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چکیده
با توجه به لزوم استفاده از فضای مجازی مطابق با سند تحول بنیادین آموزش و پرورش،
آمادگی در شرایط اقتضائی و ضرورت استمرار امر آموزش و پرورش با بهرهگیری از امکانهای
موثر موجود در فضای مجازی و دغدغه والدین در انتخاب مدرسه کارآمد برای دانشآموزان،
هدف این پژوهش بررسی تاثیر رسانههای اجتماعی بر برند مدارس ابتدایی شکل گرفت .شیوه
انجام پژوهش از نوع پیمایشی -همبستگی و جامعۀ آماری آن کلیه کاربران اینترنتی عضو در
رسانه اجتماعی اینستاگرام شهرستان اصفهان بوده که به صورت فعال با برند مدارس ابتدایی
واکنش نشان میدهند .با توجه به نامحدود بودن جامعه مورد بررسی ،حجم نمونه از طریق
فرمول کوکران  384نفر است که به شیوه خوشهای تصادفی انتخاب شده است .ابزار مورد
استفاده پرسشنامه محقق ساخته بوده است .برای اطمینان از کسب محتوای روایی از نظر
اساتید و صاحبنظران و برای اطمینان از پایایی ابزار اندازهگیری ،از روشهای آلفای کرونباخ و
بازآزمایی استفاده شد .نتایج پژوهش نشان داد که هفت عامل کندوی عسل مطرح شده از
سوی اسمیت با برند و تمامی ابعاد مطرح شده از سوی آکر دارای رابطۀ مثبت و معنیدار است.
واژگان کلیدی :رسانههای اجتماعی ،برند ،مدارس ابتدایی ،اینستاگرام.

 1تاریخ دریافت مقاله – 1400/1/9 :تاریخ پذیرش مقاله1400/4/28 :
 2مدرس دانشگاه فرهنگیان ،ایران ،اصفهانshahla_zahabioun@yahoo.com .
 3کارشناسی علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان فاطمه الزهرا ،ایران ،اصفهان.
 4کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه شهید بهشتی ،ایران ،اصفهان.
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مقدمه
پیشرفتهای نوین در زمینۀ فناوری اطالعات ،باعث پدیدآمدن فضاهای مجازی جذابی همچون
رسانههای اجتماعی 1شده است که روز به روز در حال گسترش هستند و عرصه را بترای تبلیتغ
کاال و خدمات فراهم میکنند .با پیشرفت فنتاوری اینترنتت ،بنگاههتا از ستایتهای رستانههای
اجتماعی ،برای ترویج و پخش اطالعات دربارۀ برند خود ،استفاده میکنند .رسانههای اجتماعی
باعث تغییر ارتباطات بازاریابی سنتی شدهاند .کاربران اینترنت بته تتدریج ارتباطتات تجتاری را
شکل میدهند که این ارتباطات در شکل سنتی ،از جانب بازاریابتان شتکل میگرفتت (استچی،
وینیسکی و دابروسکی .)2015 ،2در اکثر کشورهای پیشرفتۀ دنیا ،رسانههای اجتمتاعی کتاربرد
وسیعی پیدا کردهانتد و تقریبتاً همته جوانتب زنتدگی متردم را در برگرفتهانتد و ضتمن اینکته
ستتازماندهندگان ایتن رستتانهها ،توانستتتهاند بتته بهتتترین شتتکل از ایتن ابتتزار استتتفاده کننتتد،
تولیدکنندگان محصوالت و خدمات نیز توانستهاند با توجه به اطالعاتی که از ایتن رستانهها بته
دست میآورند ،اعتماد و وفاداری به برنتد را در مشتتری تقویتت کننتد (بترودی و همکتاران،3
 .)2013رسانههای اجتماعی روشهای جدیدی را برای ارتباطات به بنگاههتا و مصترفکنندگان
ارائه میدهند .بنگاهها میتوانند از طریق ایجتاد یتک فضتای عمتومی روی اینترنتت کته در آن
کاربران میتوانند با یکدیگر ارتباط برقرار کنند ،بر محدودیتهای جغرافیتایی مصترفکنندگان
غلبتته کننتتد .جنبتتههای منحصر به فرد رستتانههای اجتماعی و محبوبیت بسیار زیاد آن باعث
بوجود آمدن انقالبی در شتتیوههای بازاریابی نظیتتر تبلیغات و پیشبردها شده است .رستتانههای
اجتماعی از طریق تبلیغات و بازاریابی ،توانایی جذب مخاطبان خود را بسیار باال برده و افتزایش
همکاری با سایتهای دیگر نیز به رشد تعداد کاربران آن کمک میکند .لذا صرف هزینته بترای
بازاریابی ،پاداشی به جزتوسعه مستمر در حوزه تبلیغات تجاری اینترنتی در پی نخواهد داشتت
و مدیریت صحی کسب و کار باعث رونق و عدم توجه بته آن باعتث خستران کتار میشتود .در
حال حاضر ،رسانههای اجتماعی بخشی جداییناپذیر از جامعته متدرن میباشتند و رستانههای
اجتماعی به یک صنعت بزرگ تبتدیل شتدهاند .در واقتع بازاریتابی رستانههای اجتمتاعی ،یتک
1

