامل :عوامل ساختاری ،عوامل
مربوط به فروشگاه زنجیرهای ،عوامل مدیریتی ،و عوامل مربوط به رسانه اجتماعی در جدول  1دسته
بندی شدند.
جدول -0عوامل تأثیرگذار بر بازاریابی رسانه اجتماعی
مقوله های اصلی

کدهای باز

عوامل ساختاری

دانش استفاده از شبکه موبایل توسط کاربران
مشخصات نرم افزار اینستاگرام
مشخصات محصول

عوامل مربوط به
فروشگاه زنجیرهای

حضور اثربخش فروشگاه زنجیرهای در رسانه اجتماعی
جذابیت خریدار خرده فروشی
صرفه جویی در هزینه

عوامل مدیریتی

عملکرد علمی و دانش بازاریابی مدیران در رسانه اجتماعی
حمایت مدیران از حضور مشتریان در رسانه اجتماعی
تخصص و دانش بازاریابی مدیران

عوامل مربوط به رسانه
اجتماعی

صرفه جویی در زمان
به روز بودن مطالب
کیفیت اطلاعات
بخشی از جامعه بودن
امکان نقد از عملکرد فروشگاه زنجیرهای

منبع:یافته های پژوهشگر
بازاریابی رسانه اجتماعی
در خصوص پدیده بازاریابی رسانه اجتماعی سه مقوله شناسایی شد که عبارتاند از :تبلیغات ،ارتباطات ،و تبلیغ
دهانبهدهان الکترونیکی که در جدول  ۳مشاهده میگردد.
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جدول  -2بازاریابی رسانه اجتماعی
مقوله های
اصلی

کدهای باز

تبلیغات

افراد تأثیرگذارهماهنگ با فعالیت شرکت،محتوای رسانه اجتماعی (درگیر کنندگی،
تداوم ،تنوع ،جذابیت ،اطلاعات ،سرگرمی)اطلاعرسانی (آموزش با کیفیت)ارتباط درک شده (ایده مشتری ،احترام ،شناخت مشتری ،احساس مشتری)انتظار عملکرد از تبلیغ (تبلیغات به موقع ،تبلیغات مفید ،مشاهده پذیری
نظرات سایر کاربران)

ارتباطات

منبع اطلاعات (نظر سایر کاربران به عنوان منبع اطلاعات ،درستی اطلاعات،ارجاع به منبع اصلاعات)
تعامل (کیفیت وموثر بودن جمع آوری بازخورد مشتریان,شنوایی شرکت بهحرفهای مشتری ,ترغیب به ارائه بازخورد,ارتباط دوطرفه بین مشتری و
شرکت)
بعد اجتماعی (خوشایندی حضور در صفحه شرکتی که افراد دوستدار همانبرند هستند ،مشتری ببیند که کدام فرد چه برندی را دنبال میکند ،آشنایی
مشتریان با افراد جدید که طرفدار برند هستند)

تبلیغ
دهانبهدهان
الکترونیکی

توصیه افراد دیگر برای خرید
بررسی نظرات آنلاین بر اساس لایک و اشتراک
نظرات (کامنت) آنلاین برای تصمیم خرید
توصیه محصول یا خدمات به دیگران از طریق رسانه اجتماعی

منبع:یافته های پژوهشگر
راهبردهای بازاریابی رسانه اجتماعی  :سه راهبرد اساسی که مصاحبه شوندگان به آن اشاره کردهاند طبق
جدول ۲اقدامات بازاریابی ،اقدامات اقتصادی ،و اقدامات نیروی انسانی تشکیل میدهند.
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جدول -3راهبردها
مقوله های اصلی

کدهای باز

اقدامات بازاریابی

شرکت در رویدادها
خلاقیت و نوآوری در اقدامات بازاریابی
ارائه خدمات متنوع (مثل قرعهکشی و مسابقه و اعطای جوایز و )...
جنبه آموزشی  -اطلاعات محتوا
بازاریابی محتوا در رسانه اجتماعی
همکاری با سلبریتی و افراد مشهور
بخشبندی بازار و انتخاب بازار هدف

