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تحوالت سریع اینترنات و رشاد روزافازون رساانههاای اجتمااعی ،فرصاتهاای جدیادی را بارای
کسبوکارهای امروزی فراهم نموده است .سازمانها با استفاده از این رساانههاا مایتوانناد روابا
عمیق و بادوامی را با مشتریان خود برقرار ساخته و با درگیر ساختن آنها با برند خاود ،پیامادهای
مثبتی را هم برای خودشان ،هم برای مشتریان و جامعه ایجاد کنند .بر این اساس ،پژوهش حاضار
به دنبال شناسایی پیشزمیناه هاا ،ابعااد و پیامادهای درگیاری مشاتریان باا برناد در رساانههاای
اجتماعی ،در صنعت بانکداری است .به منظور دستیابی به هدف مذکور مصاحبههاای عمیاق نیماه
ساختاریافتهای با مشتریانی که دنبال کننده یک یا لند بانک در رسانههای اجتماعی بودند ،صورت
پذیرفت و تحلیل دادههای آن با استفاده از روش تحلیل محتوا ،انجام شد .نتایج تحقیق؛ شامل ساه
بخش پیشزمینه ها (فاردی ،ساازمانی و رساانهپ ،پیامادها (فاردی ،ساازمانی و اجتمااعیپ و ابعااد
درگیری مشتریان ،در قالب مدل تحقیق ارائه شد . .درنهایت ،پیشنهادهایی بهمنظور استفاده از این
رسانهها برای درگیر ساختن مشتریان ،ارائه شده است.
کليدواژگان :درگیری مشتری با برند ،رسانههای اجتماعی ،وفاداری مشتری ،تحلیل محتوا.
 عضو هيئت عممي ،عضو گروه مديريت بازرگاني ،دانشکده مديريت و حسابداري ،دانشگاه عالمه طباطبائي ،تهران( .نويسنده
مسئول)؛ Zdehdashti33@gmail.com
 عضو هيئت عممي ،عضو گروه مديريت بازرگاني ،دانشکده مديريت و حسابداري ،دانشگاه عالمه طباطبائي ،تهران.
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مقدمه
سالیان متمادی است که ایجاد و حفم وفاداری بـه برنـد ،هـدف نهـایی فعالیـتهـای بازاریـابی
بسیاری از سازمانها بوده است (آکر)1996 ،1؛ وفاداری به برند ،هدف نهایی و غـایی شـرکتی
است که دارای محصولی بـا نشـان تجـاری ویـژه اسـت (شـیرکوند و همکـاران)1396 ،؛ زیـرا
وفاداری قوی به برند مزایای بیشماری را هم برای سازمانهـا و هـم بـرای مشـتریان بـه همـراه
دارد (سو .)2013 ،2با افزایش وفاداری مشتریان ،سهم بازار و میـزان سـوددهی بنگـاه اقتصـادی
رو به رشد میگذارد (عبدالوند و هنری شریف .)1395 ،با توجه به تأکید روزافـزون بـر مقولـه
وفاداری و درگیری مشتری نسبت به شرکت ها و سازمان هـا و تغییـرات محیطـی شـکل گرفتـه،
شرکتها میبایست خود را همگام با این تحوالت پـیش بـرده و نسـبت بـه تغییـرات ،بـهروز و
کارآمد باشند .یکی از مهمترین راهکارها ،استفاده از شبکههای اجتمـاعی بـرای ایجـاد توجـه،
عالقه ،تمایل ،خرید ،درگیری و درنهایت رضایت و وفاداری و تعهد حاصل از آن در مشـتری
است؛ مشتریانی که برای شرکتها منفعت فراوانی دارند (حسینی و امینیان.)1394 ،
زمانی که بازاریابان درباره قدرت و نفوذ رسانههای اجتماعی آگاه میشـوند ،درمـییابنـد
که مدیریت حضور برندشان در این رسانهها ،دارای اهمیت زیادی است .همچنین شرکتهـای
تبلیغــاتی و روابــط عمــومی ،بــه دنبــال یــافتن بهتــرین روشهــا بــرای درگیـر ســاختن کــاربران
رسانههای اجتماعی هستند تا آنها را به پیامرسان برند خود تبدیل کرده و عشقشان بـه برنـد را
به شبکه دوستان خود انتقـال دهنـد (فـرادی .)2011 ،3از طریـق افـزایش درگیـری مشـتریان بـا
رسانه های اجتماعی ،امکان ایجاد روابط عمیق و بادوامی با مشتریان فراهم مـیشـود (کومـار و
همکاران .)2010 ،4محققان و فعاالن بازاریابی نیز به میزان زیادی تصدیق کردهاند که وفاداری
بــه برنــد ،مــیتوانــد از طریــق مجموعــهای از رفتارهــا کــه تحــت عنــوان "درگیــری مشــتری "
مفهومسازی میشود ،ایجاد گـردد .ایـن دیـدگاه باعـث ایجـاد عالقـه بـه تحقیـق دربـاره سـازه
درگیری مشتری بهعنوان یک پـیشزمینـه مهـم بـرای وفـاداری وی شـده اسـت (سـو.)2013 ،
1. Aaker
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بااینوجود تحقیق درباره مکانیسمهایی که رفتارهای درگیرانه مشتری را در پلتفـرم رسـانههـای
اجتماعی تحت کنترل در میآورند ،محدود است (کارلسون و همکاران .)2018 ،1نلسون فیلـد
و تیلور )2012( 2عنوان کرده اند که واژه درگیری نتیجه پیشرفت رسانههای اجتمـاعی در چنـد
ســال گذشــته بــوده اســت و بــهســرعت عالقــه زیــادی را بــه خــود جلــب نمــوده اســت .آمــار
استفادهکنندگان از رسانههای اجتماعی نیز مؤید این موضـوع اسـت؛ بـهعنـوانمثـال بـر اسـاس
گزارش سُوشال مِدیا تودِی ،)2016( 3از  3میلیارد نفـر کـاربر اینترنـت 2/1 ،میلیـارد نفـر دارای
حساب کاربری در رسانههای اجتماعی هستند .در ایران نیز ،طبق گزارش مرکـز افکـار سـنجی
دانشجویان ایران (ایسپا) در سال  53 ،1395درصد از کل افـراد بـاالی  18سـال ایـران (معـادل
حــدود  28میلیـون نفــر) حــداقل عضــو یکـی از شــبکههــای اجتمــاعی هســتند (ایســپا.)1395 ،
رسانه های اجتماعی علیـرغم نفـوذ گسـترده در بـین کـاربران ایرانـی ،هنـوز آنگونـه کـه بایـد
نتوانستهاند جای خود را در بین سازمانها بهعنوان ابزاری ارتباطی و تعاملی با مشتریان پیدا کند
و تحقیقات خاصی هم که به موضوع نحوه درگیر سازی مشـتریان بـا برنـدها در ایـن رسـانههـا
بپردازد ،انجام نشده است .بهعنوانمثال ،در صنعت بانکداری که تعامل با مشتری اهمیت دارد،
رسانههای اجتماعی بسترهای اصلی و الزم برای بازاریابی رابطهمند و بازاریابی تـکبـهتـک بـا
مشتریان را فراهم آورده و بانکها را از سرمایهگذاریهای مجزا و پرهزینه بینیاز مـیکننـد .از
طرفی هم با توجه به افزایش بانکهای ارائهدهنده خدمات و افزایش رقابت شدید برای کسـب
جایگاه باالتری از سهم بازار ،رقابت گستردهای میان بانکها به منظور جذب مشتریان جدیـد،
حفم مشتریان فعلی و وفادار کردن مشـتریان شـکل گرفتـه اسـت (بنیـادی نـایینی و همکـاران،
 .)1395ولی متأسفانه تعداد محـدودی از بانـکهـا بـه سـمت اسـتفاده از شـبکههـای اجتمـاعی
رفتهاند .برخی از بانـکهـا ،از رسـانههـای اجتمـاعی بـرای تبلیـص محصـوالت و خدماتشـان بـه
صورت محتاطانه استفاده کرده و استفاده از این رسانههـا بـهعنـوان ابـزاری بـرای برنـد سـازی،
اعتمادسازی ،تعامل با مشتریان و وفادار سازی آنها نادیده گرفته شده است .به همـین منظـور،
1. Carlson et al.
2. Nelson-Field & Taylor
3. Social Media Today
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پژوهش حاضر با هدف ارائه مدلی برای درگیر کردن مشتریان با برند در رسانههـای اجتمـاعی
در صنعت بانکداری که با شرایط بومی و فرهنگی کشور نیز انطبـاق داشـته باشـد ،انجـام شـده
اسـت .ابتـدا ،مبحـث درگیـر کــردن مشـتریان بـا برنـد و مطالعــاتی کـه در ایـن زمینـه صــورت
پذیرفتهشده بیان میشود .در ادامه مقاله ،اهمیت و ضرورت تحقیق ،اهداف و سؤاالت تحقیـق،
جامعه و نمونه و روششناسی و تحلیل تشریح خواهد شد .در انتها نیز پیشـنهادهـایی بـر اسـاس
نتایج بهدستآمده از تحقیق ارائه شده است.
مبانی نظری و پیشینه پژوهش
رسانههای اجتماعی و رفتار مصرفکننده