Social media
Schivinski & Dabrowski
3
Brodie et al
2

23

دوفصلنامه پویش در آموزش علوم تربیتی و مشاوره

دوره هفتم ،شماره ،14بهار و تابستان 1400

استراتژی بازاریابی اینترنتی میباشد که باعث کسب و کار در سازمان و رسیدن به جامعه هدف
میگردد .اینترنت و به خصوص شبکه اجتماعی اینستاگرام جزء جدانشدنی زنتدگی انستانهای
قرن  21است؛ بنابراین آشنایی با مبانی و مفتاهیم پایته و شتناخت ایتن پدیتده جهتانی ،جتزء
واجبات زندگی امروزی شده است .امروزه با توجه به پیدایش وب  2و حرکت آن بته ستوی وب
 3و همچنین روند پرشتاب گسترش رسانههای اجتماعی و باز شدن فضای اطالعرسانی ،دیگتر
نمیتوان از رسانههای جمعی (رادیو و تلویزیون) به عنوان تنها کانال خبری و اطالعرسانی برای
مخاطبان نام برد و با در نظرگرفتن استفاده مخاطبتان از فضتای مجازی،کتارگزاران خبتری در
رسانههای جمعی ،باید توجه ویژهای به این فضا داشته باشند (توستلی و همکتاران .)1398 ،در
دنیای امروز ،مشتریان می توانند با اشتراکگذاری تجارب خود ،یک شرکت یا برند را باال بترده
و یا آن را تضعیف نمایند .اساسا در فضای وب ،نقش برندها سختتر استت .افتراد میتواننتد از
طریق وب ،از طریق صفحات محصول و از طریق شبکه هتای اجتمتاعی ،بته راحتتی تجتارب و
اظهار نظرهایی را که در برخورد با برندهای مختلف داشتهاند ،به وسیله بازاریابی دهان به دهان
یا تبلیغ دهان به دهان به دیگران انتقال دهند ،که این کار می تواند هم برای یتک برنتد تبلیتغ
مثبت داشته باشد و هم بر روی آن تاثیر منفی بگذارد.برندها داراییهای ناملموسی هستند کته
منعکسکننده ارزش واقعی یک نهاد هستند و منبع مزیتت رقتابتی پایتدار را آشتکار میکننتد.
برندها هم برای نهادها و هم برای مصرفکنندگان کاال و خدمت ،ایجاد ارزش افتزوده میکننتد.
این ارزش افزوده به عنوان برند مفهومسازی میشود (راجاگوپال .)2008 ،1ارزش افزوده ممکتن
است با توجه به احساس و عمل مشتریان نسبت به برند و همچنین تغییر در قیمت ،سهم بازار
و سودآوری در نظر گرفته شود .لذا بر مدیریت برند به عنوان یک مسأله مهتم در اکثتر نهادهتا
تأکید شتده استت .امروزه ،سرمایهگذاری بر روابط مصرفکننده با برنتد به موضوع بسیار مهمی
برای بسیاری از متتدارس که به دنبال کستتب جایگتتاه کارآمتتد از طریق ختتدماتدهی مناستتب
هستند ،تبدیل شده است .این امتتتتتر به دلیل آن است که رابطۀ قوی و مناسب والتتتتتدین و
دانشآموزان با برند مدارس ،باعث ایجاد مزیتهایی نظیر کاهش تهدیتد از جانتب متدارس تازه
تاستیس ،پذیرش قیمتت بتاالتر توستتط والتدین دانشآمتوزان ،کاهش هزینتههای جتتاری و نیز
تبلیغات افواهی مثبت برای مدارس میشود .از این رو بسیاری از محققین بتر ایتن باورنتد کته
Rajagopal
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مدارس میتوانند از طریق جلب دلبستگی عاطفی با دانشآموزان و والدین ،وفتاداری و اعتمتاد
آنها را جلب کنند و با تعامل بیشتر ،ایتن رابطته را تقویتت کترده و وفتاداری آنهتا را بیشتتر
نمایند.
از جمله پدیدههای جدیدی که بر اثر ادغام فناوریهتای مختلتف ارتبتاطی در ستالهای اخیتر
شکل گرفته است ،میتوان به رسانههای اجتماعی مجازی اشاره کرد .تمایل استفاده از فنتاوری
رسانههای اجتماعی آنالین ،پدیده اجتماعی را ارائه میکند که بته تعتامالت در میتان کتاربران
وابسته است و تمایل استفاده از فناوری به مفهوم تمایل گروهی از افراد به ادامه استتفاده از آن
فناوری با یکدیگر است (چانگ و لی .)2010 ،1با توجه به اینکه محیط مدرسه چندوجهی است
و معلمان با طیفهای مختلفی از دانشآموزان سروکار دارند و لزوم استتفاده از فضتای مجتازی
مطابق با سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و همچنتین اقتضتائات شترایط کشتور و اینکته
آموزش و پرورش با بهرهگیری از امکانهای موثر موجود در فضای مجازی و فرآیند ایجاد رسانه
اجتماعی دانشآموزی به عنوان امری ضروری لحاظ میگردد ،از سویی به دلیتل اهمیتتت بتته
سزایی کته رسانههای اجتماعی بر برنتد متدارس ابتتدایی در راستتای پیشترفت کشتور دارنتد،
ضروری است که پژوهشهتایی در راستای این مهم صتورت گیترد و بته بررستی آن پرداختتته
شتود .متأسفانه در مورد رسانههای اجتماعی در مدارس ،پژوهشهتای بستیار کمتی در داختل
ایران انجام گرفته است و این مسأله بته ویتژه در متورد رستانه اجتمتاعی اینستتاگرام بتا برنتد
مدارس ابتدایی صادقتر میباشد.
پیشینه پژوهش خارجی
پالمو )2018( 2ایجاد ارزش ویژه برند از طریق بازاریابی رسانههای اجتمتاعی را متورد بررستی
قرار داد .هدف از این پژوهش این بتود کته چگونته یتک شترکت میتوانتد از طریتق بازاریتابی
رسانههای اجتماعی ،سهام تجاری خود را رشد دهد .نتتایج نشتان داد کته بترای دستتیابی بته
گروههای هدف مناسب با بازاریابی در رسانههای اجتماعی و به منظور ایجاد یتک برنتد تجتاری
قوی ،شرکت باید روی سیستم عاملهای مختلف رسانههای اجتماعی متمرکز شود .باید تفاوت
Cheung, C. M., & Lee, M. K
Lauri Pelamo
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مشخصی در استفاده از رسانههای اجتماعی افراد مسن و جوان مشاهده شتود و لتذا محتویتات
موجود در هر رسانه رسانه اجتماعی را سفارشی کترد .عتالوه بتراین ،بترای دستتیابی بته ارزش
بیشتر برند ،نیاز است اهمیت فعالسازی مشتریان برای تعامل با شرکت برجسته شود.
اشرف ،اعظم و سهر ( )2019در پژوهشی با عنوان «نقش بازاریتابی رستانههای اجتمتاعی روی
ارزش ویژه برند و ارتباط با مصرفکنندگان» به بررسی رابطه این متغیرها با سه برنتد مختلتف
در پاکستان پرداختند .نتایج پژوهش نشان داد که بین بازاریابی رسانه اجتماعی و رفتار مصرف
کننده و ارزش ویژه برند رابطه مستقیمی وجود دارد .نتایج این تحقیق همچنین نشان می دهد
کتته برنتتدها میتواننتتد بتتا استتتفاده از ستتایتهای رستتانههای اجتمتتاعی ،رابطتته ختتود را بتتا
مصرفکنندگان بهبود بخشند.