اقدامات اقتصادی

تخفیف ریالی
تخفیف کالایی
تخفیف از طریق خرید اعتباری

اقدامات نیروی انسانی

بهکارگیری نیروی متخصص بازاریابیرسانهاجتماعی
تربیت نیروی متخصص بازاریابیرسانهاجتماعی
تسلط نیروهای متخصص بر بازاریابی رسانه اجتماعی
منبع:یافته های پژوهشگر

عوامل مداخلهگر :سه مقوله عوامل مذهبی ،عوامل مرتبط با تکنولوژی و عوامل اقتصادی طبق جدول  ۱نقش
مداخلهگر دارند.
جدول  -0عوامل مداخلهگر
مقوله های اصلی

کدهای باز

عوامل مذهبی

سوگواری
اعیاد
موضوعات مذهبی

عوامل اقتصادی

وضعیت معیشت مردم
رکود اقتصادی
تحریم

عوامل مرتبط با تکنولوژی

روش های تبلیغاتی
کیفیت ارتباط
در دسترس بودن اطلاعات

منبع:یافته های پژوهشگر
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بستر حاکم :بستری که بر محیط بازاریابیرسانهاجتماعی حاکم است طبق جدول  ۲بر سه مقوله اصلی شامل
فضای تعاملی ،فضای رقابتی و جهانیشدن است استوار میباشد.
جدول  -0بستر حاکم
مقوله های اصلی

کدهای باز

فضای تعاملی

ارتباط مدیران با مشتری
خدمات ارتباطی مرتبط با نیاز مشتری
ارتباط کارمندان با مشتری
ارتباط میان مشتریان

فضای رقابتی

افزایش سطح کیفی مشتری مداری
افزایش اعتماد مشتری
آگاهی از وضعیت رقبا

جهانیشدن

ارتباط در هر قسمت از جهان
تعداد زیاد کاربران رسانهاجتماعی
ابزار قوی برای رساندن شرکت به مخاطبان هدف
بازاریابی بدون محدودیت زمان و مکان
منبع:یافته های پژوهشگر

پیامدهای بازاریابی رسانه اجتماعی:درنهایت ،اقدامات بازاریابی  ،اقتصادی و نیروی انسانی در قالب راهبردها موجب
شکلگیری ارزش ویژه برند ازدیدگاه مصرف کننده میشوند که در جدول  ۲مشاهده میشود.
جدول -6پیامدهای بازاریابی رسانه اجتماعی
مقولههای اصلی

کدهای باز

پیامدهای
بازاریابی(ارزش
ویژه برند)

آگاهی از برند (شناخت شکل برند فروشگاه ،تمایز برند فروشگاه ،اطلاع از
برند فروشگاه)
تداعی برند (تشخیص ویژگی های فروشگاه ،تصور برند فروشگاه ،یادآوری
برند فروشگاه)
کیفیت درک شده از برند (قابل اعتماد بودن برند فروشگاه ،کیفیت
فروشگاه ،کیفیت احتمالی فروشگاه ،کیفیت بسیار خوب فروشگاه)
وفاداری به برند (وفاداری به فروشگاه ،اولین انتخاب فروشگاه ،ترجیح
فروشگاه در صورت دسترسی ،ترجیح فروشگاه)
منبع:یافته های پژوهشگر

025

طراحی الگوی بازاریابی رسانه اجتماعی فروشگاههای  /...بهزادی نسب ،آندرواژ و آلبونعیمی

بستر حاکم:
فضای تعاملیفضای رقابتی-جهانی شدن

پیامدها :ارزش ویژه
برند
آگاهی برندتداعی برند
کیفیت درک شده-وفاداری به برند

عوامل تاثیرگذار:
عوامل ساختاریعوامل مدیریتیعوامل مربوط بهفروشگاه زنجیرهای
عوامل مربوط بهرسانه اجتماعی