در سالهای اخیر ،اینترنت ،با اضافه شدن شبکههای اجتماعی بهمنظور ارتباط افراد با یکـدیگر،
منفجر شده اسـت (فـرادی .)2011 ،فنـاوریهـای وب  ،2روش زنـدگی و کـار مـردم را تغییـر
داده اند که طی آن ،برقراری ارتباط و تعامل بـر خـط بسـیار آسـانتـر شـده اسـت (فرهنگـی و
حیدری .)1393 ،تحوالت سریع اینترنت ،فرصتهـای جدیـدی را بـرای مصـرفکننـدگان بـه
وجود آورده است .بهجز اینکه مصرفکنندگان از آن برای جسـتجوی اطالعـات و ارتباطـات
استفاده می کنند ،امکان بیان احساسات و افکارشان از طریق رسانههـای اجتمـاعی فـراهم شـده
است (تسیمونیس و دیمیتریادیس .)2014 ،1برخالف رسـانههـای جمعـی ماننـد تلویزیـون کـه
ارتبـاط یـکطرفـه دارنـد ،رسـانههـای اجتمـاعی از فـنهـای ارتبـاطی بسـیار در دسـترس و
گسترشپذیر 2استفاده میکنند .رسانههای اجتماعی ،بهنوعی استراتژی تولید محتـوای دوطرفـه
هستند (مبشرراد و غنبرطهرانی .)1397 ،تسیمونیس و دیمیتریـادیس ( ،)2014اذعـان مـیدارنـد
که علیرغم اینکه هیچ نوعشناسی از انواع مختلف رسانههای اجتماعی وجود ندارد؛ بااینحـال،
همه رسانههای اجتماعی یک ویژگی مشترک دارند و آن ،درگیر کردن مشتریان در تعـامالت
اجتماعی است (تسیمونیس و دیمیتریادیس .)2014 ،به همین دلیل ،ممکـن اسـت نقـش مهمـی
در اجتماعی کردن مشتریان داشته باشند (وینریان و همکاران .)2013 ،3یونیورسـال مـککـان

1
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( ،)2008این نکته را مورد توجه قرار میدهد که بیشـتر تـأثیر رسـانههـای اجتمـاعی بـر جامعـه
همانند سایر رسانههای سنتی همچون روزنامهها ،رادیو ،تلویزیون و وب  ،1به خـاطر "اسـتعمال
جمعیشان " است .این رسانه هـا بـا کنـار هـم قـرار دادن افـراد دارای مشـابهت فکـری ،سـبب
تأثیرگذاری بر ادراکات ،نگرشها و رفتارهای آنها مـیشـوند (وینریـان و همکـاران.)2013 ،
همچنین ،این رسانهها میتواننـد رفتـار مصـرفکننـدگان را بـهخصـوص در زمینـههـایی چـون
آگاهی ،جستجوی اطالعات ،خرید و ارزیابی پس از خرید ،تحت تأثیر قرار دهنـد (منگولـد و
فولــدز .)2009 ،2پــژوهشهــا نیــز نشــان داده اســت کــه ســایتهــای شــبکه اجتمــاعی روی
تصمیم گیری خرید مشتریان اثر می گذارد .در بسیاری از پژوهش ها ،این مسئله بارها ثابت شده
است کـه افـراد در هنگـام خریـد محصـول یـا خـدمت مـورد نظـر ،بـه دنبـال نظـرات دیگـران
می گردند .در حقیقت %78 ،از مصرفکنندگان جهانی این مسأله را ابراز کرده اند که آنها بـه
توصیه های دیگران در مورد محصوالت اعتماد و اعتقاد بیشتری نسبت به سایر رسـانه هـا دارنـد
(عبدالونـــد و هنـــری شـــریف .)1395 ،ازآنجاکـــه ایـــن رســـانههـــا در تصـــمیمات خریـــد
مصرفکنندگان تأثیرگذار هسـتند ،فرصـتهـا و چـالشهـایی را بـرای شـرکتهـا بـه وجـود
آوردهاند (هوتر و همکاران .)2013 ،3بهعنوانمثال ،ازآنجاکـه در فضـای مجـازی گفتگـو بـین
مصرفکنندگان غیرقابلاجتناب است و آنها بهطور صریح و صادقانه و بر اساس تجربـه خـود
درباره محصوالت و خدمات شرکت ،به سایر مصرفکنندگان مشاوره خواهند داد ،برای همـه
برندها این امکان وجود دارد که در معرض محتوا و تبلیغات شفاهی آسیبرسان کاربران قـرار
گیرند (اسکیوینسکی و دابروسکی.)2014 ،4
رسانههای اجتماعی و درگیری مشتری