پیشینه پژوهش داخلی
خدایاری و امیریان ( )1397در پژوهشی با عنوان «بررسی تاثیر رسانههای اجتماعی بتر روابتط
مشتری–برند (مطالعه موردی :رسانه اینستاگرام)» به این نتیجته رستیدند کته متدل اولیته در
بخش متغیر مستقل دارای سه مولفه تنتوع اطالعتات ،اعتمتاد و ارتباطتات و در بختش متغیتر
وابسته دارای هفت مولفه ارتباط درونی ،وابستتگی ،صتمیمت برنتد مشتری،صتمیمت مشتتری
برند ،وابستگی نوستالژیک ،عشق و تعهد و کیفیت رابطه میباشد .نتایج نشان داد که رسانههای
اجتماعی بر روابط مشتری–برند تاثیر مثبت و معناداری دارد .همچنین استتفاده از رستانههای
اجتماعی بر مولفههای ارتباط درونی ،وابستگی ،صمیمت برند مشتری ،عشق و تعهد و کیفیتت
روابط نیز تاثیر مثبت و معناداری داشت .همچنین مشخح شد که بین استتفاده از رستانههای
اجتماعی و وابستگی نوستالژیک به برند آیفون رابطه مثبت و معناداری وجود ندارد.
شفیعی ،رحمتآبادی و سلیمانزاده ( )1398در پژوهشی با عنوان «تتأثیر ارتباطتات بازاریتابی
رسانه های اجتماعی بر ارزش ویژه برند ،ارزش ویژه ارتباطی و پاسخ مشتری» به مدیران رسانه
های اجتماعی کمک میکند تا از طریق سازوکارهای موجود در ارزش ویژه برنتد و ارزش ویتژه
ارتباطی ،بر پاسخ مشتری تاثیرگذار باشند .با استفاده از نتایج این پژوهش میتوان بته متدیران
بازاریابی پیشنهاد کرد با استفاده از سازوکارهای پیش بینی شده در ارتباطات بازاریتابی رستانه
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اجتماعی و همچنین با فراگیر کردن فعالیت های برند خود در رسانه های اجتماعی پاسخ هتای
مشتریان به این فعالیت ها را مشاهده نموده و با استفاده از این سازوکارها ،وفتاداری مشتتریان
به برند خود را تقویت نموده و پاسخ مشتتریان در جهتت افتزایش رضتایت از برنتد را دریافتت
نمایند .جامعه آماری پژوهش کاربران رسانه اجتماعی اینستاگرام چرم درسا هستند.
با جمع بندی پیشینۀ پژوهش متی تتوان دریافتت کته اگرچته بتته صتتورت ارتبتتاط دوگانتته
متغیرهتای رسانه اجتماعی و برند مطالعه شدهانتد ،با این وجود با بررسیهایی که محقق انجتام
داده است به چنین پژوهشی دست نیافتیم .مدل مفهومی این پژوهش با استناد بته پیشتینهی
نظری و تجربی ،از ترکیبی از مدلهای کندوی عسل اسمیت )2007( 1و مدل ارزش ویژه برنتد
آکر )1991( 2بهره گرفته شده است .دلیل استفاده از این مدلها ،دارا بتودن طیتف وستیعی از
متغیرهای رسانههای اجتماعی و برند است که نسبت به ستایر متدلهای پیشتینه تحقیتق ،بته
موضوع مورد بررسی ،کاملتر و نزدیکتر بوده و از اعتبار باالتری برخوردار میباشد .از این رو بر
اساس آنچه که بیان گردید ،الگوی مفهومی و نظری ارتباط بین متغیرهتای رستانه اجتمتاعی و
برند در شکل  1آمده است .هدف پژوهش حاضر ،بررسی تاثیر رستانههای اجتمتاعی بتر ارزش
ویژه برند در مدارس ابتدایی شهر اصفهان میباشد.

