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تبیین نقش میانجی تعهد به اجتماع برند آنالین در ارتباط بین همخلقی
ارزش در اجتماع برند آنالین و وفاداری به برند
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چکیده
در بازارهای رقابتی امروز ،شرکتها بهطور فزایندهای از اجتماعات برند آنالین بهعنوان ابزار بازاریـابی اسـتفاده
میکنند .آنها بهمنظور حفظ مشتریان وفادار ،با هم خلقی ارزش برند بـنن خـود و بـهویـژه مشتریانشـان در ایـن
جوامع تالش دارند .هدف پژوهش حاضر تبننن نقش منانجی تعهد به اجتمـا برنـد آنالیـن در ارتبـان بـنن هـم
خلقی ارزش در اجتما برند آنالین و وفاداری به برند اسـت .جامعـه آمـاری مشـتریان برنـد عوـو شـب ههـای
اجتماعی و نمونهگنری تصادفی ساده به تعداد  936نفر در نظر گرفته شد .پرسشنامههای ال تروننک با استفاده از
نرمافزارهای "ایموس" و "اس پی اس اس" تحلنل گردید .نتایج نشان داد که هم خلقی ارزش در اجتما برنـد
آنالین بر وفاداری به برند با منانجیگری جزئی تعهد به اجتما برند آنالین تأثنر معنادار دارد و  67/7درصـد از
اثر کل توسط متغنر منانجی تبننن شد .تعهد بـه اجتمـا برنـد آنالیـن بـر وفـاداری بـه برنـد تـأثنر معنـادار دارد.
همچننن اثرات منانجی تعهد به برند و کنفنت رابطه برند مورد تأیند قرار نگرفتند.
واژگان کلیدی :تعهد ،اجتما برند آنالین ،وفاداری ،هم خلقی ارزش.
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مقدمه
با توجه به اهمنت مقوله حفظ وفاداری مشتریان نسبت به محصوالت و خدمات و تغننراتی که
در سطح جامعه به لحاظ محنطی ،فنّاورانه ،فرهنگی ،اقتصادی و اجتماعی صورت گرفته،
شرکتها میبایست همگام با این تحوالت بهروز و کارآمد باشند .ی ی از راه ارها استفاده
از شب ههای اجتماعی برای ایجاد توجه ،دلبستگی ،درگنری و درنهایت وفاداری و تعهد
مشتری در بازار رقابتی محصوالت و خدمات است .رسانههای اجتماعی به شرکتها برای
ایجاد وفاداری به برند از طریق شب هسازی ،م المه و جامعه سازی کمک میکنند
(اردوگموس و سنسک .)6176 ،7با توجه به این ه شب ههای اجتماعی بخشی جداییناپذیر از
جامعه مدرن هستند و روز به روز در حال گسترشاند ،مدیریت صحنح کسبوکار و هشناری
نسبت به سرمایهگذاری در شب ههای اجتماعی برای شرکتها باعث رونق کار آنها میشود
و ابزاری برای دستنابی به مشتریان وفادار به یک صنعت یا یک نام تجاری (برند) است.
رساندن مشتری به سطحی از وفاداری کار آسانی ننست و مستلزم ایجاد فعالنتهای
ارزشآفرین ارتباطی در فوای مجازی برای آنان است .شب ههای اجتماعی محنطی است تا
افراد تجربنات ،دانش و نظرات خود را در حوزههای مختلف با ی دیگر به اشتراک بگذارند و
از این فرصت در جهت اهداف ارزشی خود بهره برند .شب ههای اجتماعی باعث تغننر ش ل
ارتباطات بازاریابی سنتی به مدرن شده است .شرکتها با تعامالت منان خود و مشتریانشان و
درک صحنح از ننازها و ارزشهای مدنظر مشتریان میتوانند محصوالت و خدمات باارزش
ارائه نمایند و با جلب رضایتمندی در آنها منجر به حفظ وفاداری به برند شرکت شوند .این
امر از طریق روی رد بازاریابی رابطهمند میتواند اتفاق افتد (چنو و هم اران .)6113 ،6این
روی رد با پندایش اثر پارادایمی در بازاریابی معامالتی ،مزایای رقابتی نظنر افزایش نرخ فروش
و آثار مثبت بازاریابی دهانبهدهان را برای شرکتها به ارمغان میآورد (جانگ و هم اران،9
 .)6112همچننن نقش مهمی در وفاداری مشتریانشان به برند (ونوس و ظهوری )7931 ،و
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ایجاد ارزش برای طرفنن مبادله دارد (پنگ و ونگ .)6112 ،7عبدالوند و هنری شریف
( ،)7933در تحقنقی عنوان کردند که در بسناری از پژوهشها ثابت شده است که مشتریان
هنگام خرید محصوالت یا خدمات در پی نظرات دیگران هستند .در رسانههای اجتماعی برندها و
مشتریان بهصورت دوطرفه و تعاملی با ی دیگر ارتبان دارند و محصوالت ،خدمات و ارزشهای
جدیدی را خلق میکنند (کنم و کو .)6176 ،6منظور از هم خلقی ارزش توسط مشتریان،
استفاده از تواناییها ،مهارتها و دانش مشتریان برای کسب مزیت رقابتی است (ژانگ و
چن .)6112 ،9مشتریان یک برند خاص از طریق انوا مختلف شب ههای مجازی و ارتباطات و
تعامالت اجتماعی که در این محنط ش ل میگنرد ،هم خلقی ارزش برای آن برند خاص را
تسریع میکنند (پاراهالد و راماسامی .)6114 ،4مفهوم هم خلقی ارزش فقط محدود به
تعامالت مشتریان و شرکت نمی شود بل ه مم ن است از تعامالت و ارتباطات بنن گروههای
مختلف مشتریان ناشی شود .قابلتوجه این ه هم خلقی ارزش نهفقط از طریق تعامالت افراد با
ی دیگر بل ه از طریق ارتبان مشتریان با محنطهای مجازی (شب ههای مجازی و آنالین) هم
اتفاق میافتد (هولبنک و برودی .)6113 ،3امروزه تنها ارتبان با مشتری کافی ننست بل ه
کنفنت این رابطه ننز حائز اهمنت است که در تحقنقات بهصورت کنفنت رابطه برند به آن
پرداخته شده است (خداداد حسننی و هم اران .)7931 ،علنرغم توافق در مورد اهمنت و
سودمندی هم خلقی ارزش توسط مشتریان نسبت به یک برند ،اما همچنان فقر دانش راجع به
چرایی ،چگونگی و بازده آن در شرکتها وجود دارد .تحقنقات نشان میدهند که مدیریت
برند در محنط آنالین و از طریق شب ههای اجتماعی در طی سالهای اخنر موردتوجه