تقریباً در هر صنعتی ،اینترنت  ،روشـی کـه سـازمانهـا روابـط خـود را بـا عمـوم افـراد جامعـه
مدیریت میکنند را تغییر داده است .اکنون برندها میتواننـد محتـوای دیجیتـالی را بـهصـورت
1. Universal McCann
2. Mangold & Faulds
3. Hutter et al.
4. Schivinski & Dabrowski
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فوری و بدون صرف هزینه زیاد بهصورت مجازی در اختیار میلیونها نفر قرار دهند .با حرکت
به سمت رسانه های اجتمـاعی ،تمایـل نیـز از تبلیغـات سـنتی بـه شـبکههـایی از افـراد بـا عالیـق
مشترک تغییر پیدا کرده است .بازاریابی رسانههای اجتماعی ،ابزاری در حال ظهـور در سراسـر
دنیاست که تبدیل به ابزاری حیاتی برای فعاالن تبلیغات و بازاریابی شده است (فرادی.)2011 ،
ابزارهای موبایل که توسط بازاریابان بهمنظور ایجاد ارتباطـات تعـاملی اسـتفاده مـیشـود،
برای درگیر ساختن مشتریان مناسبتر شدهاند (تاکور .)2018 ،1در دنیای شبکههـای ارتبـاطی،
شرکتها به قدرت اینترنت بهعنوان پلتفرمی برای ارزشآفرینی مشترک با مشتریان پی بردهاند
 .آنها میتوانند با ایجاد محیط هـای مجـازی مشـتری از طریـق مکالمـات مسـتمر مشـتریان ،از
دانش مشتری بهره ببرند (هافمن و نواک .)1996 ،2در محـیطهـای مجـازی ،تعـامالت مشـتری
میتواند بالفاصله و با فراوانی زیاد ،اتفاق بیافتد .در اینگونه محیطها ،تالش فیزیکی و فکـری
موردنیاز برای شرکت و مشتریان خیلی کمتر بوده ،بنابراین تعامالت مـیتوانـد مکـرر و پایـدار
باشد (ساونی و همکاران .)2005 ،3رسانههای اجتماعی ،بهعنوان یک بخش مهم از محیطهـای
مجازی ،می تواننـد نقـش مهمـی را در تعـامالت میـان مشـتری و شـرکت ایفـاء کننـد .عوامـل
متعددی همچون رشد سریع ،محبوبیت ،یا حضور رقبا ممکن است باعث شوند کـه شـرکتهـا
برای داشتن یک صفحه در شبکههـای اجتمـاعی ترغیـب شـوند (تسـیمونیس و دیمیتریـادیس،
 .)2014صفحات برندها در رسانههای اجتماعی تبدیل به ابزارهایی شدهاند که مشتریان را قـادر
میسازند بهطور داوطلبانه ایدههـا و بازخوردهـای بهبـود خـود را ارائـه کـرده و بـا دیگـران در
فعالیتهایی که برندها بهمنظور نوآوری انجام میدهند ،مشارکت کنند (کارلسون و همکاران،
 .)2018اخیراً نیز پژوهشگران بر این نکته تأکید دارند که باید به سمت مفـاهیم و دیـدگاههـای
تئوریکی حرکت کرد که روابط تعاملی مصرفکننده -برند را بهطور واضحتـری بـهخصـوص
در محیط رسانههای اجتماعی ،توصیف میکنند (مالتوس و هوفـاکر)2010 ،4؛ منطـق زیربنـایی
چنین حرکتی ،افزایش شناخت پژوهشگران از مشتری فعال امروزی بهجای مشتری با رفتارها و
1. Thakur
2. Hoffman & Novak
3. Sawhney et al.
4. Malthouse & Hofacker
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نقشهای منفعل است (پاگانی وهمکاران .)2011 ،1کسبوکارها بهتدریج دریافتهاند کـه بایـد
نوع نگاه خود به مشتری را تغییر دهند؛ بدین ترتیـب مفهـوم درگیـری بـهعنـوان کلیـدی بـرای
موفقیت پدیدار شد (مالکویت .)2012 ،2یکی از مهمترین مزیتهای رسانههای اجتماعی برای
شرکتها ،درگیری ساختن مشتریان است (تسـیمونیس و دیمیتریـادیس .)2014 ،شـرکتهـای
امروزی انتظار دارند مشتریان نهتنها کـه محصـوالت آنهـا را مصـرف نماینـد ،بلکـه از طریـق
رفتارهای درگیرانه بهصورت غیرمستقیم برای آنها بازاریـابی نیـز انجـام دهنـد .ایـن رفتارهـای
درگیرانه میتواند از طریق ارزش ادراکشده مشتری و کیفیت رابطه شرکت با وی ،برانگیخته
شوند (ایتانی و همکاران .)2019 ،3رسانههای اجتماعی ،روابـط شـرکت و مشـتریان را مناسـب
ساخته و باعث افزایش درگیری میشوند؛ به همین دلیل برندها برای استفاده از آنها بـا هـدف
تعامل با مشتریان ترغیب میشوند (آندره.)2015 ،4
سِدلی )2010( 5درگیری مشتری را بهعنـوان فعالیـتهـای تسـهیلکننـده تعـامالت مکـرر
مشتری با شرکت تعریف میکند که باعث مـیشـود مشـتری نیروگـذاری احساسـی ،روانـی و
فیزیکی بیشتری بر روی برند داشته باشد .از نظر ساشی"،)2012( 6درگیری مشتری بر مشـتریان
و نیازهایشان متمرکز بوده و به دنبال فراهم کردن ارزش برتری نسبت به رقبا بـرای مشـتریان از
طریق ایجاد ،انتشار و واکنش به آگاهی از نیازهای مشتریان که در اثر بازار گرایـی شـرکت بـه
وجود آمده است ،بوده و ایجاد اعتماد و تعهد در روابط با مشتریان را دنبال میکند ".درگیری
مشتری با سازمان ممکن است بر تمایل مشتری برای مشارکت در رفتارهای بازاریابی رابطهمنـد
اثر بگذارد .مشتریانی که عالقه باالیی به سـازمان دارنـد احتمـال بیشـتری دارد کـه ارزشهـای
باالتری را مطابق با دریافتهای بهروز و سـایر ارتباطـات از سـازمان داشـته باشـند (شـیرازی و
همکاران .)1395 ،نتایج تحقیق سیمون و توسان ،)2018( 7نیز نشان داده که درگیری با برند در
1. Pagani et al.
2. Malciute
3. Itani et al.
4. Andre
5. Sedley
6. Sashi
7. Simon & Tossan
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رسانههای اجتماعی؛ شامل خواندن پستها ،مشارکت در گفتگوها بـا اعضـای جامعـه برنـد و
حمایت فعاالنه از برنـد ،بخشـی از واکـنشهـای مشـتریان خشـنود اسـت؛ بنـابراین شـرکتهـا
بهمنظور برانگیختن درگیری مشتری با صـفحات خـود بایـد تـالش کننـد تـا مشـتریان خـود را
خشنود سازند .بهعنوانمثال ،بهمنظور تقویت صمیمیت با مشتری شرکتها باید چنـدین بـار در
هفته در صفحه خود اطالعات گذاشته و به پستهای مشتریان بهسرعت پاسخ دهـد (سـیمون و
توسان.)2018 ،
مشتریان به روشهای مختلفی میتوانند با برنـدها بـهصـورت آنالیـن درگیـر شـوند .ایـن
رفتارها میتوانند در قالب فعالیتهای پنجگانه تفریح و سـرگرمی (ماننـد بـازیهـا) ،یـادگیری
درباره برند (مانند مشاهده ویدئوها و تصاویر) ،بازخور مشتری (مانند ارائه پیشـنهادهـای بهبـود
خدمات) ،کار برای برند (مانند تبلیص کردن ،کمک کردن) و صحبت کردن درباره برند (مانند
وبالگ نویسی ،توصیه به دیگران) طبقهبندی گردند (ایگنرام و همکاران .)2018 1گومروس و
همکاران ،)2012( 2رفتارهای درگیرانه مشـتریان را بـه دو دسـته؛ شـامل "رفتارهـای درگیرانـه
جمعی " (تعداد دفعات مشاهده جامعه برند ،الیک کـردن محتـوا و گذاشـتن کامنـت (نظـر) و
خواندن اخبار) و "رفتارهای درگیرانه تراکنشی " (تعـداد دفعـات انجـام بـازی و میـزان هزینـه
پرداختی برای انجام یک بازی) تقسیمبنـدی مـیکننـد . .آنـدره ( ،)2015فعالیـتهـای آنالیـن
مصرفکننده با برند را به سه سطح فعالیتهای مصرفی ،فعالیتهای مشـارکتی و فعالیـتهـای
تولیدی تقسیم کرده است .درگیری مشتری آنالین یک سـازه چندبعـدی؛ شـامل "شـناختی "
(حضور مشتری در یک فضای میانجی و توانایی وی بـرای پـردازش و متمرکـز نمـودن توجـه
خود به جستجو ،تفسیر ،تحلیـل و تلخـیص اطالعـات در صـفحه رسـانه اجتمـاعی) "عـاطفی "
(تجربه لذتبخش مشتری) و "مشارکتی " (مشارکت مصرفکننده در تولید محتوا و درگیری
با صفحه شرکت) میشود (ریتز .)2012 ،3در مقیاس ویوِک ،)2009( 4درگیری مشتری دارای
1. Eigenraam et al.
2. Gummerus
3. Reitz
4. Vivek
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ابعــاد ســهگانــه اشــتیاق (هیجــان و ذوق زیــاد مشــتری بــرای درگیــری) ،مشــارکت آگاهانــه

1

(فعالیت های متفکرانـه و آگاهانـه مشـتری در رابطـه بـا موضـوع درگیـری) و تعامـل اجتمـاعی
(تعامل فرد با دیگران به هنگام درگیری) ،است.
پیشزمینهها و پیامدهای درگیری
عوامل زیادی میتواند در ایجاد درگیری مشتری دخالت داشته باشد که در تحقیقـات مختلـف
به آنها اشاره شده است .ریتز ( ،)2012چارچوبی را برای درگیری مشتریان آنالین ارائـه کـرد
که بر اساس آن ،ویژگیهای ادراکشده صفحه شـرکت در رسـانه اجتمـاعی؛ شـامل کیفیـت
اطالعات درک شده (ادراک مشتری از اطالعات شـرکت و محصـوالت) ،لـذت درک شـده
(ویژگیهای لذتبخش وبسایت مانند سرگرمکنندگی) و تعاملپذیری درک شده (احساس
کاربران درباره دوطرفه و قابلکنترل بودن تعامل بین آنها و نـام تجـاری) ،درگیـری مشـتریان
آنالین را تحت تأثیر قرار داده که بهنوبه خود بر وفاداری و درنهایت قصد خریـد (مجـدد) اثـر
میگذارد .آندره ( )2015در پژوهش خود ،شش محرک تأثیرگذار بر درگیری مشتری؛ شامل
"نفــوذ اجتمــاعی " (کســب مقبولیــت و شــناخته شــدن)" ،جســتجوی اطالعــات "(جســتجوی
اطالعات و تصمیمات خرید افراد)" ،سرگرمی " (تمایل به صفحات برندها به دلیـل اطالعـات
جذاب و خوشایند آنها)" ،اعتماد " (قابلیت اطمینان بهعنوان یک منبع برای کسب اطالعـات)
"پاداش "(روشی راحتتر برای دریافت کمپینهـا و پیشـنهادهـا)" ،هویـت شخصـی " (نقـش
عضویت در صفحات طرفداری برند در ایجاد هویت شخصی) را شناسایی کرد .عشق برند کـه
وابستگی احساسی شدید مشتری به برند بوده ،متغیری است که هم بر درگیری مشتری و هم بر
ارزش ویژه برند تأثیرگذار است .وِرهاگِن و همکاران ،)2015( 2چهار مزیت اصلی تأثیرگـذار
بر قصد مشتری برای درگیری با محیطهای مجازی را شناسایی کردند که عبارتاند از :مزایای
"شناختی " (دسترسی به دانش و دریافت بازخور) ،یکپارچگی اجتماعی( 3شناسـایی اجتمـاعی
1. Conscious Participation
2. Verhagen et al.
3. Social integrative benefits