شکل شماره :1مدل مفهومی تحقیق (منبع :اسمیت ( )2007و آکر (.))1991

Smith, C.
Aaker D. A

1
2
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فرضیه پژوهش:
با توجه به مدل مفهومی ارائه شده در شکل شماره  ،1فرضیههای پژوهش به شرح زیر میباشد.
 :H1هویت بر ارزش ویژه برند تاثیر مثبت و معناداری دارد.
 :H2گفتگو بر ارزش ویژه برند تاثیر مثبت و معناداری دارد.
 :H3حضور بر ارزش ویژه برند تاثیر مثبت و معناداری دارد.
 :H4روابط بر ارزش و یژه برند تاثیر مثبت و معناداری دارد.
 :H5شهرت بر ارزش ویژه برند تاثیر مثبت و معناداری دارد.
 :H6گروه بر ارزش ویژه برند تاثیر مثبت و معناداری دارد.
 :H7اشتراکگذاری بر ارزش ویژه برند تاثیر مثبت و معناداری دارد.
مبانی و چارچوب نظری
رسانههای اجتماعی
رسانههای اجتماعی بنا بر یک تعریف ،رسانههایی برای برقراری تعامل اجتماعی مبتنی بر وب و
راهی ارزان و قابل دسترس برای انتشار اطالعات از سوی عموم کاربران هستند .این تعریف
عام ،بسیاری از وبسایتهای با کارکرد ارتباطی را در زمرهی رسانههای اجتماعی قرار داده
است؛ فرومهای اینترنتی ،وبالگها ،رسانههای اجتماعی ،ویکیها و پادکست از این قبیل
هستند .اما یکی از پرکاربرترین انواع رسانههای اجتماعی را رسانههای اجتماعی تشکیل
میدهند .رسانههای اجتماعی مجازی تنها ابزارهای تکنولوژیکی جدیدی نیستند که امکانات
جالب توجهی را در اختیار کاربران اینترنتی قرار داده باشند .رسانههای اجتماعی را فراتر از
گونهای وبسایت میتوان بهعنوان رسانههای جدیدی در نظر گرفت که در ساختارهای
اجتماعی ،فرهنگی ،اقتصادی و سیاسی تغییراتی ایجاد کردهاند (توسلی و همکاران.)2015 ،
رسانه های اجتماعی به آن دسته از شبکه های اینترنتی اطالق میشود که در آن امکانات
تعامل ،اضافه کردن دوستان ،اظهارنظردر پروفایل ها ،ایجاد گروه های جدید ،پیوستن به سایر
گروهها و پرداختن به بحث و گفتگو ،به طورهمزمان میسر است .چالشهایی که رسانههای
اجتماعی در سالهای اخیر با آنها مواجه بودهاند ،حوزههایی فراتر از فضای مجازی را تحت
تأثیر قرار داده است .رسانههای اجتماعی از سویی به عنوان یکی از گونههای رسانههای
اجتماعی ،امکانات تعاملی قابل توجهی برای کاربران اینترنتی فراهم کردهاند و در افزایش
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مشارکت شهروندان در برخی فرایندها مؤثر بودهاند؛ از سویی این رسانهها با آسیبهای
گستردهای در حوزههایی از قبیل حریم خصوصی ،کپیرایت ،اعتیاد مجازی ،سوء استفاده از
کودکان ،دزدی اطالعات و هویت و مواردی اینچنینی مواجه بودهاند .این رسانهها همچنین
عرصهی ارتباطات سیاسی را نیز متحول کردهاند .در حوزهی ارتباطات بینالملل نیز رسانههای
اجتماعی مورد توجه هستند و برخی کشورهای شرقی مانند چین و روسیه که دغدغهی حفظ
فرهنگ ملی برایشان اهمیت دارد ،با تقویت رسانههای اجتماعی بومی تالش کردهاند کاربران
خود را از رسانههای اجتماعی بینالمللی که در مالکیت شرکتهای امریکایی هستند ،دور
کنند .رسانههای اجتماعی همچنین بر شکلهای سرمایه اجتماعی و اقتصادی و نحوهی تبدیل
آنها به یکدیگر نیز مؤثر بودهاند و عرصهی اقتصاد را نیز بینصیب نگذاشتهاند (کاپالن و
هنلین .)2010 ،1بر اساس مطالعات انجام شده در مرکز تحقیقات پیو ،2استفاده از رسانه
اجتماعی در چند سال گذشته به میزان قابل توجهی رشد کرده است .اینستاگرام یکی از
رسانه های اجتماعی است که در بین افراد جوان محبوبیت خاصی پیدا نموده است (چانگ و
تادانی)2017 ،3؛ به طوری که در سال های اخیر تعداد افرادی که از فروشگاههای مجازی در
اینستاگرام استفاده می نمایند ،افزایش یافته است .در نوامبر  ،2016تعداد کاربران فعال ماهانه
در اینستاگرام بیش از  600میلیون نفر بودند که بیشتر از  20درصد از کاربران اینترنت شامل
 51درصد مرد و  49درصد زن را به خود اختصاص می دادند (اسمیت.)2016 ،
ارزش ویژه برند
یک محصول یا خدمت زمانی برند میشود که خریداران هتدف ،دربتارهی آن محصتول آگتاهی
داشته باشند ،آن را فراگرفته باشند و با توجه به این امر ،در ساختارهای دانشتی حافظته ختود،
محصول ذخیره شده باشد .این ساختارهای دانشی ،ارزش بدست آورده شتدهی خریتداران را از
طریق محصول به واسطه اثرگذاری بر طرز فکر خریداران ،احساسات و رفتار محترمانه نسبت به
محصول را افزایش میدهد .از این رو محصول زمانیکه برند شده باشد ،نسبت به زمانیکه برنتد
نباشد ،باارزشتر است و این ارزش بیشتر ،به ارزش ویژه برند ارجتاع داده میشتود (جتی هترن
1

Kaplan, A. M & Haenlein, M.
Pew
3
Cheung & Thadani
2
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کیم .)2010 ،1آکر ارزش ویژه برند را با یک نگاه کلی و عمومی تعریف میکنتد .همچنتین وی،
ارزش ویژه برند را شامل وفاداری ،آگاهی نسبت به برند ،کیفیتت درک شتده ،پیونتدهای برنتد
(تداعیگرها) و دیگر داراییهای مرتبط با برند میداند .از دیتد آکتر ( ،)1996ارزش ویتژه برنتد
تفاوت قیمتی را که یک برند قوی در فروش خود در مقایسه با یک برند متوسط جذب میکند،
نشان میدهد.
ابعاد ارزش ویژه برند
آکر ارزش برند را شامل ابعاد آگاهی از برند ،کیفیت ادراک شده ،تداعی برند ،وفاداری به برند و
دیگر داراییهای برند (همچون حقوق معنوی و کانالهای توزیع و نظایر آن) بیان کردد.
آگاهی از برند
سطحی از آگاهی و شناخت است که مشتریان برند را شناسایی کرده ،بهیاد میآورند و میتواند
محصوالت و خدمات مرتبط با برند را شناسایی کنند (کلر.)2008 ،
تداعیگرها ،همخوانی برند
تداعی برند هر چیز مرتبط بتا برنتد در حاقظته استت .همختوانی و تتداعی برنتد ممکتن استت
بهصورت همهی فرمها و ویژگیهای مرتبط به یک کاال و یتا جنبتههای مستتقل از ختود کتاال
مشاهده شود (کلر.)2008 ،
وفاداری به برند
آکر ،وفاداری به برند را بهعنوان موقعیتی که نشان میدهد چقدر احتمال دارد یک مشتری بته
برند دیگر روی آورد ،تعریف میکند؛ بهخصوص زمانیکه آن برند تغییتری در قیمتت یتا ستایر
جنبههای کاال ایجاد میکند (کلر.)2008 ،
کیفیت ادراک شده
کیفیت ادراک شده از مواردی است که همواره موردنظر محققان واقع شده استت .تعریفتی کته
بهطورغالب از سوی محققان ارائه شده است ،عبارت است از :قضاوت مشتریان نسبت به مزیتت،
برتری ،اعتبار و تفاوت یک برند در قیاس با دیگر برندهای رقیب (کلر.)2008،
Kim J.H. Hyun H.
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مدل کندوی عسل
در مدل کندوی عسل استمیت ( ،)2007ستایتهای رستانههای اجتمتاعی را بتر هفتت بلتوک
عملکردی هویت ،گفتگو ،حضور ،روابط ،شهرت ،گروه و اشتراکگذاری بخشبندی نموده است.
هویت :روش خاصی است که از طریق آن کاربر اقدام به خودآشکارسازی یتا افشتای اطالعتات
ذهنی نظیر نام ،سن ،جنسیت ،تخصح ،محل زندگی ،افکار ،احساسات و  ...مینماید.
گفتگو :بعد مکالمه در مدل کندوی عستل وستعت رابطته هتر فترد بتا دیگتران در رستانههای
اجتماعی را نشان میدهد.
حضور :روش تشخیح بدین گونه است که چه کسی آنالین در دستترس یتا در ایتن نزدیکتی
است.
روابط :میزانی که کاربران با یکدیگر در ارتباط هستند.
شهرت :میزانی که کاربران از جایگاه اجتماعی دیگران اطالع دارند.
گروه :بعدی که کاربران با یکدیگر دارای ارتباط جمعی هستند.
اشتراکگذاری :میزانی که کاربران محتوایی را دریافت و توزیع مینمایند.
روش پژوهش
روش هر پژوهشی بر اساس اهداف و موضوع آن ،انتخاب میشتود و پتژوهش حاضتر بتا هتدف
بررسی تاثیر رسانههای اجتماعی بر ارزش ویژه برند در مدارس ابتدایی شهر اصفهان با تاکید بر
رسانه اجتماعی اینستاگرام صورت گرفته است؛ لذا از لحاظ هتدف ،کتاربردی و از نظتر نحتوهی
گردآوری اطالعات از شیوه پیمایشی -همبستگی استفاده میگردد.
الف) جامعه آماری
جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه کاربران اینترنتی عضو در رسانه اجتماعی اینستاگرام (اعتم
از مرد و زن) تشکیل میدهند که به صورت فعال با برند مدارس ابتدایی شهر اصتفهان واکتنش
نشان میدهند.
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جدول شماره :1تعداد مدارس ابتدایی شهر اصفهان در سال تحصیلی 98-99
تعداد کل مدارس
7,329