قرارگرفته اما به نظر راهحل برای چالشهای آن چندان مورد توجه و کاربردی ننست .با توجه
به پتانسنل شب ه های اجتماعی جذاب در کشور الزم است تا برای تعهد و وفاداری به برند
توسط مشتریان اقدامات عملی و کاربردی صورت گنرد .هدف این پژوهش دستنابی به
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وفاداری به برند در اجتما برند آنالین از طریق هم خلقی ارزش منان مشتریان و شرکتها
است و ارائه راه ار و پنشنهادهایی برای مدیران صنایع برند که میخواهند با استفاده از
شب ههای اجتماعی آنالین مانند تلگرام ،اینستاگرام و  ...و بازاریابی رابطهمند به وفاداری و
تعهد بنشتر مشتریان به برند خود برسند .همچننن پاسخ به این سؤال است که در جوامع مجازی
برند بهصورت آنالین بر پایه شب ههای پرمخاطب اجتماعی ،تعهد به اجتما برند -توسط
مشتریان برند -بهعنوا ن متغنر منانجی چه منزان تأثنری در رابطه هم خلقی ارزش و وفاداری به
برند دارد؟ تعهد به برند و کنفنت رابطه برند در این پژوهش ننز بهعنوان متغنرهای منانجی
مورد سنجش قرار می گنرند .درنهایت با ادراک مبتنی بر مبانی نظری و تحلنل آماری
بهصورت ملموس به نظر میرسد که بتوان در جهت ننازهای مشتریان برند و افزایش بهرهوری
برند کوشا بود و این مهم میتواند منجر به افزایش ارزش و مزایای برند شامل مزایای
کارکردی ،نمادین و تجربه محور شود و راهنمایی برای بازاریابان فعال در شب ههای اجتماعی
و مدیران صنایع باشد.
مبانی نظری پژوهش
وفاداری به برند :وفاداری به برند (نام تجاری) عبارت است از منزان تعهد و وفاداری که برند
بنن پایگاه مشتریان خود و فراتر از آن به دست آورده است و شامل صمنمنت و وفاداری
مشاهدهشده نسبت به برند است (ننک هاشمی و هم اران .)6172 ،7بهطورکلی سه مفهوم از
وفاداری به برند مشخصشده است :وفاداری بهعنوان یک نگرش ابتدایی که گاهی اوقات
منجر به برقراری رابطه با برند موردنظر میگردد؛ وفاداری بر اساس رفتار آش ارشدهای مانند
الگوی خریدهای گذشته؛ و خرید بهوسنله نگرش افراد (هانگ.)6173،6
اجتما برند :موننز و اگنون ( ،)6117جامعه برند را جامعهای تخصصی و محدود (نه به لحاظ
جغرافنایی) بر اساس مجموعهای ساختاری از روابط اجتماعی در منان تحسننکنندگان برند
تعریف کردهاند (الروچ و هم اران .)6176 ،9اجتماعات برند اساساً م انی اجتماعی برای
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گرد هم آمدن مشتریانی است که با دیگر مشتریان تعامل داشته و تجربههای مصرفی خود را
در مورد برند با ی دیگر در منان میگذارند (فرجام فرد و شاهطهماسبی .)7933،فعالنت جوامع
برند بزرگترین تغننر در کسبوکار در ده سال اخنر است؛ از اواسط دهه  31این جوامع دوره
تجدد را تجربه کردهاند و ازآنجاکه ارتباطات بنشتر شده و ازنظر مصرفکنندگان دسترسی
گسترده و در حال رشد به جوامع مجازی شرکتها افزایشیافته و از سویی دیگر
سرمایهگذاری بسنار در نصب و راهاندازی و نگهداری آنها صورت گرفته است ،جوامع برای
مصرفکنندگان و بازاریابان مهم شدهاند (زاگلنا .)6179،7تعامالت در اجتماعات مجازی برند
منجر به منافع شناختی میشود (چن و هم اران .)6176 ،6منافع شناختی ،اطالعاتی هستند که
اعوا در مورد محصول و کارکرد آن به دست میآورند و هر چه گفتگوها بنشتر شود ،منافع
شناختی درک شده توسط اعوا ننز بنشتر میشود (نمبنسان و بارون.)6113 ،9
تعهد به برند :تعهد به برند نوعی دلبستگی عاطفی به برند است که نشاندهنده درجهای از
مقبولنت در انتخاب برند در ردهای خاص از محصوالت است (کارلسون و هم اران.)6112 ،4
چادهاری و هوبروک ( ،)6117بنان کردند که تعهد برند به روابط غایی مشتری مانند باورها،
نگرشها ،رفتارها نسبت به یک نام تجاری و ارتبان آنها با آن برند اشاره دارد (نندزایو و
هم اران .)6172،3فولرتون ( ،)6113تعهد برند را ارتباطات احساسی یا روانی بنن یک
مصرفکننده و یک نام تجاری میداند (نندزایو و هم اران .)6173 ،لو ،)6176( 2تعهد برند
را بهعنوان نوعی تمایل و جهتگنری مشتری نسبت به سازمان که هویت فرد را به سازمان
پنوند میدهد تعریف کردهاند.
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تعهد به اجتما برند آنالین :تعهد ،باور قوی به اهداف سازمانی و تمایل قوی به تداوم
عوویت در آن است (ارکمن و هانسر .)6173 ،7تعهد به جامعه برند به رابطه مصرفکنندگان
و برند و نگرش هر عوو نسبت به جامعه اشاره دارد (هور و هم اران.)6177 ،6
کنفنت رابطه برند :کنفنت رابطه برند در سال  7332توسط فورننر مطرح شد و از آن بهعنوان
شاخصی برای نشان دادن عمق و قدرت رابطه برند و فرد یاد میشود .کراسبی و هم ارانش،
اولنن کسانی بودند که مفهوم کنفنت رابطه را مطرح کردند .آنها اظهار کردند کنفنت رابطه
یعنی ارزیابی کلی از قدرت و عمق رابطه که بننشی در رابطه با عمل رد مبادله فراهم میآورد
(والتا .)6179 ،9اسمنت و هم اران ،)6111( 4کنفنت رابطه برند را یک شاخص مبتنی بر
مشتری تعریف کردهاند که قدرت و عمق رابطهی بنن مشتری و برند را نشان میدهد (هادسون
و هم اران.)6173،3
همخلقی ارزش در اجتما برند آنالین :ارزش میتواند مفاهنم گستردهای مانند ارزش
اقتصادی ،اخالقی و  ...را در برگنرد؛ اما ارزش برای مشتریان به معنی کنفنت خدمت،
محصول یا مزایای دریافتی از شرکتها است که دریافت میکنند و احساس بهتری نسبت به