122

نشریه علمی مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند -سال هشتم ـ شماره 29ـ پاییز 1398

و پیوندهای اجتماعی)" ،یکپارچگی شخصی( "1بـه رسـمیت شـناخته شـدن توسـط همتایـان و
شرکت) و "لذتگرایانه " (اِبراز خود و نوعدوستی) .نتایج تحقیق آنها نشـان داد کـه مزایـای
شناختی ،یکپارچگی اجتماعی و لذتگرایانه تـأثیر قابـلتـوجهی بـر درگیـری مشـتری دارنـد.
رابینسون ،)2013( 2بازخور مشتری را بهعنوان پیامد درگیری مشتری عنوان کرده اسـت .نتـایج
تحقیق وی نشان داد کـه قصـد فـراهم نمـودن بـازخور تحـت تـأثیر "ویژگـیهـای مشـتری "،
"ادراک از فرآیند بازخور " و "ادراکات سازمانی " است .اسالم و رحمان ،)2016( 3نیز نشـان
دادند که سطوح باالی مشغولیت در جوامع برند منجر به درگیری بیشتر مشتریان شده و این امر
اعتماد مشتری و فعالیتهای تبلیغـات دهـانبـهدهـان مشـتری را افـزایش خواهـد داد .همچنـین
مشغولیت مشتری با جوامع برند بهطور مثبتی بر اعتماد و تبلیغات شفاهی تأثیر میگذارد.
از نظــر ساشــی ( ،)2012درگیــری مشــتری بــا ایجــاد پیونــدهای صــمیمی بــین مشــتریان و
فروشــندگان در مبــادالت رابطــهای پایــدار ،باعــث تــداوم خریــد مشــتری و مشــارکت وی در
ارزشآفرینــی مــیشــود .نتــایج تحقیــق گــومروس و همکــاران ( ،)2012نشــان داد رفتارهــای
درگیرانه مشتری ،به میزان زیادی مزایای دریافتی مشتری (مزایـای اجتمـاعی ،سـرگرمکننـده و
اقتصادی) را تحت تأثیر قرار میدهند .همچنین ،این رفتارها بهطور غیرمستقیم بر روی رضـایت
و وفاداری مشتری تأثیرگـذار اسـت .بـر اسـاس مطالعـه کومـار و پانسـاری ،)2016( 4درگیـری
مشتری دارای پیامدهایی چـون "خریـد مشـتری "" ،ارجاعـات مشـتری "" ،نفـوذ مشـتری " و
"دانــش مشــتری " اســت .بــر اســاس نتــایج تحقیــق هاپســاری و همکــاران ،)2017( 5درگیــری
مشتریان که ناشی از رضایت آنها است  ،تأثیر زیادی بـر وفـاداری مشـتریان دارد .فراینـدهای
روانی و روابط روانشناختی بین مشتری و یک برند خاص ،سبب ایجاد ایـن قصـد رفتـاری در
وی میشود که دوباره مشتری آن سازمان شده و نیز آن برنـد را بـه سـایرین هـم توصـیه کنـد.
جنبه احساسی درگیری نیز در افـزایش وفـاداری مشـتری ،از اهمیـت بـاالیی برخـوردار اسـت.
1. Personal integrative benefits
2. Robinson
3. Islam & Rahman
4. Kumar & Pansari
5. Hapsari et al.
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مشتریان درگیر ممکن است به موفقیت سازمان افتخار کرده و موقعی کـه شـکایتی دربـاره آن
بشنوند ،آن را بهنوعی شکایت از خود تلقی کنند .همچنین ،این مشتریان ارتبـاط روانشـناختی
قوی با برند خاص برقرار میکنند" .توجه مشتری " و "مجذوب شدن " وی ،دو محرک مهـم
درگیری مشتری با برند هستند .برای ایجاد توجه و مجذوبیت مشتری ،بایـد از در اختیـار بـودن
اطالعات و اخبار مثبـت دربـاره برنـد ،اطمینـان حاصـل کـرد .ایجـاد وبسـایتی کاربرپسـند و
مشارکت در برنامههای مسئولیت اجتمـاعی شـرکت دو روش بـرای جلـبتوجـه و بـرانگیختن
مشتری است .تاکور ( ،)2018در بررسی عوامل تأثیرگذار بر درگیـر شـدن مشـتری در نوشـتن
نقدهای آنالین ،دریافت که رضایت و اعتماد مشتری دو فاکتور مهم ایجاد درگیـری مشـتریان
بوده که میتواند نقش مهمی را نوشـتن نقـدهای آنالیـن توسـط مشـتری داشـته باشـد .تحقیـق
پرنتیس و همکاران )2019( 1که به بررسی نحوه اثرگذاری عوامـل مربـوط بـه مشـتری (تجربـه
برنــد :واکــنشهــای ذهنــی و درونــی مصــرفکننــده و عشــق برنــد :وابســتگیهــای عــاطفی و
هویت یابی با یـک نـام تجـاری) و عوامـل مربـوط بـه شـرکت (کیفیـت خـدمات :ادراکـات و
قضاوتهای ارزشی مشتری درباره یک محصول یا خدمت) بـر درگیـری مشـتری ،در صـنعت
خدمات هواپیمایی پرداخته بود ،نشان داد که عوامل مربوط به مشتری بـهطـور قابـلتـوجهی بـا
درگیری مشتری ارتباط داشته و کیفیـت خـدمات اثـر حـداقلی بـر آن دارد .حسـینی و امینیـان
( ،)1394با بررسی تأثیر چهار عامل مرتبط بـا شـبکههـای اجتمـاعی آنالیـن؛ شـامل "پیونـد "،
"مشارکت "" ،حضور از راه دور " و "سهولت استفاده " بر درگیری برند مشتری ،نشان دادند
که متغیرهای پیوند و مشارکت در درگیری مشتری تأثیرگذار بـوده ولـی متغیرهـای حضـور از
راه دور و سهولت استفاده این تأثیر را ندارد.
بر اساس مرور ادبیات تحقیق و نتایج مطالعات گذشته ،سؤال اصلی تحقیق این اسـت کـه
"مــدل درگیــر کـردن مشــتریان بــا برنــد در رســانههــای اجتمــاعی چگونــه اســت؟" بــه منظــور
پاسخگویی به سؤال مذکور ،باید به سـؤاالتی از قبیـل اینکـه ،چـه پـیشزمینـههـایی رفتارهـای
1. Prentice
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درگیرانه مشتریان در رسانههای اجتماعی را برانگیخته و تقویت مینمایند؟ پیامدهای درگیری،
برای سازمان و مشتریان چیست؟ و ابعاد اصلی درگیری کدماند؟ پاسخ داده شود.
هدف اصلی تحقیق ،ارائه مدلی برای درگیر کردن مشتریان با برند در فضـای رسـانههـای
اجتماعی در صنعت بانکداری است .مدل مذکور در سه بخش ،پیشزمینهها (شناسایی عوامـل
و محرکهـای سـازمانی ،فـردی و سـایر عوامـل تأثیرگـذار بـر درگیـری مشـتریان بـا برنـد در
رسانههای اجتماعی) ،ابعاد و پیامدهای درگیـری (کلیـه نتـایج و پیامـدهای درگیـری مشـتریان
برای سازمان ،مشتری و غیره) را ارائه خواهد داد.
روششناسی
این تحقیق به لحاظ تقسیمبندی بر مبنای هدف ،جزء تحقیقـات توصـیفی -اکتشـافی اسـت .بـه
لحاظ تقسیمبندی بر مبنای نتیجه و کاربرد ،در دسته تحقیقات کاربردی و به لحاظ نـوع دادههـا
جزء تحقیقات کیفی محسوب میشود.
در تحقیق حاضر بهمنظور پاسخگویی به سؤاالت ،از مـرور ادبیـات صِـرف ،فراتـر رفتـه و
بهمنظور بررسی سؤاالت تحقیق ،از روش تحلیل محتوا استفاده شده است .بر همـین اسـاس ،بـا
انجام مصاحبه با تعدادی از مشتریان درگیر با برند بانکهـا در رسـانههـای اجتمـاعی بـهعنـوان
جامعه موردنظر تحقیق ،به بررسی دالیلی که مشتریان با یک برند خدماتی درگیـر مـیشـوند و
نیز چگونگی بروز این درگیری و پیامدهایی که ایـن درگیـری بـرای مشـتری و شـرکت دارد،
پرداخته شده است.
جامعه تحقیق ،نمونه و روش نمونهگیری
جامعه تحقیق؛ شامل کلیه مشتریانی است که در صنعت بانکداری بهعنوان جامعه تحقیق با برند
خاصی در رسانههای اجتماعی درگیر بوده و حداقل فعالیتهای موردنظر بهعنوان یک مشتری
درگیر را انجام داده باشند؛ فعالیتهایی از قبیل مشاهده و خوانـدن مطالـب صـفحه شـرکت در
رسانههای اجتماعی ،نظر دادن درباره مطالب ،نوشتن وبالگ و تبلیغات شفاهی و غیره.
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در این تحقیق از روش نمونهگیری هدفمند و ترجیحی برای مصاحبه با مشتریان اسـتفاده شـد و
تعداد مشتریان بر اساس اشباع نظری موضوع و در حد کفایـت آمـاری بـود .بـدین معنـا کـه از