تعداد مدارس

تعداد مدارس ابتدایی دارای رسانه

ابتدایی

اجتماعی اینستاگرام

520

62

ب) حجم نمونه
در این پژوهش ،به دلیل آنکه جامعه آماری زیاد است ،حجم نمونه بر استاس فرمتول کتوکران
 384نفر محاسبه گردید .مقدار  dمعادل درجه اطمینان یا دقت احتمال مطلتوب استت کته از
طریق فرمول  d=t.s / n1/2بدست می آید:
)N ∗ t 2 ∗ p(1 − p
=𝑛
= 384
)𝑝 (𝑁 − 1) ∗ 𝑑 2 + 𝑡²𝑝(1 −
تعداد کل نمونه=، N

حجم نمونه=، n

، t=1.96

، p=0.5

d=0.5

بتا توجته بته اینکته مدارس استان اصفهان پراکندگی مکتانی گستتردهای دارنتد ،بترای
نمونتهگیتری از روش خوشهای تصادفی متناسب با پراکنش جغرافیای محل خدمت استفاده
شده است.
ابزار گردآوری دادهها
در این پژوهش ،از روش پرسشنامه محقق ساخته برای جمعآوری اطالعات استفاده شده است.
در این پژوهش ،سوالهای پرسشنامه از نوع بسته و پنج گزینهای است .همچنین ،بهدلیل
سهولت بررسیهای آماری و صرفهجویی در وقت ،از پرسشنامه اینترنتی با سواالت بسته پاسخ
استفاده میشود .ازجمله ابزار سنجش داده در پژوهش های علوم انسانی ،مقیاسهای
اندازهگیری نگرش است .مقیاس اندازهگیری نگرش این پژوهش ،از نوع طیف لیکرت است.
پرسش نامه در این پژوهش در دو بخش تدوین شده است .بخش اول ،حاوی دادههای
جممعیتشناختی و بخش دوم ،حاوی سواالت تخصصی در ارتباط با ابعاد مدل میباشد.
پرسشنامه پژوهش متناسب با ابعاد "ابعاد رسانه اجتماعی و ارزش ویژه برند" تدوین شد.
ترتیب مقیاس لیکرت برای  27سوال در این پژوهش ،از کامال موافقم تا کامال مخالفم مرتب
گردید .در این طیف ،کامال موافقم ،امتیاز پنج و کامال مخالفم ،امتیاز یک را به خود اختصاص
میدهد به منظور بررسی روایی پرسشنامه و اینکه آیا سؤاالت مطرح شده ،اهداف مورد نظر را
32

شهال ذهبیون و همکاران

بررسی تاثیر رسانههای اجتماعی بر برند مدارس ...

پوشش می دهد و مانعی از نظر نگارش و ابهامات در جمالت ندارد ،پرسشنامه در اختیار
استادان وصاحب نظران قرار داده شد .پس از بررسی دقیق ،پرسش نامه به کارگرفته در این
پژوهش بومی سازی شد .همچنین به منظور سنجش پایایی سواالت پرسش نامه ،نمونه
اولیهای شامل  20پرسش نامه پیش آزمون شد و با استفاده از دو روش بازآزمایی با فاصله
زمانی دو هفته و محاسبه ضریب آلفای کرونباخ مقدار پایایی طبق جدول  2از دو روش
محاسبه شد .پرسشنامه بومی سازی شده در این پژوهش ،پرسش نامهای استاندارد بوده و
منابع آن در جدول شماره  2ذکر شده است.
جدول شماره :2متغیرهای مورد بررسی در پژوهش
متغیرهای
موجود

تعداد

شماره سواالت در

درمدل

گویه

پرسشنامه

منبع

پایایی

پایایی

(کرونباخ)

(بازآزمایی)