قبل از آن داشته باشند (آندرو و هم اران .)6171 ،2ارزش از دید مشتری در بازار بهوسنله
ادراک او از آنچه میپردازد و آنچه دریافت میکند تعننن میشود نه در شرکت یا توسط
عرضهکننده (وودساید و هم اران .)6112 ،1در دننای واقعی انسانها ،جامعه ،مصنوعات و
خدمات به شدت به ی دیگر وابسته هستند بنابراین ارزش از طریق تعامالت بنن آنها ایجاد
میشود (گبنور .)6112 ،2مدلهای مختلفی از خلق ارزش توسط محققان ارائه شده است مانند
ارزش فراهم شده در محنط بسته بنن تولندکننده و مشتری ،ارزش انطباقی در محنط باز بنن
تولندکننده و مشتری و ارزش هم خلق که در آن تولندکننده و مشتری از ی دیگر جدا ننستند
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(اوئدا و هم اران .)6112 ،7خلق ارزش شامل تولندکننده ارزش و مصرفکننده ارزش است.
این فرآیند زمانی اتفاق میافتد که مشتریان نقش فعال داشته باشند و شرکتها از منابعشان
استفاده کنند (آندرو و هم اران .)6171 ،بهعبارتدیگر خلق ارزش بهتنهایی اتفاق نمیافتد
بل ه تعامل حرف اول را میزند (لوسچ و هم اران .)6111 ،6عرضهکنندگان و مشتریان با
ی دیگر هم خلقی ارزش میکنند (گامسون .)6111 ،9هم خلقی ارزش نتنجه ترکنب
تالش های شرکت ،کارکنان ،مشتریان ،سهامداران و عوامل دیگر سهنم در تولند خدمت
است .نقش شرکت ها در فرآیند هم خلقی ارزش فقط تولند و ارائه خدمت است .هم خلقی
ارزش حاصل مشارکت مشتریان با شرکت از طریق استفاده از ارزش (مصرف) است (لوسچ و
هم اران .)6111 ،یی و گانگ ،)6179( 4متذکر شدند مشتریانی که وارد سنستم هم خلقی
ارزش می شوند رفتار هم خلقی ارزش دارند .رفتارهایی که بر خلق ارزش اثرگذار هستند
شامل جستجوی اطالعات ،به اشتراکگذاری اطالعات ،تعامل فردی ،هواداری ،بازخورد،
کمک کردن و ...است .اگر مشتریان رفتار هم خلقی ارزش داشته باشند خود را درگنر
فعالنتهای شرکت میکنند و میتوان از قابلنتهایی مانند توانایی ،دانش و احساسات آنها
برای بهبود عمل رد شرکت استفاده کرد و این یک استراتژی برنده -برنده است .اگر شرکت
با مشتریان در ارتبان باشد و همچننن مشتریان دارای رفتار هم خلقی ارزش باشند و درگنر
فعالنت های شرکت شوند ،ننازها و تقاضاهای مشتریان بهتر شناسایی میشود و در این فرایند
فعالنتهایی که برای مشتریان ارزش ایجاد نمیکند حذف میشود (ژانگ و چن.)6112 ،
هشی و وی ،) 6171( 3در تحقنق خود برای هم خلقی ارزش در اجتما برند آنالین سه مؤلفه
عنوان کردند؛ تجربنات ،تعامالت فردی و روابط اجتماعی ازجمله مؤلفههای مطرحشده توسط
آنها است و در پژوهش حاضر این مؤلفهها مورد تحلنل قرار گرفتهاند .مشتریان به خاطر
تجربنات دشوار خود و احساس مسئولنت اجتماعی به مشتریان دیگر در هنگام مواجه با
1. Ueda et al.
2. Lusch et al.
3. Gummesson
4. Yi & Gong
5. Hsieh & Wei
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مش الت مشابه به خود کمک میکنند .هواداری (توصنه به دوستان ،آشنایان و  )...در استفاده
از خدمات شرکت به وفاداری و افزایش عالقه و بهبود کنفنت خدمات کمک میکند (یی و
گانگ.)6179،
پیشینه پژوهش و توسعه فرضیات
در تحقنقات ژو و هم اران ،)6176( 7بنان شده است که اعوای جامعه ،تجربه برند خود را به
اشتراک دیگر اعوا میگذارند و اعوای گروه با تجربهها و ارزشهای مشترک برای حفظ
رابطه بلندمدت به جامعه متعهد میشوند (دوبنوس و وسترهاسن .)6177 ،6به روابط فرد با فرد
در یک اجتما مجازی برند ،تعامل اعوا با ی دیگر گویند که پایهای برای ایجاد و توسعه
روابط اجتماعی در اجتما مجازی برند بهحساب میآید (زاگلنا .)6179،نظریه سرمایه
اجتماعی ننز بنان میکند که تعامالت م رر بنن اعوا به آنها کمک میکند روابط و شب ه
اجتماعی خود را گسترش داده و قوی کنند که درنتنجه احساس تعهد به اجتما مجازی برند
ایجاد میشود (چنگ و چوانگ .)6177 ،9با بررسی تحقنقات داخلی یافتههای مطالعه
دهدشتی و هم اران ( ،)7939حاکی از این است که چهار دسته از عوامل یعنی عوامل مرتبط
با برند ،عوامل اجتماعی ،عوامل مرتبط با محصول و عوامل کارکردی بر مشارکت در جوامع
مجازی برند مؤثرند .لذا با در نظر گرفتن مطالب فوق فرضنه اصلی اول و فرضنات فرعی
مربون به آن به شرح ذیل پنشنهاد میشود:
فرضنه  :7همخلق ی ارزش در اجتما برند آنالین بر تعهد به اجتما برند آنالین تأثنر
معناداری دارد.
فرضنه  :7-7تجربنات بر تعهد به اجتما برند آنالین تأثنر معناداری دارد.
فرضنه  :6-7تعامالت فردی بر تعهد به اجتما برند آنالین تأثنر معناداری دارد.
فرضنه  :9-7روابط اجتماعی بر تعهد به اجتما برند آنالین تأثنر معناداری دارد.
1. Zhou et al.
2. Dubois & Westerhausen
3. Chang & Chuang
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نتایج تحقنق برون ،)6171( 7بر روی وفاداران نامهای تجاری خاص نشان داد که شب ههای
موجود در رسانههای اجتماعی منزان مشتریان وفادار را افزایش میدهد .نتایج تحقنق بنسون و
هدرن ،)6179( 6نشان داد که جوامع برند آنالین در وفاداری مشتری به برند لوازم ورزشی اثر
مثبت دارد .گامبوا و گونگالوس ،)6174( 9طی مطالعهای نشان دادند که وفاداری مشتری به
برند از طریق رسانههای اجتماعی تحقق مییابد .نتایج تحقنق باالکریشنان و هم اران