میان مشتریان فعال در رسانههای اجتماعی بانکها ،بر اساس معیارهـای محقـق ازجملـه دانـش،
تجربـه فعالیــت در رســانههــای اجتمــاعی ،مشـارکت فعــال مشــتری در صــفحات و کانــالهــای
رسانههای اجتماعی بانکها و نیز بر اساس میزان دادهرسانی این مشـتریان بـرای کامـل نمـودن
مدل تحقیق ،مشتریانی انتخاب و برای مصاحبه حضوری انتخاب شد .فراینـد انتخـاب مشـتریان
برای مصـاحبه حضـوری هـم بـدینصـورت بـود کـه در ابتـدا سـعی شـد بانـکهـای فعـال در
رسانههای اجتماعی شناسایی و طرحها و فعالیتهای آنها در این رسـانههـا ،طبقـهبنـدی شـود؛
ســپس از طریــق شــبکههــای اجتمــاعی ،باشــگاه مشــتریان بانــک ،ایمیــل و ارجــاع خــود
مصاحبهشوندگان ،از کسانی که تمایل به شرکت در مصاحبه حضوری داشتند؛ درخواست شد
که فرم تهیه شده برای این منظور؛ شامل شماره تلفـن و یکسـری سـؤاالت از قبیـل بانـکهـای
دنبال کننده و شبکه اجتماعی موردعالقه ،نحوه فعالیت و غیره را تکمیل و برای محقـق ایمیـل
کنند .پس از دریافت درخواستها و شناسایی مشتریانی که معیارهای فوق را داشتند ،از طریـق
تماس تلفنی با آنها سؤاالتی را بر اساس تحقیقاتی که از طرحها و برنامههای مختلف بانکهـا
در شبکههای اجتماعی داشتند؛ پرسیده شد تا اطمینان حاصل شود که آنها با جدیت و بهطـور
مداوم بانک را در شبکه اجتماعی دنبال کـرده و بـا آن درگیـر هسـتند .مشـتریانی کـه از فیلتـر
مذاکره تلفنی موفق بیرون میآمدنـد ،بـرای مصـاحبه حضـوری دعـوت مـیشـدند .از طرفـی،
کفایت نمونه گیری با روش نمونه گیری نظری محقق شده است .در این روش ،نمونه گیـری تـا
جایی ادامه پیدا می کند که مدل به حد ساخت و اشباع برسد .در این تحقیق بـر اسـاس رویـهی
نمونهگیری نظری ،با  14نفر مصاحبه شد که همگی از مشتریانی بودند که در صنعت بانکداری
بهعنوان جامعه تحقیق با بانک خاصی در رسانههای اجتماعی درگیر بودند .افراد مصاحبه شده،
به لحاظ سنی همگی در دامنه سنی  28تا  38سال قرار داشته و به لحاظ شغلی یا کارمنـد بخـش
دولتی و خصوصی ( )10و یا دارای شغل آزاد ( )4بوده ،از نظر تحصیالت دارای فوقدیـپلم (1
نفر) ،کارشناسی ( 4نفر) کارشناسـی ارشـد ( 5نفـر) و دانشـجوی دکتـری ( 4نفـر) بودنـد و در
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رسانههـای اجتمـاعی بانـکهـای ملـت ،صـادرات ،کشـاورزی ،سـامان ،تجـارت ،خاورمیانـه،
ایرانزمین ،سپه ،ملی و شهر را دنبال میکردند .همچنین قابلذکـر اسـت کـه سـه نفـر از آنهـا
عالوه بر داشتن نقش مشتری ،بهنوعی متخصص بازاریـابی دیجیتـال و برنـدینگ بودنـد کـه در
حوزه بازیسازی و طراحی و اجـرای برنامـههـای درگیـر سـازی مشـتریان -از قبیـل برگـزاری
جشنوارهها ،مسابقات و نظرسنجیها در رسانههای اجتماعی -در بانـکهـای ملـت و صـادرات
فعالیت داشتند و در این زمینه صاحبنظر بوده و به بررسی بیشتر و دستیابی به دانـش عمیـقتـر،
کمک کردند.
روشهای گردآوری دادهها
منابع مورداستفاده در تحقیق؛ شامل منابع ثانویه (کتابها ،مقاالت علمی و پژوهشـی و مقـاالت
ترویجی داخلی و خارجی ،مقاالت نشریات ،مطالب ارائه شده در سایتهای اینترنتـی و غیـره)
که بهمنظور جمعآوری تئوریهای مرتبط با موضوع تحقیق استفاده شد.منـابع اولیـه (دادههـای
حاصل از مصاحبههای عمیق نیمه ساختاریافته با مشتریان) که دادههای مرتبط با خود تحقیـق را
فراهم میسازد .در این خصوص ،محقق به هـدایت تمـامی مصـاحبههـا اقـدام کـرد .محقـق در
صورت لزوم و متناسب با روند انجام مصاحبه ،تغییرات الزم را در چارچوب مصـاحبه ایجـاد ،
سؤاالتی که برای روشن شدن مطلب الزم اسـت را مطـرح  ،در مصـاحبههـای بعـدی سـؤاالت
دیگــری اضــافه کــرده  ،تغییــرات ضــروری را در مــتن ســؤاالت اعمــال و از مهــمتــرین نکــات
یادداشتبرداری کرده است .یکی از وظایف کلیدی محقق در مدیریت مصاحبهها ،قـرار دادن
مصاحبه شوندگان در شرایطی بود که بتوانند آزادانه دانش و تجربه خود را در خصوص مسـأله
تحقیق و پدیده موردنظر در اختیار محقق قرار دهند .پس از انجام مصاحبهها ،فایلهـای صـوتی
مصاحبهها پیادهسازی و به همراه یادداشتهای محقق بهرهبرداری شد.
روش تحلیل دادهها
در پژوهش حاضر برای تحلیل دادههای حاصل از مصاحبههـا ،از روش تحلیـل محتـوا اسـتفاده
شد .تحلیل محتوا ،بهعنوان یکی از روشهای تحلیل کیفی است که از دهه  1980پژوهشـگران
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آن را بیشازپیش مورد توجه قرار داده و بهویژه در مطالعات تاریخی ،بـهکـرات از آن اسـتفاده
کردهاند (ضـیغمی و همکـاران .)1387 ،بـه کمـک ایـن روش سـعی مـیشـود از مصـاحبههـا،
پرسشنامهها ،مشاورهها ،انواع آزمونها ،سخن گفتن ،حرکات حسی ،حرکتی و عاطفی و یا هر
عنصر دیگری که راهگشای فهم و درک فرد باشد ،به اطالعاتی دست یافت که مبنـای کشـف
پاسخ سؤاالت پژوهش و بررسی قضیهها قـرار گیـرد (دانـاییفـرد و همکـاران .)1383 ،برنـز و
گرو ،تحلیل محتوا را از جمله روشهای تحلیل کیفی میدانند که بهمنظور طبقهبنـدی کلمـات
و واژههای موجود در متن انجام میشود .این طبقات ،به دلیل اهمیت کلمـات در ایجـاد نظریـه
شکل میگیرند .از دید آنها ،تحلیل محتـوا یکـی از روشهـای پـژوهش اسـت کـه بـهمنظـور
توصیف منظم و عینی محتوی بهدستآمده از ارتباطات به کار مـیرود (ضـیغمی و همکـاران،
 .)1387در یک تقسیمبندی ،روشهای تحلیل محتـوا بـه دودسـته کلـی کمّـی و کیفـی تقسـیم
میشـوند (قائـدی و گلشـنی .)1395 ،تحلیـل محتـوای مـورد اسـتفاده در ایـن تحقیـق ،از نـوع
"تحلیل محتوای کیفـی اسـت کـه روشـی بـرای تفسـیر ذهنـی محتـوایی دادههـای متنـی از راه
فرایندهای طبقهبندی نظاممند ،کدبندی و تم سازی یا طراحی الگوهای شناختهشـده بـوده و بـه
پژوهشگران اجازه میدهد اصالت و حقیقـت دادههـا را بـه گونـه ذهنـی ،ولـی بـا روش علمـی
تفسیر کنند .عینیت نتایج به وسیله وجود یک فرایند کدبندی نظاممند تضمین میشود (قائدی و
گلشنی .)1395 ،یکی از ویژگیهای بنیادین پژوهشهای کیفی ،نظریه پردازی بهجـای آزمـون
نظریه است (همان ،صص .)70-69
روایی و پایایی ابزار سنجش
در این تحقیق به این دلیل که فن تحلیل محتوا مورد استفاده بوده و قبل از انجام مصـاحبه هـا و
حین طراحی سؤاالت بـرای مصـاحبه هـا ،عـالوه بـر ادبیـات موضـوعی ،از نظـرات خبرگـان و
متخصصان استفاده شده است ،می توان استناد کرد که ابزار سنجش پژوهش از اعتبار محتـوایی
برخوردار بوده است.
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بهمنظور سنجش پایـایی و جلـوگیری از تأثیرگـذاری برداشـتهـای ذهنـی پژوهشـگران،
کدگذاری توسط دو کدگذار انجام شد .به همین منظور کدگذاریهای انجامشده ابتدا توسـط
محقق بهطور کامل انجام پذیرفت ،سپس همین فرایند توسط پژوهشگر دیگری تکرار شـد کـه
مطابقت بسیار باالیی با تجزیه وتحلیل اولیه محقق داشت .همچنین ،از ضریب اسکات ( )πبرای
سنجش پایایی استفاده شد که فرمول محاسبه آن به صورت رابطه  1است.
رابطه )1