مفهومی
رسانه
اجتماعی
ارزش ویژه
برند
کل متغیرها

7

14و13و12و11و10و9و
8و7و6و5و4و3و2و1

اسمیت(،)2007کاپالن و هنلین()2010

 79/4درصد

 84/8درصد

4

22و21و20و19و18و17
و16و15

آکر ( ، )1991کلر ()2008

 76درصد

 77/4درصد

11

22

اسمیت(،)2007کاپالن وهنلین(،)2010
آکر ( ، )1991کلر ()2008

 88/1درصد

 93/1درصد

یافته های پژوهش
در این پژوهش 5 ،سوال عمومی شامل :جنسیت ،وضعیت تاهل ،سن ،وضعیت شغلی و
تحصیالت از پاسخ دهندگان پرسیده شده است .نتایج بدست آمده از آمار جمعیت شناختی
پاسخ دهندگان در زمینه جنسیت نشان میدهد که  56.3درصد از پاسخ دهندگان زن و مابقی
مرد میباشند .در زمینه وضعیت تاهل 60.5 ،درصد از پاسخ دهندگان مجرد و مابقی متاهل
میباشند .در مورد رده سنی ،عمده پاسخ دهندگان ( 60.1درصد) بین  15تا  30سال ،سنین
کمتر از  15سال  10درصد ،سنین  30تا  45سال  29.3درصد و برای سنین بیشتر از  45سال
 0.6درصد از پاسخ دهندگان را تشکیل میدهند .بر اساس وضعیت شغلی  50.3 ،درصد از
پاسخ دهندگان را افراد شاغل و مابقی بیکار میباشند .در زمینه تحصیالت پاسخدهندگان،
عمده آنها ( 66.1درصد) کارشناسی میباشند 13.3 ،درصد از مقطع کارشناسی ارشد و دکترا
و برای دیپلم و زیردیپلم هر کدام  20.6درصد میباشد .نظر به اهمیتی که رسانههای اجتماعی
در تصمیمگیریهای والدین در انتخاب مدارس دانشآموزان دارد ،لذا این پژوهش به بررسی
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تاثیر رسانههای اجماعی بر ارزش ویژه برند با تاکید بر رسانه اجتماعی اینستاگرام پرداخته
است.
یافتههای مهم پژوهش به شرح زیر است:
در جدول 3متغیرها به همراه میانگین ،واریانس ،انحراف معیار و شماره سواالت آن ها نشان
داده شده است.
جدول شماره :3متغیرها و شاخحهای آماری تحقیق
متغیر

میانگین

واریانس

1

3/796

/784

/885

هویت

2

3/716

1/033

1/017

مباحثه

3

3/344

1/62

1/273

گفت و شنود

4

4/106

/875

/936

تعامل

5

4/242

/604

/777

روابط

6

4/151

/738

/859

رسانههای

شهرت

7

4/134

/851

/923

اجتماعی

آماری

شاخص آماری

شماره

انحراف

شخصیت

سوال

معیار

خوشنامی

8

4/108

/926

/962

انجمن

9

3/991

1/146

1/07

گروه

10

4/061

/5

/707

حضور آنالین

11

4/106

/875

/936

حضور آفالین

12

4/242

/604

/777

اشتراک

13

4/151

/738

/859

مشارکت

14

4/061

/5

/707

آگاهی از برند مدرسه

15

4/027

/783

/885

شناخت از برند مدرسه

16

4/134

/851

/923

ویژگی مرتبط به مدرسه

17

4/108

/926

/962

ارزش

آشنا بودن نام مدرسه در ذهن

18

3/991

1/146

1/07

ویژه برند

مراجعه به مدرسه دیگر

19

4/023

/912

/955

ثبت نام در مدرسه قبلی

20

4/151

/738

/859

مزیت مدرسه نسبت به سایر مدارس

21

4/061

/5

/707

اعتبار مدرسه

22

4/161

/692

/832
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به منظور آزمون فرضیههای پژوهش از جزء ساختاری الگوی معادالت ساختاری و نرم افزار
لیزرل نسخه  8.80استفاده شده است .همچنین برای بررسی مناسب دادهها جهت تحلیل
عاملی از ضریب  KMOو آماره بارتلت استفاده شد که نتایج آن در جدول  4ارائه شد.
جدول شماره :4مقدار ضریب  KMOو آزمون بارتلت
ضریب KMO

آماره بارتلت

معناداری

/870

4852/621

/0001

براساس نتایج جدول  ،4ضریب  KMOبرابر  /870و مقدار آماره بارتلت برابر با 4852/621
است که در سط  /0001معنی҅دار میباشد .لذا دادهها برای تحلیل عاملی مناسب هستند.
جدول  -5همبستگی بین متغیرهای پژوهش
سازه

هویت

هویت

1

گفتگو

/38

1

حضور

/453

/613

1

روابط

/603

/383

/495

1

شهرت

/314

/418

/539

/603

1

گروه

/43

/341

/468

/307

/285

1

اشتراکگذاری

/361

/53

/326

/521

/394

/618

1

/387

/608

/295

/384

/632

/476

/354

ارزش ویژه
برند

گفتگو

حضور

روابط

شهرت

گروه

اشتراکگذاری

ارزش
ویژه برند

1
<0/01 

همبستگی بین متغیرهای پژوهش در جدول شماره  5ارائه شده است .چنانچه در جدول
مشاهده می شود ،همه ضرایب همبستگی بین متغیرهای پژوهش معنیدار هستند .از تحلیل
همبستگی بین متغیرهای درون زا و برون زا میتوان نتیجه گرفت که هر گونه افزایش در
نمرات متغیرهای رسانههای اج تماعی ،همراه با افزایش ارزش ویژه برند در مدارس مورد
پژوهش بود.

35

دوره هفتم ،شماره ،14بهار و تابستان 1400

دوفصلنامه پویش در آموزش علوم تربیتی و مشاوره

(0/35 )2/68

ارزش ویژه برند

رسانههای اجتماعی
هویت

آگاهی از برند

گفتگو

تداعی برند

حضور

وفاداری به برند

روابط

کیفیت ادراک شده

شهرت
گروه
اشتراکگذاری

الگوی مفروض
شکل شماره :2الگوی تابع ساختاری پس از برازش.1دادهها باتجارت
در این پژوهش برای تعیین برازش مدل از شاخح های متعددی استفاده شده است که نتایج
آن در جدول  6نمایان است .همانطور که در جدول مشخح است ،تمامی شاخحها مدل را
تایید میکند .به طور کلی اگر ارزش  GFI ,NFI ,CFI ,RFIبزرگتر از  0/9باشد ،مدل از برازش
خوبی برخوردار است .همچنین اگر نسبت کای دو (خی دو) به درجه آزادی که مهمترین
شاخح آماری در تعیین برازش مدل است ،کمتر از  3باشد؛ مدل از برازش خوبی برخوردار
است .مقدار  RMSEAنیز اگر کمتر از  0/1باشد ،برازش مدل قابل قبول است.
جدول شمار :6معیارهای برازش مدل
معیار برازش مدل