4

( ،)6174بنان کرده است که جوامع ،ارتباطات بازاریابی و تبلنغات آنالین در توسعه وفاداری
به برند مؤثر هستند .تعهد به جامعه برند با تعهد به برند (ویرتز و هم اران )6179 ،3و وفاداری
یا تمایل به خرید (برودی و هم اران )6179 ،2ارتبان دارد .نتایج پژوهش دالوند و هم اران
( ،)7931نشان داد که جامعه برند آنالین از طریق دلبستگی مشتری بر وفاداری برند تأثنرگذار
است .بر همنن مبنا فرضنه دوم به شرح ذیل پنشنهاد میشود:
فرضنه  :6تعهد به اجتما برند آنالین بر وفاداری به برند تأثنر معناداری دارد.
در تحقنقات کنم و هم اران ،)6112( 1مطرحشده است که تعهد به جامعه برند منجر به
تعهدشان به برند میشود .بخشی از یافتههای تحقنق اقبالی و هم اران ( )7939که از بنن 721
عوو باشگاه مشتریان شعب بانک ملت شهرستان یزد انجامشده است حاکی از این است که
تعهد به جامعه برند و شناسایی و تعننن هویت برند از طریق دلبستگی به برند بر تعهد به برند
اثر میگذارند .ازاینرو فرضنه سوم به شرح ذیل پنشنهاد میشود:
فرضنه  :9تعهد به اجتما برند آنالین بر تعهد به برند تأثنر معناداری دارد.
تعهد از نظر مشتری ،وعده ضمنی یا آش ار برای ادامه یک رابطه باارزش با برند است (آالگا
و اگرت .)6112 ،2تحقنق مظفری ( ،)7939نشان داد که جامعه برند بر روی رابطه مشتری با
محصول ،رابطه مشتری با برند ،رابطه مشتری با شرکت تأثنر دارد ولی بر روی رابطه مشتری با
1. Brown
2. Benson & Hedrén
3. Gamboa & Gonçalves
4. Balakrishnan et al.
5. Wirtz et al.
6. Brodie et al.
7. Kim et al.
8. Ulaga & Eggert
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دیگر مشتریان تأثنر ندارد .آکر ،)7336( 7بنان میکند تعامل مشتریان با برند باعث ایجاد رابطه
فعال و دوستانه با برند میشود .در اجتماعات برند آنالین ،کنفنت رابطه برند فرایند فعال و
پویایی در مشارکت احساسی و دلبستگی مشتریان دارد که بهطور همزمان این رابطه دوطرفه
اتفاق میافتد (هشی و وی .)6171 ،بر طبق مطالب مطرحشده این رابطه دوطرفه با فرضنات
چهارم و پنجم به شرح ذیل پنشنهاد میشود:
فرضنه  :4تعهد به اجتما برند آنالین بر کنفنت رابطه برند تأثنر معناداری دارد.
فرضنه  :3کنفنت رابطه برند بر تعهد به اجتما برند آنالین تأثنر معناداری دارد.
برای این ه تعهد رخ دهد ،مشتری باید سطحی از ارزش ذاتی مرتبط با ادراک خود از رابطه
با برند را مشاهده کند .بهطوری که روابط دارای کنفنت بهتر معموالً سطوح باالتری از تعهد را
بازتاب میدهند (آالگا و اگرت .)6112 ،تعهد به برند به وضعنت رابطه نهایی مشتری با برند
شامل اعتقادات ،نگرشها ،رفتارهای نسبت به برند و ارتباطشان با برند اشاره دارد (توس ج و
هم اران)6179 ،6؛ بنابراین میتوان فرضنه ششم را اینگونه پنشنهاد داد:
فرضنه  :2کنفنت رابطه برند بر تعهد به برند تأثنر معناداری دارد.
اولنور ،)7333( 9وفاداری را تعهد به خرید از برند باوجود جایگزینهای دیگر تعریف کرده
است .وفاداری ،تعهد عمنق به خرید دوباره محصول یا استفاده از خدمتی برتر در آینده است
که به معنای خرید دوباره از یک برند علنرغم وجود تأثنرهای محنطی و اقدامهای بازاریابی
رقبا برای تغننر رفتار است (موسی خانی و هم اران .)7937 ،نتنجه پژوهش شنر خدایی و فقنه
نصنری ( ،)7932نشان داد که دلبستگی به برند توسط تعهد به برند اثر مثبت بر وفاداری به
برند دارد .نتایج پژوهش رایز و هم اران ،)6173( 4نشان داد که ترکنب درگنری با محصول و
تعهد منجر به سطح باالیی از وفاداری به برند در منان اعوای جامعه برند میشود .طبق
تحقنقات هونگ و هم اران ،)6174( 3کنم و هم اران ( )6112و ویرتز و هم اران (،)6179
1. Aaker
2. Tuškej et al.
3. Oliver
4. Raïes et al.
5. Huang et al.