𝑒𝑃 𝑃𝑜 −
𝑒𝑃 1 −

=π

در رابطه  𝑃𝑒 ،1نشان دهنده درصد توافق مورد انتظار است که از رابطه  2به دست می آید.
𝑘

𝑃𝑒 = ∑ 𝑃𝑖 2

رابطه )2

𝑖

همچنین در را رابطه  𝑃𝑖 ،1درصد نسبت تعداد زیر مقولههای یک مقوله بـه مجمـوع کـل زیـر
مقولههای شناساییشده را نشان می دهد .و در نهایت 𝑃𝑜 ،درصد توافـق مشـاهده اسـت کـه از
رابطه  3بدست می آید.

رابطه )3

× 100

تعداد مقولههای مشابه شناسایی شده توسط دو کدگذار
تعداد کل مقولههای شناسایی شده

= 𝑜𝑃

اگر ضریب اسکات ،صفر باشد یعنی توافق و مشـابهت بـین دو کدگـذار وجـود نـدارد و
اگر برابر یک باشد یعنی نتایج دو کدگذار کامالً شبیه به هم هستند .گرچه میزان  πموردقبـول
بستگی به نوع تحقیق دارد ،ولی معموالً در تحلیل محتوا باید بـزرگتـر از  70درصـد باشـد تـا
بتوان به کدگذاری مقولهها و جامعومانع بودن آنهـا و درنتیجـه عینیـت تحقیـق اطمینـان کـرد
(بدیعی .)1375 ،بر همین اساس ،ضرایب اسکات برای هر یک از بخشهـای مـدل در جـدول
شماره  1نشان داده شده است که با توجه باال بودن ضریب اسکات در هر بخـش ،پایـایی ابـزار
تأیید میشود.
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جدول  :1میزان ضریب اسکات برای هر بخش از مدل
تعداد طبقات

تعداد کل

مشابه دو

طبقات

کدگذار

شناساییشده

𝑜𝑃

𝑒𝑃

π

پیشزمینههای درگیری

15

17

0/88

0/424

0/795

ابعاد درگیری

3

3

1

0/357

1

پیامدهای درگیری

7

8

0/875

0/466

0/766

تحلیل دادهها و یافتههای پژوهش
همانگونه که اشاره شد در این تحقیق از روش تحلیل محتوا برای استخراج نتایج اسـتفاده شـد
که در ادامه فرایند تحلیل محتوای مصاحبههای انجامشده با مشتریان ارائه می شود.
نتایج تحلیل محتوا
پس از جمعآوری دادههای حاصل از مصاحبههای عمیق ،اطالعات طی سـه مرحلـه ،اسـتخراج
کدها (کدگذاری باز) ،تشکیل مفاهیم و طبقهبندی ،مورد تحلیل قرار گرفت .در طـی عملیـاتی
کردن این سه مرحله ،فرایند تحلیل هر چه بیشتر از دادههای تجربی دور شده و به سـطح انتـزاع
نزدیک میشود .درنهایت نتایج بخش کیفی ضمن ترکیب با نتایج حاصـل از ادبیـات و پیشـینه
تحقیق ،در قالب یک الگوی مفهومی جمعبندی و ارائه شد .در ادامه ،گامهـای تحلیـل دادههـا
تشریح میشود.
گام اول :استخراج کدها (کدگذاری باز)
در تحلیل دادههـایی کـه در روش تحلیـل محتـوا جمـعآوری شـدهانـد ،از فراینـد کدگـذاری
اســتفاده مــیشــود .بــرای کدگــذاری اولیــه ،از جمــالت خــود مصــاحبهشــوندگان و کــدهای
داللتکننده (برداشتهای مصاحبهگر از گفتهها) استفاده شد .سپس ،مصاحبههای بعدی انجـام
گرفت .فرایند جمعآوری و تجزیهوتحلیل دادههـا در ایـن روش تحقیـق ،بـهصـورت هـمزمـان
انجام گرفت.
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بهمنظور کدگذاری مصاحبهها ،دو رویکرد "تحلیـل خـرد " و "تحلیـل نکـات کلیـدی "
مطرح است که در این پـژوهش از روش کدگـذاری نکـات کلیـدی اسـتفاده شـده اسـت .در
مرحله کدگـذاری بـاز ،پـس از پیـادهسـازی مصـاحبههـای عمیـق ،تمـامی جمـالت مـرتبط بـا
موضوعات اساسی تحقیق بهطـور کامـل ثبـت و کدگـذاری شـدند .سـپس محقـق بـه تفسـیر و
کدگذاری این نکات کلیدی پرداخت .درنهایت ،کـد نهـایی بـرای هریـک از نکـات کلیـدی
انتخاب شده و این کدها شمارهگذاری شدند .به دلیل زیـاد بـودن تعـداد کـدهای مسـتخرج از
مصاحبههای انجام شده و عدم امکان ارائه همه آنها در مقاله ،بهطور نمونـه در جـدول شـماره
 ،2نمونهای از کدهای باز در رابطه با پیشزمینههای درگیری در مصاحبه شماره  14ارائـه شـده
است .در جداول مربوطه در هر سطر یک نکته کلیدی مستخرج از مصاحبه ذکـر شـده و بـرای
آن یک نشانگر تعیین شده که خـود؛ شـامل دو بخـش اسـت؛ بخـش اول نشـاندهنـده شـماره
مصاحبه (  )Inو بخش دوم (  )Nnبیانگر شماره نکته کلیدی است.
جدول  :2جدول نمونه مرتبط با کدگذاری باز پیشزمینههای درگیری مصاحبه شماره 14
ردیف
1
2