حد قابل قبول

امتیاز کسب شده

نسبت کای دو به درجه آزادی

کمتر از 3

2/74

شاخص نیکویی برازش()GFI

بیشتر از /9

0/92

شاخص برازش نرمال شده()NFI

بیشتر از /9

0/92

شاخص برازش مقایسه ای()CFI

بیشتر از /9

0/95

شاخص برازش نسبی()RFI

بیشتر از /9

0/9

کمتر از /8

0/057

ریشه میانگین مجذورخطای
تخمین()RMSEA
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به منظور شناخت هر چه بهتر رابطه رسانههای اجتماعی بر ارزش ویژه برند ،الگوی تحلیل
مسیر صورت گرفت .یافتههای حاصل از تحلیل مسیر در الگوی ساختاری مربوط به فرضیههای
پژوهش را نشان میدهد .همانطور که در خروجی نرمافزار از تخمینهای معیارین (شکل  )1و
نیز اعداد معنیداری مربوط به تحلیل مسیر در فرضیههای پژوهش (جدول  )7مشاهده
میشود ،مقادیر شاخحهای تناسب حاکی از برازش مناسب الگویی است و مقدار نسبت کای
دو بر درجه آزادی برابر با  1/92و کوچکتر از مقدار مجاز  ،3مقدار  RMSEAبرابر با  0/068و
کوچکتر از  0/08میباشد .همه ضرایب بر ارزش ویژه برند معنیدار دیده میشوند .تمام
مولفههای رسانه اجتماعی مدل کندوی عسل دارای رابطه مثبت و معنیداری بر ارزش ویژه
برند میباشند .مقدار معنیداری ،اصلیترین معیار برای بررسی روابط بین متغیرها در مدل
است که باید مقداری بزرگتر از  1.96یا کوچکتر از  -1.96باشد .لذا با توجه به این آماره تمام
فرضیهها تایید میگردند.
جدول شماره :7رابطه متغیرهای رسانههای اجتماعی و ارزش ویژه برند
ضریب مسیر