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رابطه بنن تعهد به برند (دلبستگی به محصول) و وفاداری به برند (قصد خرید ،تبلنغات
دهانبهدهان) در دننای واقعی و مجازی بهطور گستردهای تأیند شده است؛ بنابراین میتوان
فرضنه هفتم را به شرح ذیل پنشنهاد داد:
فرضنه  :1تعهد به برند بر وفاداری به برند تأثنر معناداری دارد.
فورننر ،بنان کرده است که مشتریان ،برند را تنها به این دلنل که خوب عمل میکند خریداری
نمیکنند بل ه آنها با مجموعهای از برندها وارد رابطه میشوند تا از معنایی که برندها به
زندگیشان می دهند بهره ببرند .هدف ارتبان برند باید افزایش وفاداری برند از طریق پنوند
بنشتر مشتری به برند بهمنظور توانمند ساختن روابط برند و مشتریان در طول زمان باشد (دان ان
و موریارتی .) 7332 ،7ارتبان برند ،نقش مهمی در خلق نگرش مثبت به برند نظنر اعتماد و
وفاداری به برند ایجاد کرده است (زهنر و هم اران)6177 ،6؛ بنابراین میتوان فرضنه هشتم را
اینگونه پنشنهاد داد:
فرضنه  :2کنفنت رابطه برند بر وفاداری به برند تأثنر معناداری دارد.
لنم و هم اران ،) 6173( 9با مطالعه روی بننندگان تلویزیون نشان دادند که تعامالت اجتماعی
در رسانه های اجتماعی تأثنر مثبت بر وفاداری به کانال ورزشی دارد .الروچ و هم اران
( ،)6176طی مطالعهای نشان دادند که اجتماعات برندی بر پایه رسانههای اجتماعی تأثنر
بسزایی بر فرآیند خلق ارزشدارند .چننن جوامعی قادر به افزایش منزان وفاداری به برند از
طریق استفاده از برند و مدیریت تأثنرات آن هستند .شو و هم اران ،)6113( 4اتفاقنظر دارند
که ی ی از نتایج اصلی ساخت و افزایش جوامع برندها و تجربه مشتری در زمننه جامعه برند،
وفادار ساختن مشتری به برند است .تحقنقات الگشنمر و هم اران ،)6113( 3نشان میدهد که
داشتن تجربه خوب در اجتما برند موجب نگرش بهتر نسبت به برند ،شرکت و محصوالت
آن شده و درنهایت وفاداری پایدار بنشتری در مشتری ایجاد میکند .یافتههای تحقنق کشوری
1. Duncan & Moriarty
2. Zehir et al.
3. Lim et al.
4. Schau et al.
5. Algesheimer et al.
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و عبداللهی ( ،)7937حاکی از آن است که رسانههای اجتماعی میتوانند با افزایش تعامالت
مستقنم ،شخصیسازی و سفارشیسازی خدمات ،وفاداری مشتریان کتابخانه را افزایش دهند.
با توجه به مطالب مطرحشده فرضنه نهم به شرح ذیل پنشنهاد میشود:
فرضنه  :3هم خلقی ارزش در اجتما برند آنالین بر وفاداری به برند تأثنر معناداری دارد.
نتنجه تعامل فردبهفرد منجر به احساس تعلق بنشتر به اجتما مجازی برند میشود (چو و کنم،7
 )6114و این احساس تعلق منجر به ایجاد وفاداری پایدار نسبت به برند میگردد (مدوپا،6
 .)6112هر چه تعامالت اجتماعی بنن اعوای جوامع برند بنشتر شود ،مشتریان احساس تعلق
بنشتری به اجتما مجازی برند پندا میکنند و اطالعات کارآمدتری بنن آنها ردوبدل شده و
مش الت و نقصهای موجود در محصوالت و خدمات آن برند مشخص میشوند .این
وضعنت به مدیران و بازاریابان برند کمک میکند تا زمان کمتری برای یافتن مش الت
محصوالت و خدمات خود و ننز راهحلهای آن صرف کنند (چنگ و چوانگ .)6177 ،تعامل
با سایر اعوا کمک میکند تا تجربنات مصرفکننده برند تقویت شود و این امر به افزایش
تعهد یا وفاداری به برند منجر میشود (دوبنوس و وسترهاسن .)6177 ،بنا بر مطالب ذکرشده
میتوان فرضنات منانجی دهم ،یازدهم و دوازدهم را به شرح ذیل پنشنهاد داد:
فرضنه  :71تعهد به اجتما برند آنالین بر وفاداری به برند با منانجیگری تعهد به برند تأثنر
مثبت و معناداری دارد.
فرضنه  : 77تعهد به اجتما برند آنالین بر وفاداری به برند با منانجیگری کنفنت رابطه برند
تأثنر مثبت و معناداری دارد.
فرضنه  :76هم خلقی ارزش در اجتما برند آنالین بر وفاداری به برند با منانجیگری تعهد به
اجتما برند آنالین تأثنر مثبت و معناداری دارد.