راهبردها:
اقدامات بازاریابیاقدامات اقتصادیاقدامات نیرویانسانی

شرایط مداخله گر:
عوامل مذهبیعوامل اقتصادی-عوامل مرتبط با تکنولوژی

شکل  -0مدل ارزش ویژه برند با تکیه بر بازاریابی رسانه اجتماعی
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بحث و نتیجه گیری
در الگوی ارزش ویژه برند با تکیه بر بازاریابی رسانه اجتماعی مشاهده گردید که عوامل مختلفی در
موفقیت آن دخالت دارند .بر اساس نتایج پژوهش حاضر مدل ارائه شده شامل شش سازه اصلی است که
عبارتاند از :عوامل تاثیرگذار ،بازاریابیرسانهاجتماعی ،راهبردها  ،عوامل مداخلهگر ،بستر حاکم ،و
پیامدهای بازاریابیرسانهاجتماعی.مدل علاوه برمشخص کردن ماهیت بازاریابی دربستر رسانههایاجتماعی
به تشریح عوامل اثرگذار ،مداخله گر ،بسترحاکم ،راهبردها و پیامدهای آن نیز پرداخته است .در گام
نخست ،این عوامل تأثیرگذار هستند که موجب تمایل مدیران بازاریابی به بهرهبرداری از رسانهاجتماعی
برای بازاریابی میگردند .برخی مطالعات مانند کورتی و ژانگ ،)۳۱1۲( ،هوانگ ،و بن یوسف)۳۱1۲( ،؛
محمدی و همکاران ،)1۲۳۲( ،ابوشمعا و ابوشناب )۳۱1۲( ،نقش عوامل ساختاری در موفقیت بازاریابی
رسانه اجتماعی و تحقیقات طالقانی و همکاران )1۲۳۲( ،و علم و همکاران )1۲۳۲( ،نقش عوامل مربوط
به فروشگاه زنجیرهای را گزارش کرده اند .عوامل مدیریتی را علم و همکاران )1۲۳۲( ،در مدل خود مطرح
و عوامل مربوط به رسانهاجتماعی در تحقیقاتی همچون ،نیسار و وایت هد ،)۳۱1۲( ،و مصطفی نژاد،
( ،)1۲۳۳و زهرایی و همکاران )1۲۳۲( ،ذکر شده است.
در خصوص پدیده بازاریابیرسانهاجتماعی سه بعد تبلیغات ،تبلیغ دهانبهدهان الکترونیکی و ارتباطات
وجود دارد .که در تحقیقات حاجت زاده و مسرور) (1۲۳۲؛ (رضوانی)،)1۲۳1 ،غفوریان وهمکاران(1۲۳۲،
اشاره شده است .راهبردهای بازاریابیرسانهاجتماعی در سه اقدام بازاریابی ،اقتصادی و نیروی انسانی دنبال
شده است .اقدامات بازاریابی شامل شرکت در رویدادها ،خلاقیت و نوآوری در ارائه خدمات ،ارائه خدمات
متنوع (مثل قرعهکشی و مسابقه و اعطای جوایز و ،)...جنبه آموزشی  -اطلاعاتی محتوا ،بازاریابی محتوا
در رسانهاجتماعی ،همکاری با سلبریتی و افراد مشهور ،و بخشبندی بازار و انتخاب بازار هدف است که
انجام بموقع ومناسب این اقدامات در موفقیت بازاریابی سهم سزایی دارد .این اقدامات در تحقیقات پیشین
همچون فاستروت و فرنسکوسی ،)۳۱11( ،الجوخدارو و سنکال ،)۳۱11( ،لیم و کومار )۳۱1۲( ،و اویرو و
ویستار )۳۱1۲( ،تشریح شدهاند .اقدامات اقتصادی را میتوان با تخفیفات فروشگاهی اجرا کرد که با
تحقیق نیسار و وایت هد )۳۱1۲( ،همسو است در شرایط کنونی با توجه به وضعیت معیشتی مردم
تخفیفات مناسب کالای باکیفیت نقش مهمی در تداعی برند ومراجعه مجدددارد .اقدامات نیروی انسانی