نکات کلیدی
دنبال کـردن ایـن هـا بـه خـاطره اینـه کـه آدم دوسـت داره در
جریان طرح هاشون قرار بگیره.
یا میخوای ببینی دیگران درباره بانک چی میگن نظراتشـون رو
بخونی یا در یک مورد خاص

نشانگر
I14 N1
I14 N2

کد نهایی
دریافت اطالعات
درباره طرحهای جدید
خواندن نظرات و
کامنتهای افراد

اینها معموال اطالع رسانی میکـنن .بـرای مـن کـه تلویزیـون را
3

کمتر دنبال میکنم ،اینستاگرام نزدیکترین رسانه بـه مـن هسـت
که از طریـق اون مـی تونیـد هـر پیـامی را نشـون بدیـد و مطلـع

I14 N3

دریافت اطالعات مفید
بانکی

بکنید.
4
5

یا مثال باشگاه مشتریان که تخفیفـی را بـا دیجـی کـاال میـده را
اطالع رسانی میکنه و برای من یک فایده ای ایجاد میکنه.
یا خدمتی را رایگان دریافت کنم مثال از تپسـی کـه بـا باشـگاه
بانک کار میکنه که یک هفته سرویس رایگان گرفتم.

I14 N4

دریافت تخفیفها

I14 N5

استفاده از خدمات
رایگان
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گام دوم :تشکیل مفاهیم (کدگذاری محوری)
مرحلــه دوم پــس از کدگــذاری دادههــا ،تشــکیل مفــاهیم اســت .کــدهای اســتخراجی بعــد از
تجزیهوتحلیل ،بر اساس محتوا گروهبندی میشوند .در این مرحلـه کلیـه کـدهای بـازی کـه از
مرحله اول استخراج شدند بر اساس ارتباطشان با مفاهیم اصلی پژوهش در قالب مفـاهیم اصـلی
جمعبندی شدهاند .بهعبارتدیگر مجموعه کدهای استخراجشده بـا مراعـات تناسـب کـدهای
اولیه و بر اساس تفاوت و یا شباهتهایشان طبقهبندیشـده و بعـد از تبیـین برچسـب ،کـدها بـه
شکل زیر طبقات دستهبنـدی شـدند .گـروهبنـدی اطالعـات ،بـا هـدف کـاهش تعـداد طبقـات
صورت میگیرد .جدول شماره  ،3خروجی این مرحله را نشـان مـیدهـد .در سـتون سـوم ایـن
جدول ،در هر ردیف یک مفهوم درج شده است که هر مفهوم از ترکیب چنـد کـد بـه وجـود
آمده که تعداد تکرار کدها در ستون چهارم اشاره شده است.
گام سوم :طبقهبندی (انتزاعی سازی /کدگذاری انتخابی)
در این گام ،بهمنظور دستهبندی مفـاهیم از برچسـبهـای اختصاصـیتـر اسـتفاده شـد .طبقـات
نام گذاری شده و زیـر طبقـات بـه شـکل طبقـات اصـلی گـروهبنـدی شـدند و سـپس مضـامین
مشخص شدند .در این مرحله ،ادغام عناصر در سـطحی بـاالتر و انتزاعـی صـورت مـیپـذیرد.
درنهایت ،جدول نهایی؛ شامل متغیرها و شاخصهـای مـرتبط بـا آنهـا  ،تهیـه شـد .سـتون دوم
جدول شماره  3طبقات (مقولهها) و مفاهیم متناظر با آنها را برای هر یک از اجزای مدل نشان
داده است.
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جدول  :3مفاهیم و طبقات (مقولههای) مرتبط با هر یک از اجزای مدل
گروه

طبقه (مقوله)
پاداش

سرگرمی

کسب اطالعات
پیشزمینههای
شخصی

کنجکاوی

مشغولیت ذهنی
با برند

مزیت اجتماعی

شهرت برند

محبوبیت برند
پیشزمینههای
سازمانی

تجربه خدماتی

اطالعرسانی
قابلیت اعتماد

مفاهیم متناظر

تکرار

کسب هدایا و جوایز

9

کسب تخفیفها

2

دریافت خدمات رایگان

1

انجام فعالیتهای سرگرمکننده

7

شرکت در مسابقات

1

گذراندن اوقات فراغت

1

افزایش اطالعات عمومی

8

دریافت اخبار و اطالعات بروز

6

جستجوی اطالعات خاص

7

جستجوی نظر دیگران

3

دنبال نمودن اطالعات ترغیبکننده

4

درگیر بودن با برند

3

اهمیت دادن به برند

2

عالقه به برند

3

جذاب بودن برند

2

همراهی با دیگران

4

ابراز وجود

1

جلبتوجه دیگران

1

معروف بودن بانک

4

شناختهشده بودن بانک در بین عموم جامعه

1

داشتن وجه مثبت

2

محبوبیت بانک

2

کسب مقبولیت بین عموم جامعه

3

سرعت ارائه خدمات

3

مواجه خدماتی لذتبخش

3

کیفیت درک شده خدمات

13

سهولت استفاده از خدمات

1

اطالعرسانی بانک

6

تبلیغات

4

مورد اعتماد بودن

6

اطمینان به بانک

2
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گروه

طبقه (مقوله)

کیفیت محتوا

کاربرپسند بودن
رسانه
امنیت رسانه
پیشزمینههای
رسانه

کیفیت رسانه
قابلیتهای رسانه

محبوبیت رسانه
شناختی
(توجه آگاهانه)
عاطفی
ابعاد درگیری
مشتری

(احساسی)
رفتاری
(مشارکت
آگاهانه)
آگاهی

پیامدهای
شخصی

سهولت
ادراکشده
مزایای اقتصادی

پیامدهای

وفاداری

مفاهیم متناظر

133
تکرار

حفم اطالعات

2

محتوای مطلوب

14

بهروزرسانی محتوا

3

سرعت بهروزرسانی محتوا

2

جذابیت رسانه

8

سهولت استفاده از رسانه

8

رابط کاربری مناسب

1

حفم حریم خصوصی

3

امنیت رسانه

11

سرعت رسانه

7

بهروزرسانی نرمافزار

5

قابلیتهای کارکردی رسانه

10

قابلیتهای فنی رسانه

2

مقبولیت عمومی رسانه

1

محبوبیت رسانه

8

تعداد مخاطبان زیاد رسانه

6

تمرکز بیشتر روی بانک

14

یادگیری بیشتر درباره بانک

17

داشتن احساس خوب نسبت به بانک

8

داشتن وابستگی احساسی

2

ایجاد احساس رضایت از بانک

11

مشاهده محتوا

9

انتشار محتوا

3

تولید و ارائه محتوا

12

مشارکت در برنامهها

7

کسب اطالعات

12

مطلع شدن

2

سهولت دسترسی به اطالعات

4

سهولت انجام فعالیت

3

دریافت جوایز

5

استفاده از پروموشنها

3

دریافت خدمات رایگان

2

تکرار خرید محصوالت و خدمات بانک

8
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گروه

طبقه (مقوله)