1. Choi & Kim
2. Madupu
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مدل مفهومی پژوهش
در این پژوهش ابتدا با مطالعه و بررسی مدل هشی و وی ( )6171و سپس با مطالعه مبانی نظری
و پنشننه پژوهش خارجی و داخلی به فرم دهی و بسط روابط –افزودن فرضنه  -3بنن
متغنرهای پژوهش پرداخته شده است و سپس مدل مفهومی پژوهش با روی رد بومیسازی در
جوامع مجازی مشتریان برند در کشور ایران بنان شده است .مدل پژوهش حاضر در ش ل ()7
نمایش دادهشده است .این مدل به دلنل این ه شاخصهای متنوعی را ازلحاظ فناوری اطالعات
و تجارت ال تروننک و ننز توجه به موضو مجازی بودن در برگرفته و ازلحاظ زمانی جدیدتر
از مدلهای دیگر است مورد استفاده قرارگرفته است .مطالعات محقق حاکی از این است که
به نظر می رسد مدل پژوهش حاضر در مطالعات داخلی و ننز مطالعات خارجی با توجه به بسط
و توسعه روابط در آن ارائه نشده است .این مدل به اثر هم خلقی ارزش در اجتما برند آنالین
توسط مشتریان باوجود متغنرهایی در مسنر این رابطه بر وفاداری به برند میپردازد .محقق در
این پژوهشش روی نقش منانجی تعهد به اجتما برند آنالین متمرکز شده است .همچننن این
موضو بررسی خواهد شد که آیا دو متغنر تعهد به برند و کنفنت رابطه برند میتوانند تأثنر
تعهد به اجتما برند آنالین بر وفاداری به برند را کاهش یا افزایش دهند؟

هم خلقی ارزش در

تعهد به برند

اجتما برند آنالین

تعهد به

تجربنات

اجتما برند

تعامالت فردی

آنالین

روابط اجتماعی

وفاداری به
برند
کنفنت رابطه برند

شکل  .1مدل نظری پژوهش (برگرفته از مدل هشی و وی؛)7112
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روششناسی پژوهش
پژوهش حاضر ازنظر هدف از نو تحقنقات کاربردی و بر اساس ماهنت از نو توصنفی و
پنمایشی است .برای گردآوری مباحث نظری پژوهش از مطالعه کتابخانهای استفاده شده
است .جامعه آماری این پژوهش را مشتریان برند عوو شب ههای اجتماعی آن برند
(مصرف کنندگان محصوالت و خدمات در اجتما برند آنالین از جمله تلگرام ،اینستاگرام،
واتس آپ ،آپارات ،لنن دین ،گوگل پالس و سایر) تش نل میدهند .برای انتخاب حجم
نمونه از روش نمونهگنری تصادفی ساده استفاده شد .پرسشنامههای ال تروننک و آنالین
(گوگل داک) از طریق شب ه های اجتماعی توزیع گردید .به دلنل نامحدود بودن جامعه
آماری که نمونه مطابق با آن با استفاده از فرمول کوکران ،تعداد  924است؛ و تعریف قابلنت
ضروری بودن پاسخ به تمامی سؤاالت پرسشنامه توسط ابزار طراحی ،پرسشنامههایی با
دادههای پرت و مفقود دریافت نگردید بنابراین تعداد کل  936پرسشنامه دریافتی در
محاسبات استفاده شد .پرسشنامه درمجمو دارای  62سؤال تخصصی بر اساس طنف 1
درجهای و  3سؤال جمعنت شناختی است .منبع پرسشنامه در بخش تخصصی از مقاله هشی و
وی در سال  6171اقتباسشده است و ازلحاظ اعتبار محتوایی در این پژوهش ،سؤاالت
پرسشنامه پس از ترجمه با نظر اساتند خبره در این حوزه در چندین مرحله بومیسازی،
بررسی ،اصالح و نهایی شد .بهمنظور انجام آزمونهای آمار توصنفی و استنباطی از بسته
نرمافزاری اس پی اس اس و ایموس نسخه  66استفاده شده است .دلنل استفاده از نرمافزار
ایموس در این پژوهش این است که بخشی از روابط (رابطه دوطرفه بنن تعهد به اجتما برند
آنالین و کنفنت رابطه برند) در مدل حاضر از نو رابطه بازگشتی 7است و تنها از طریق
نرمافزار ایموس میتوان چننن مدلی را تحلنل کرد .همچننن بهمنظور تعننن پایایی با استفاده از
نمونه مقدماتی  41تایی از پرسشنامهها به بررسی ضرایب آلفای کرونباخ پرداختهشده است.
ضریب آلفای کرونباخ به ترتنب برای متغنر هم خلقی ارزش در اجتما برند آنالین مقدار
 ،1/37متغنر تعهد به اجتما برند آنالین مقدار  ،1/377متغنر تعهد به برند مقدار  ،1/23متغنر
1. Recursive Model
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کنفنت رابطه برند مقدار  1/219و متغنر وفاداری به برند مقدار  1/239بهدستآمده است که
نشانگر سطح خوبی از پایایی برای متغنرهای پژوهش و ثبات ابزار اندازهگنری است.
یافتههای پژوهش
با توجه بهپنش فرض نرمالنته تک متغنره و چند متغنره 7و روش برآورد بنشننه درست نمایی
( )MLاز شاخصهای کجی و کشندگی پنرسون و ضریب مردیا 6بهره گرفتهشده است.
شاخصهای کجی و کشندگی با قدر مطلق کوچکتر از  6و نسبت بحرانی در سطح اطمننان
 33درصد و ضریب مردیا به منزان  ،6/92با مقدار کوچکتر از  ،6/32درمجمو نرمالنتی
تک متغنره و چند متغنره را مورد تأیند قراردادند.
نتایج حاصل از توصنف دادههای جمعنت شناختی نشان داد از بنن پاسخگویان 42/4 ،درصد
زنان و  37/2درصد مردان 49/3 ،درصد متأهل و  32/7درصد مجرد هستند .ازلحاظ سن7/2 ،
درصد کمتر از  61سال 62 ،درصد بنن  61تا  63سال 73/9 ،درصد بنن  62تا  91سال63/7 ،
درصد بنن  97تا  93سال 79/3 ،درصد بنن  92تا  41سال 4 ،درصد بنن  47تا  43سال و 3/2
درصد بنشتر از  43سال دارند .سطح تحصنالت پاسخگویان شامل  4درصد دیپلم 7/9 ،درصد
فوقدیپلم 62/3 ،درصد لنسانس 43/1 ،درصد فوقلنسانس و  66درصد دکترا هستند .بنشترین
کاربران شب ههای اجتماعی را بهطور مشترک با دیگر شب هها در طی پاسخ به سؤال باز در
نمونه حاضر ،شب ه اجتماعی تلگرام با  19/9درصد تش نل میدهد .سپس به ترتنب شب ههای
اجتماعی اینستاگرام با  42/7درصد ،لنن دین با  74/9درصد ،گوگل پالس با  2/1درصد،
آپارات با  4/2درصد ،واتس آپ با  71درصد و سایر شب ههای اجتماعی با  72/9درصد قرار
دارند .حوزه برندهایی که پاسخگویان با سؤالی باز به آن پاسخ دادند و عوو شب ههای
اجتماعی آن بودند بدینصورت است :مد و پوشاک مانند نایک ،سالنان ،نوین چرم و ...با
 93/6درصد ،فرهنگی ،خبری ،آموزشی و هنر مانند خبرگزاری فارس ،انتشارات دکتر کرمی،
آموزش ده کنش ،جشنواره فجر و  ...با  66/9درصد ،آرایشی ،بهداشتی و سالمت مانند نننی-
1. Multivariate Normality
2. Mardia k.v
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گل ،پنبهریز ،تنتاک ،ننوا و ...با  61درصد ،فروشگاههای آنالین با محصوالت مختلط مانند
دیجی کاال ،شن سون ،آفبند ،سنتی سنتر و ...با  71درصد ،محصوالت و خدمات دیجنتال
مانند سونی ،پارس آنالین ،همراه اول ،مادیران و ...با  1/2درصد و سایر حوزهها مانند خودرو
تویوتا ،بانک ملت و محصوالت غذایی آیدین و  ...با  4/3درصد مشخص شدند .نتایج حاصل
از آزمون منانگنن ،انحراف معنار و آزمون همبستگی پنرسون در سطح اطمننان  33درصد در
جدول ( )7مشاهده میگردد.
جدول  .1شاخصها ی میانگین ،انحراف معیار و همبستگی بین متغیرهای پژوهش