T

نتیجه

مسیر فرضیهها
هویت

ارزش ویژه برند

/32

3/27

رابطه مستقیم دارد

گفتگو

ارزش ویژه برند

/36

3/64

رابطه مستقیم دارد

حضور

ارزش ویژه برند

/27

2/16

رابطه مستقیم دارد

روابط

ارزش ویژه برند

/35

4/5

رابطه مستقیم دارد

شهرت

ارزش ویژه برند

/39

4/85

رابطه مستقیم دارد

گروه

ارزش ویژه برند

/28

2/86

رابطه مستقیم دارد

اشتراک

ارزش ویژه برند

/31

3/46

رابطه مستقیم دارد

بحث و نتیجه گیری
نقش رسانه های اجتماعی بر ارزش ویژه برند با در نظر گرفتن رسانه اجتماعی اینستاگرام در
مدارس از جمله مفاهیم نوین در عرصهی مباحث رفتار سازمانی است .با این وجود تاکنون
براساس جستجوهای محقق در کشور ،به نظر میرسد تا کنون پژوهشی به بررسی رابطه این
مفاهیم نپرداخت ه است .در این پژوهش به بررسی رابطه این دو متغیر با در نظر گرفتن مدل
کندوی عسل اسمیت ( ) 2007برای متغیرهای رسانه اجتماعی پرداخته شد .همانگونه که در
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بخش یافته ها بیان گردید ،تمامی معیارهای برازش الگو مطلوبیت دارد ،لذا الگوی پیشنهادی
مورد تایید میباشد.
یافتههای پژوهش نشان دادکه هویت ،اثر مثبت و معناداری بر ارزش ویژه برند دارد .بدین معنا
که که دیدگاه هویت از ارزش ویژه برند میتواند در رویکردهای تجربهای مصرف خدمات
آموزشی مدارس ،تصویر کاملتری از ارزش ویژه برند مدارس ایجاد نماید .اگرچه عواملی از
جمله قیمتگذاری و انتظارات والدین اساساً سطوح ارزیابیها از برند مدارس را افزایش
میدهند ،اما یافتههای این پژوهش نشان میدهد که تطابق هویت با برند مدارس نیز بر ارزیابی
والدین از برند مدارس تأثیر میگذارد و در نتیجه به باال بردن ارزش ویژه برند مدارس کمک
مینماید .تأثیرات مثبت قوی و معنادار هویت بر ارزش ویژه برند این نکته مهم را در پی دارد
که مدارس ،باید توجه بیشتری به مفهوم هویت برند داشته و اهمیت بیشتری برای آن قائل
شوند .شایان ذکر است که نتایج بدست آمده از فرضیه اول پژوهش ،با تحقیقات انجام شده
توسط اشرف و همکاران ( ،)2019شفیعی و همکاران ( )1398نیز قابل تایید است.
نتایج پژوهش نشان داد که گفتگو ،اثر مثبت و معناداری بر ارزش ویژه برند دارد .گفتگو یا
تبلیغات شفاهی در مورد خدمات آموزشی میتواند به صورت مکالمههای دو طرفه یا توصیهها و
پیشنهادات یک طرفه باشد .اما نکته اصلی این است که این گفتگوها در میان افرادی صورت
میپذیرد که تصور می شود منافع اندکی از ترغیب دیگران به استفاده از خدمات آموزشی
دارند .احتمال واکنش والدین نسبت به پیشنهاد یک دوست ،همکار یا مشاور قابل اعتماد،
بسیار بیشتر از واکنش او نسبت به یک پیام تبلیغاتی است و این واکنش تنها منحصر به جمع
آوری اطالعات نیست بلکه بیشتر به استفاده از خدمات آموزشی میانجامد .نتایج بدست آمده
از فرضیه دوم پژوهش ،با تحقیقات انجام شده توسط اشرف و همکاران ( ،)2019شفیعی و
همکاران ( ،)1398خدایاری و همکاران ( )1397نیز قابل تایید است.
نتیجه پژوهش نشان داد که حضور ،اثر مثبت و معناداری بر ارزش ویژه برند دارد .با توجه به
چندوجهی بودن محیط مدرسه و ارتباط معلمان با طیفهای گوناگونی از دانشآموزان ،لذا لزوم
استفاده از فضای مجازی بسیار قابل توجه بوده و حضور و دسترسی به رسانههای اجتماعی
مدارس نظیر اینستاگرام ،میتواند نقشی مکمل برای تقویت یادگیری دانشآموزان و افزایش
آگاهی والدین نسبت به فرزندان و محیط مدارس باشد .لذا میزان عالقهمندی و رغبت والدین و
دانشآموزان در راستای حضور فعال در رسانههای اجتماعی مدارس به منظور استفاده هر چه
بهتر از محیط آموزشی مدارس در جهت تقویت ارزش برندمدارس موثر است .نتایج بدست
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آمده از فرضیه سوم پژوهش ،با تحقیقات انجام شده توسط پالمو ( ،)2018شفیعی و همکاران
( ،)1398خدایاری و همکاران ( )1397نیز قابل تایید است.
یافتههای پژوهش نشان دادکه روابط ،اثر مثبت و معناداری بر ارزش ویژه برند مدارس دارد.
والدینی که رضایت بیشتری از روابط خود با مدارس دارند ،فعالیتهای اختیاری مازاد بر
مسئولیتهای خود انجام میدهند تا نسبت به مدارس وفاداری خود را نشان دهند .لذا ارزش
ارتباط خود را باال برده و آن را حفظ کرده و با تصویر مطلوبی که از برند مدرسه در ذهنیت
والدین ایجاد شده ،همین تصویر به دیگران نیز القاء شده تا درنهایت به اهداف مشترک خود با
مدرسه دست یابند .نتایج بدست آمده از فرضیه چهارم پژوهش ،با تحقیقات انجام شده توسط
پالمو ( ،)2018اشرف و همکاران ( )2019نیز قابل تایید است.
نتایج بدست آمده از پژوهش نشان داد که شهرت ،اثر مثبت و معناداری بر ارزش ویژه برند
مدارس دارد .در واقع شهرت ،ارزیابی بلندمدت ذینفعان از هوویت برند مدارس است .بنابراین
مدارس برای حفظ ارزش ویژه برند خود ،ملزم به سنجش و پایش مستمر شهرت خویش از
دیدگاه والدین و دانشآموزان هستند .پیشنهاد میشود رصد شهرت هر مدرسه به طور ساالنه
در دستور کار مدارس قرار گیرد تا در صورت نیاز ،با اقدامات به موقع بتوان شهرت مدرسه را
حفظ و تقویت نمود .شایان ذکر است که نتایج بدست آمده از فرضیه پنجم پژوهش ،با
تحقیقات انجام شده توسط پالمو ( ،)2018شفیعی و همکاران ( )1398نیز قابل تایید است.
نتیجه پژوهش نشان داد که گروه ،اثر مثبت و معناداری بر ارزش ویزه برند دارد .مدارس برای
تعامل بیشتر با والدین و دانشآموزان ،اقدام به ایجاد گروه یا انجمنهای برند رسانههای
اجتماعی نموده که به عنوان یک انجمن تخصصی غیر محدود از نظر جغرافیایی در فضای
مجازی تعریف میشود .بدینوسیله مدارس بر احساس و باور والدین در خصوص اتکا بر برند
مدارس اثر میگذارند و در دراز مدت این گونه فعالیتها بر نگرش مثبت والدین و یا به نوعی
وفاداری به برند مدارس و ادراک والدین و دانشآموزان از خدمات آموزشی و توانایی برآوردن
انتظارات آنان تاثیر بهسزایی دارد .نتایج بدست آمده از فرضیه ششم پژوهش ،با تحقیقات انجام
شده توسط پالمو ( ،)2018اشرف و همکاران ( ،)2019شفیعی و همکاران ( )1398نیز قابل
تایید است.
نتایج بدست آمده از پژوهش نشان داد که اشتراکگذاری ،اثر مثبت و معناداری بر ارزش ویژه
برند مدارس دارد .تجارت الکترونیکی ،هزینههای انتقال اطالعات به یکیدگر (شامل هزینه
تلفن ،پست و  )...بوسیله ی استفاده از یک ساختار که بین همه به اشتراک گذاشته میشود و
انتقال دیجیتالی و استفاده دوباره از اطالعات را کاهش میدهد .درحقیقت به اشتراک گذاشتن
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اطالعات بین کاربران رسانههای اجتماعی ،این جذابیت را به وجود میآورد که افراد روابط
نزدیکتری با هم داشته باشند واین امر سبب خواهد شد تا از طریق ارتباطات کالمی ،اینترنتی
و رسانههای اجتماعی به دوستان و آشنایان خود نیز مدرسه را معرفی کنند و لذا این
اشتراکگذاری ،منجر به تقویت ارزش ویژه برند مدرسه خواهد شد .شایان ذکر است که نتایج
بدست آمده از فرضیه هفتم پژوهش ،با تحقیقات انجام شده توسط اشرف و همکاران (،)2019
پالمو ( ،)2018شفیعی و همکاران ( )1398نیز قابل تایید است.
پیشنهادهای کاربردی مختلفی وجود دارند که میتوانند به شرح زیر در نظر گرفته شوند:
 -1فرهنگسازی و ایجاد نگرشی جدید در حوزهی سیاستگذاران آموزش و پرورش در
مورد نقش ،اهمیت ،توانایی و تأثیرگذاری آموزشهای مجازی در آموزش و پرورش
 -2ایجاد آمادگیهای اجتماعی در والدین ،دانشآموزان ،معلمان ،و مدارس ،از طریق
رسانهها در خصوص آموزش مجازی و جدی گرفتن نقش و اهمیت آن همانند
آموزشهای حضوری
 -3همسو سازی قوانین و مقررات با شرایط و ویژگیهای آموزش مجازی از طریق ایجاد
الزامات قانونی و وضع قوانین جدید ویژه آموزش در فضای مجازی
از پیشنهادهای پژوهشی ذیل میتوان در پژوهشهای بعدی استفاده کرد:
 -1در این پژوهش از ابزار اندازهگیری پرسش نامه ،استفاده شده بود .پیشنهاد میشود
که طی پژوهشی مشابه از روش دلفی و مصاحبه با متخصصان این حوزه برای
بررسی تاثیر رسانههای اجتماعی بر ارزش ویژه برند استفاده شود.
 -2به بررسی دیگر متغیرهای موجود در رسانههای اجتماعی اعم از متغیرهای رفتاری،
هنجاری ،شناختی و  ...با توجه به مدل پژوهش حاضر بپردازند.
 -3با توجه به این که این پژوهش صرفا برای مدارس ابتدایی شهر اصفهان انجام شده
است ،پیشنهاد میشود این پژوهش برای سایر حوزهها نیز انجام شود.
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