هم بهکارگیری نیروی متخصص بازاریابیرسانهاجتماعی و تربیت نیروی متخصص بازاریابیرسانهاجتماعی
را دربر میگیرد که توسط علم و همکاران )1۲۳۲( ،به آن اشارهشده است.تعاملات حرفه ای ومناسب با
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مشتری ازطریق متخصصان حرفه ای ضمن ایجاد انگیزه در مشتریان برای ارائه بازخوردهای مناسب باعث
میشود راهکارهای درجهت بهبود بازاریابی و وفاداری مشتریان حاصل شود.
عوامل مداخله گری که بر راهبردها و عملکرد آن تأثیر میگذارند عبارتاند از عوامل اقتصادی و
عوامل مذهبی و عوامل مرتبط با تکنولوژِی  .عوامل مرتبط با تکنولوژی در تحقیق روشندل و محمودزاده،
( )1۲۳۲نیز موردسنجش قرارگرفته است اما عوامل مذهبی و عوامل اقتصادی در تحقیق حاضر برای
نخستین بار پیشنهادشده یافته جدیدی محسوب میشود .به اعتقاد لائو )۳۱1۱( ،مذهب به عنوان ارزشی
مهم در ساختار شناختی فرد میتواند بر رفتار فرد به هنگام خرید محصول تأثیر گذارد .بنابراین بهرهگیری
از رسانه های مدرن در ارتباطات دینی صورتی دیگر دارد .در کشور ما که اکثریت جمعیت پیرو اسلام و
مذهب شیعه هستند ،مناسک و رفتارهای دینی اهمیت زیادی دارند .گستردگی ،قدمت و پویایی این
مراسم و مناسک در فرهنگ ایرانی چنان است که می توان گفت کمتر پدیده اجتماعی در کشور به این
وسعت میرسد (جمشیدیها و قبادی .)1۲۳۲ ،بستر حاکم سه بعد فضای رقابتی و فضای تعاملی و
جهانیشدن را شامل میشود که همسو با یافتههای روشندل و محمودزاده )1۲۳۲( ،است.در واقع فضای
تعاملی وبازخوردهای مناسب ودوسویه شرکت ومشتریان میتواند ضمن اهمیت دادن به نظرات ایشان
اصلاحات مورد نیاز در با توجه به فضای رقابتی انجام شود .درنهایت پیامدهای بازاریابی که به اهمیت
ارزشویژهبرند اشاره دارد و در تحقیقات بو ،و همکاران ،)۳۱1۲( ،قاضی زاده و همکاران ،)1۲۳۳( ،و
انصاری و نصابی )1۲۳۳( ،مطرحشده است.در دنیای رقابتی کنونی اهمیت دادن به مشتری بعنوان
مهمترین دارایی در رسیدن به اهداف شرکت باید مدنظر باشد .پیچیدگیهای دنیای امروز سبب شده که
اتخاذ رویکردهایی جدید و مناسب دربازاریابی رسانه اجتماعی وتعامل موثر با مشتریان گام مهمی در
موفقیت سازمان باشد.
با توجه به نتایج بدست آمده ازاین پژوهش،پیشنهادات زیر قابل ارائه میباشد :مدیران بازاریابی در
فروشگاههای زنجیرهای با در نظر گرفتن مدل پیشنهادی تحقیق بهعنوان یک نقشه اقدام ،در ارتقا ارزش
ویژه برند به موارد ذیل اهمیت دهند:
* برای تقویت هریک ازاجزای عوامل تاثیرگذار بر بازاریابی رسانه اجتماعی پیشنهادهای زیر ارائه
میشود:
با توجه به نقش مهم عوامل ساختاری در مدل ,سرمایه گذاری در زیرساختهای اشتراک گذاریدانش وتحلیل موثر دادهها میتواند در ایجاد یکنام تجاری قدرتمند موثر باشد.