انحراف

هم خلقی

تعهد به

تعهد به

کنفنت

وفاداری

همبستگی بنن

منانگنن

معنار

ارزش ...

اجتما ...

برند

رابطه ...

به برند

7

-

-

-

-

هم خلقی ارزش

4/431

7/722

7

-

-

-

تعهدبهاجتما

9/112

7/914

1/926

7

-

-

تعهد به برند

4/416

7/466

1/121

-1/197

7

-

کنفنت رابطه

9/349

7/913

-1/142

-1/133

-1/267

-1/163

7

وفاداری به برند

4/934

7/433

1/333

1/413

1/171

با توجه به جدول ( ) 7بنن هم خلقی ارزش در اجتما برند آنالین با تعهد به اجتما برند
آنالین و وفاداری به برند و ننز بنن تعهد به اجتما برند آنالین با وفاداری به برند رابطه
همبستگی مستقنم و معنادار وجود دارد .همچننن منانگنن متغنرها باالتر از سطح متوسط و
دارای نمره مطلوبی ازنظر پاسخگویان هستند .سپس بهمنظور تحلنل آمار استنباطی ابتدا به
بررسی مدل اندازهگنری پرداخته میشود .در جدول ( )6مقادیر برآورد حاصل از تحلنل مدل
اندازهگنری تلفنقی 7اصالحشده ارائه شده است.