سازمانی

ارجاع مشتری
بازخور مشتری
اعتماد
پیامدهای
اجتماعی

مشارکت
مدنی/اجتماعی

مفاهیم متناظر

تکرار

تعامل مالی بیشتر با بانک

9

توصیه به دیگران

11

فعالیت بیشتر در کانال بانک

6

تبلیص بانک در فضای مجازی

1

تبلیغات شفاهی بانک

8

دریافت بازخور از مشتری

2

دریافت پیشنهادهای مشتری

1

افزایش اعتماد به بانک

10

افزایش اطمینان به بانک

2

مشارکت در برنامهها و فعالیتهای عمومی

7

مشارکت در فعالیتهای خیرخواهانه و نوعدوستانه

11

ترویج فعالیتهای مفید اجتماعی

9

گام چهارم :مدل نهایی تحقیق
محقق پس از مطالعه گسترده ادبیات تحقیق مرتبط با درگیری مشتریان بـا برنـد در رسـانههـای
اجتماعی ،فهرستی از متغیرهای اولیه را شناسایی نمود و بر اسـاس آن مـدل اولیـهای را پیشـنهاد
داد .ازآنجاکه شرایط بومی و فرهنگی میتواند نقش مؤثری در اهمیـت و اولویـت متغیرهـا در
هر سه بخش مدل پیشنهادی داشته باشد ،لذا با انجام مطالعه کیفی و مصاحبه عمیق با مشـتریان،
محقق توانست ضمن شناسایی مهمترین متغیرها در مدل پیشنهادی اولیه ،متغیرهـای جدیـدی را
به مدل اضافه کند .در جدول شماره  4کلیه متغیرهای تحقیق به همراه مفاهیم متناظر آنها ارائه
شده است .مدل کلی تحقیق نیز در شکل شماره  1نشان داده شده است.
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جدول  :4متغیرهای مدل نهایی تحقیق (ترکیب دو روش مطالعه ادبیات تحقیق و مطالعه کیفی)
گروه

مقولههای شناساییشده در ادبیات

پیشزمینههای

پاداش -سرگرمی -کسب اطالعات-

شخصی

مشغولیت ذهنی با برند

پیشزمینههای
سازمانی
پیشزمینههای
رسانه

اطالعرسانی -قابلیت اعتماد
-

ابعاد درگیری

شناختی (توجه آگاهانه) -عاطفی

مشتری

(احساسی) -رفتاری (مشارکت آگاهانه)

پیامدهای
شخصی

مزایای اقتصادی

پیامدهای

وفاداری -ارجاع مشتری -بازخور مشتری-

سازمانی

اعتماد

پیامدهای
اجتماعی

-

مقوله اکتشافی از مصاحبه
کنجکاوی
شهرت برند -محبوبیت برند -تجربه
خدماتی -کیفیت محتوا
کاربرپسند بودن رسانه -امنیت رسانه -کیفیت
رسانه -قابلیتهای رسانه -محبوبیت رسانه
آگاهی -سهولت ادراکشده
مشارکت مدنی/اجتماعی
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شکل  :1مدل تحقیق

نتیجهگیری و پیشنهادها
همانگونه که اشاره شد رسانههای اجتماعی فرصتهای جدیدی را برای سـازمانهـا بـهمنظـور
تعامل با مشتریان فـراهم کـرده اسـت .مـدل نهـایی تحقیـق ،نشـان داد کـه عوامـل مختلفـی بـر
درگیری مشتریان با برند تأثیرگذار خواهـد بـود" .دریافـت پـاداش "" ،سـرگرمی "" ،کسـب
اطالعات "" ،کنجکاوی "" ،مشغولیت ذهنی با برند " و "مزیت اجتمـاعی " ،پـنج پـیشزمینـه
فردی تأثیرگذار بر درگیری مشتریان با برند اسـت کـه نتـایج تحقیـق آنـدره ( ،)2015اسـالم و
رحمان ( )2016و هاپساری و همکاران ( )2017و وِرهاگِن و همکاران ( )2015نیز آن را تأییـد
میکند .بر همین اساس ،بانکها میتوانند با ایجاد مسابقات و طرحهای سرگرمکننده با جـوایز
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مناسب ،ارائه اطالعات بروز در صفحه یا کانال خود در رسـانههـای اجتمـاعی ،تولیـد و انتشـار
تبلیغات ترغیبکننده در فضای مجازی و برقراری امکان تعامل میان مشتریان با سازمان و سـایر
مشتریان ،زمینه را برای این امـر فـراهم سـازند" .شـهرت برنـد "" ،محبوبیـت برنـد "" ،تجربـه
خدماتی "" ،اطالعرسانی "" ،قابلیت اعتماد " و "کیفیت محتوا " نیز در دسته پیشزمینـههـای
سازمانی ایجادکننده درگیری مشتریان با برند هستند که با نتایج تحقیـق ریتـز ( )2012و آنـدره
( ،)2015سازگار است .یک بانک شناختهشده ،مورد اعتمـاد ،محبـوب و دارای مقبولیـت بـین
عموم افراد جامعه که بتواند تجربه خدماتی فوقالعادهای را برای مشتریان خود فـراهم سـازد بـا
اطالعرسانی و تبلیغات درست صفحه یا کانال خود در فضای حقیقـی و مجـازی از قبیـل تبلیـص
شفاهی کا رکنـان ،تبلیغـات محیطـی ،تبلیـص در سـایت اینترنتـی و غیـره مـیتوانـد تعـداد دنبـال
کنندههای خود را افزایش داده و با ایجاد محتوای مطلوب و بهروزرسانی آن ،مخاطبان خود را
حفم کند .بر اساس یافتههای تحقیق ،خصوصیات رسانهای که بانک در آن حضور مییابد نیز
دارای اهمیت بسزایی اسـت .در ایـن زمینـه ،ویژگـیهـایی چـون "کاربرپسـند بـودن رسـانه "،
"امنیت "" ،کیفیت "" ،قابلیتها " و "محبوبیت " رسانه جزء با اهمیتترین عوامل تأثیرگـذار
بوده که بانک در زمان حضور خود در یک رسانه به آن توجه کند .رسانهای که کـاربر بتوانـد
در بهراحتی فعالیت نماید ،رابط کاربری مناسبی داشته باشد ،اطالعات کـاربر را حفـم نمـوده،
از قابلیتهای فنی و کارکردی خوبی برخوردار باشد ،بهسرعت و به طور مـداوم بـهروزرسـانی
شده و نهایتاً از محبوبیت خوبی بین کاربران برخوردار باشد ،زمینـه جلـب مخاطـب بیشـتری را
فراهم خواهد نمود.
همچنین نتایج تحقیق نشان داد که درگیری میتواند بهصورت "شناختی "" ،عـاطفی " و
"رفتاری " بروز کند که ضمن افزایش توجه و یادگیری کاربر در مورد برند بانک ،احساسات
او را نیز تحریک و تغییر داده و فعالیتهای بیشتر او را به همـراه داشـته باشـد .نتـایج تحقیقـات
ریتز ( )2012نیز این مورد را تأیید میکند .بر اساس مـدل نهـایی تحقیـق ،درگیـری مشـتری بـا
برند میتواند برای فرد "آگاهی "" ،راحتی " و "مزیت اقتصـادی " ماننـد دریافـت تخفیـف و
خدمات رایگان به همـراه داشـته باشـد کـه نتـایج تحقیقـات گـومروس و همکـاران ( )2012و
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کومار و پنساری ( ،)2016هـم آن را تائیـد مـیکنـد .بـرای سـازمان نیـز "وفـاداری مشـتری "،
"ارجاع مشتری " (تبلیغات شفاهی و در فضای مجازی)" ،بـازخور مشـتری " (امکـان دریافـت
نظرات و پیشنهادها) و "اعتماد مشتری " را فراهم کند که با نتایج تحقیق ویوک ( ،)2009ریتز
( ،)2012گومروس و همکاران ( ،)2012رابینسون ( ،)2013کومار و پنساری ( ،)2016اسـالم و
رحمان ( )2016و هاپساری و همکاران ( )2017سازگار است .یک نوع پیامـد دیگـر درگیـری
که در تحقیق حاضـر شناسـایی شـد پیامـد اجتمـاعی آن اسـت کـه درگیـری مـیتوانـد سـبب
مشــارکت مــدنی /اجتمــاعی وی در امــوری چــون حفاظــت از مح ـیطزیســت ،مشــارکت در
فعالیتهای خیرخواهانه و نوعدوستانه و همچنین ترویج این نوع فعالیتها شود.
درنهایت ،پیشنهاد میشود در تحقیقـات آتـی محققـانی مـدل را بـهصـورت کمّـی مـورد
آزمایش قرار دهند و حتی مدل نهایی آن را در سایر صنایع خدماتی مانند بیمـه ،گردشـگری و
غیره بررسی و از نتایج آن بهرهبرداری شود.
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