023

فصلنامه مدیریت کسب و کار -شماره پنجاه -تابستان 0055
شرکتهای فعال درحوزه فناوریهای جدید ,برای بازاریابی در رسانه های اجتماعی باید دانش لازم راداشته باشند بدین منظور مقوله آموزش به کارکنان فعلی یا استخدام کارکنان با تحصیلات ومهارت مورد
نیازباید انجام گردد.
ازآنجایی که استفاده ازرسانههای اجتماعی مجازی برای تبلیغات ,هدف کاهش هزینه را محققمیسازد بنابراین شرکتها با افزایش کیفیت محتوا اطلاعات و به روز بودن ازطریق اثربخشی میتوانند در
هزینههای تبلیغات خود صرفه جویی نمایند.
پیشنهاد می گردد در بخش رسانه اجتماعی ازمدیران با تخصص ودانش مرتبط استفاده شود تاازحضور مشتریان در رسانه وبازخوردهای ایشان حمایت علمی داشته باشند.
*با توجه به نتیجه پژوهش برای تقویت هریک ازاجزای بازاریابی رسانه اجتماعی پیشنهادهای زیر
ارائه میشود:
 سرمایه گذاری شرکت ها در تولید محتوا با کیفیت در رسانه های اجتماعی متناسب با نیازمخاطبو ارائه جذاب وهدایت افراد به مکانی که می توانند ازآن خرید کنند در ارتقا ارزش ویژه برندموثرمی باشد.
 ارتباط مستمر مشتری با شرکت در شبکه اجتماعی جهت بازخورد کیفیت خدمات گامی مهمدرتعامل دوطرفه مشتری وشرکت است.
 برقراری ارتباط با تاثیرگذاران ومتخصصین صنعت و ترغیب به مشارکت آنها در تبلیغات باعثشناخت و ارتقا محبوبیت برند در بین کاربران شده و ازطریق تبلیغ دهان به دهان دنبال کنندگان زیادی
بدست میآید.
*با توجه به نتیجه پژوهش برای تقویت هریک ازاجزای راهبردهای بازاریابی رسانه اجتماعی
پیشنهادهای زیر ارائه میشود:
کمپین بازاریابی با کیفیت در راستای اهداف برد-برد طراحی شود .متناسب با کسب وکار شرکتتخفیف ویژه ونمونه رایگان ارائه گردد یا مسابقه راه اندازی شود .همچنین استفاده ازچهره های مشهور
که ازخدمات شرکت استفاده کرده اند در جلب توجه مشتریان و تداعی برند موثر می باشد.
 بکارگیری کارکنان متخصص در امر بازاریابی رسانه اجتماعی و ایجاد ارتباطات هوشمند میتواندضمن افزایش وفاداری مشتری باعث قدرتمند شدن برند شود.
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با توجه به نقش خردهفروشان در رفاه اجتماعی مسئولیت اخلاقی میتواند شامل فراهم کردن فرصتاشتغال برای بیکاران ،خرید کالا با مسئولیت اجتماعی ،رویدادها و در شرایط رکود اقتصادی تخفیفهای
مناسب و توجه به رفاه مردمی که کف هرم درآمد هستند
*-با توجه به نتیجه پژوهش برای تقویت هریک ازاجزای عوامل مداخله گر پیشنهادهای زیر ارائه
میشود:
کیفیت ارتباط با مشتری ودر دسترس بودن اطلاعات کافی در روشهای موثر تبلیغاتی باعث ارتباطمنظم دوطرفه و ایجاد اعتماد ووفاداری در مشتریان میشود.
 تخفیف ویژه بطور مداوم در ایام مذهبی در جهت جلب توجه مشتریان وتداعی برند میتواند موثرباشد.
درشرایط تحریم عرضه کالای باکیفیت ایرانی می تواند ازقاچاق کالا که باعث آسیب زدن جدی بهاقتصادکشور می شود جلوگیری کند.
*-با توجه به نتیجه پژوهش برای تقویت هریک ازاجزای بستر حاکم پیشنهادهای زیر ارائه میشود:
کیفیت تعامل با کاربران ازطریق پاسخگویی به نظرات ایشان در راستای رسیدن به وفاداری مشتریموثر میباشد .شرکتها با دنبال کنندگان خود از طریق پاسخگویی به سوالات و نظراتشان به طور
مستقیم ارتباط برقرار کنند به این ترتیب کاربران احساس میکنند مورد توجه قرار گرفتهاند .علاوه بر
این دنبال کنندگان آنها هم با برند آشنا میشوند .
 شرکت در رویدادها وبررسی فضای رقابتی درتحلیل کسب وکاروپیاده سازی استراتژی مناسب برایموفقیت برند واهداف شرکت بسیار مهم است.
 خلاقیت ونوآوری در ارائه خدمات و کیفیت ارتباط و روشهای تبلیغاتی با توجه به بستر جهانیرسانههای اجتماعی در جهت تقویت ارزش ویژه برند در ابعاد جهانی پیشنهاد میشود.
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