1. Pooled-CFA

تبیین نقش میانجی تعهد به اجتماع برند آنالین در ارتباط بین همخلقی …

67

جدول  .7مقادیر برآورد حاصل از تحلیل مدل اندازهگیری اصالحشده

ابعاد

متغنر

تجربنات

سؤال

برآورد

7/111 Exp1

نسبت

ضریب

بحرانی

تعننن

-

ارزش در

تعامالت

اجتما برند فردی
آنالین

1/173 1/371

***

1/311 1/266 76/224 7/666 Exp2

***

1/132

1/244 1/176 76/179 7/132 Exp3

***

1/137

1/326 1/993

***

1/137

1/112 1/216 77/121 7/779 Exp5

***

1/717

1/231 1/194

***

-

1/37

***

1/12

1/174 1/313 76/767 1/249 Ipin3

***

1/11

1/324 1/947

***

1/132

1/232 1/424 77/232 1/223 Ipin5

***

1/113

1/122 1/321

***

-

1/274 1/911

***

1/677

1/292 1/233

***

-

1/193 1/347 77/137 1/247 Obcc2

***

1/112

3/967 1/232 Obcc3

1/263 1/932

***

1/113

77/29 1/327 Obcc4

1/117 1/333

***

1/124

Bc1

7/111

1/12

***

-

Bc2

1/317 1/276 76/342 7/776

***

1/122

Bc3

1/237 1/411 71/917 1/222

***

1/129

1/26

***

-

1/232 7/749 Brq2

1/112 1/433

***

1/743

2/741 7/643 Brq3

1/131 1/319

***

1/739

7/111 Ipin1

-

1/262 71/133 7/169 Ipin2
3/623 1/246 Ipin4

روابط

Sr1

7/111

اجتماعی

Sr2

9/176 1/126

تعهد به اجتما برند آنالین 7/111 Obcc1

تعهد به برند

کنفنت رابطه برند

عاملی معناداری استاندارد
-

2/631 1/143 Exp4
هم خلقی

بار

سطح

خطای

7/111 Brq1

-

-

-

1/213

1/924
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وفاداری به برند

Bl1

7/111

1/392 1/211

***

-

Bl2

1/241 1/171 73/934 1/372

***

1/12

Bl3

1/271 1/947 71/132 1/231

***

1/123

Bl4

1/334 1/911

***

1/119

-

2/134 1/292

با توجه به جدول ( ،)6آزمون نسبت بحرانی نشان میدهد که تمامی وزنهای رگرسنونی
غنراستاندارد در سطح اطمننان  33درصد معنادار هستند .وزنهای رگرسنونی استاندارد
(ضرایب بارهای عاملی) سؤاالت در دامنه  1/3تا  1/3است و این مقادیر نشان میدهند که همه
سؤاالت بهدرستی متغنرهای مربون به خود را پوشش میدهند و سؤالی حذف نمیشود.
واریانسهای تبننن شده (ضرایب تعننن) سؤاالت بنشتر از منزان  91درصد است و تغننرات
بهخوبی توسط متغنر مربوطه تبننن میشود .نتایج حاصل از برازش مدل اندازهگنری تلفنقی
اولنه و اصالحشده نشان داده است که تمامی شاخصهای برازش مدل اندازهگنری اصلی در
سطح مطلوبی قرار دارند؛ اما بنا به پنشنهادهای برازش مدل ،برازش با افزودن دو رابطه
کوواریانس بنن خطاهای  e4و  e5با شاخص تعدیل و اصالحی  M.Iبرابر با  61/232و e26
و  e25با  M.I.برابر با  36/912بهبود مییابد .مقادیر شاخصهای اصالحشده نسبت به
شاخصهای مدل اصلی اندازهگنری (اولنه) بدین ترتنب میباشند؛ شاخصهای سطح
معناداری کمتر از  ،1/13کای اس وئر بهننهشده ( )2/dfاز  7/223به  7/913و کمتر از ،9
نن ویی برازش ( )GFIاز  1/231به  1/226و بنشتر از  ،1/2شاخص برازش تطبنقی ( )CFIاز
 1/391به  1/327و بنشتر از  ،1/3شاخص برازش افزایشی ( )IFIاز  1/397به  1/326و بنشتر از
 ،1/3شاخص برازش هنجار نشده ( )TLIاز  1/361به  1/332و بنشتر از  1/3و ریشه منانگنن
مربعات خطای برآورد ( )RMSEAاز  1/132به  1/147و کمتر از  1/123هستند .بهطورکلی
مقادیر شاخصهای برازش مدل اندازهگنری حاکی از برازش مناسب آن است و میتوان
همخوانی دادههای تجربی را با مدل مفهومی موردپذیرش قرارداد .بعد از تحلنل مدل
اندازهگنری و تأیند برازش آن به بررسی مدل ساختاری پژوهش پرداخته میشود .بر اساس
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پنشنهادهای دادهشده در خروجی نرمافزار ،پنشنهاد شده است که رابطه هم خلقی ارزش در
اجتما برند آنالین با وفاداری به برند با  M.I.برابر با  69/141به روابط مدل اضافه شود .نمای
مدل مفهومی نهایی در حالت استاندارد در ش ل ( )6نشان داده شده است.

شکل  .7مدل مفهومی نهایی در حالت استاندارد

همانطور که در ش ل ( )6مشاهده میگردد؛ رابطه افزودهشده به مدل مقاله پایه-
بهعبارتدیگر فرضنه  - 3با توجه به تحلنل آماری انجامشده ،قابلقبول و با توجه به ادبنات
نظری و پنشننه پژوهش مورد تأیند است .مقدار شاخصهای برازش مدل مفهومی اصلی نسبت
به اصالحشده بدین ترتنب است؛ شاخصهای سطح معناداری کمتر از  2/df ،1/13از
 7/326به  7/929و کمتر از  GFI ،9از  1/21به  1/227و بنشتر از  CFI ،1/2از  1/346به
 1/327و بنشتر از  IFI ،1/3از  1/394به  1/327و بنشتر از  TLI ،1/3از  1/394به  1/333و
بنشتر از  1/3و  RMSEAاز  1/13به  1/146و کمتر از  1/123هستند .شاخصهای برازش
مدل پس از بهبود مدل ساختاری ،مناسب ارزیابی گردیده است .بعد از اطمننان از برازش مدل
ساختاری به بررسی فرضنههای دارای روابط مستقنم در جدول ( )9پرداخته میشود .بهمنظور
برقراری فرضنه تعادل در مدل بازگشتی در رابطه تعهد به اجتما برند آنالین و کنفنت رابطه

64
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برند ،شاخص ثابت 7برابر با  1/117برآورد شده که این مقدار بنن  -7و  +7است و حاکی از
برقراری فرضنه تعادل در این رابطه است.
جدول  .3نتایج حاصل از بررسی فرضیههای دارای روابط مستقیم در پژوهش

فرضنات ضرایب غنراستاندارد ضرایب استاندارد نسبت بحرانی سطح معناداری

نتنجه فرضنه

H1

7/216

1/393

4/763

***

تأیند

H1-1

1/714

1/122

1/26

1/476

رد

H1-2

1/927

1/633

9/764

1/116

تأیند

H1-3

1/622

1/624

6/22

1/112

تأیند

H2

-1/162

-1/163

3/22

***

تأیند

H3

1/163

1/167

1/921

1/174

رد

H4

-1/173

-1/173

1/124

1/343

رد

H5

-1/173

-1/16

-1/973

1/139

رد

H6

7/133

1/137

1/632

***

تأیند

H7

-1/113

-1/779

-1/796

1/233

رد

H8

1/713

1/773

1/622

1/113

رد

H9

6/639

1/213

4/761

***

تأیند

همانگونه که اطالعات جدول ( )9نشان میدهد فرضنه اول در سطح اطمننان  33درصد مثبت
و معنادار است .در فرضنه فرعی اول ،بعد تجربنات با سطح معناداری بنشتر از  3درصد مورد
تأیند ننست؛ اما دو بعد دیگر یعنی تعامالت فردی در سطح معناداری  1/116و روابط اجتماعی
در سطح معناداری  1/112تأیند میگردند .همچننن بعد روابط اجتماعی دارای بنشترین تأثنر
معادل  1/624بر روی تعهد به اجتما برند آنالین ،تعامالت فردی با ضریب تأثنر  1/633در
رتبه دوم و تجربنات با ضریب تأثنر  1/122در رتبه سوم هستند .فرضنه دوم با ضریب تأثنر
 -1/162در سطح اطمننان  33درصد منفی و معنادار است .فرضنههای سوم ،چهارم ،پنجم،
هفتم و هشتم در سطح معناداری بنشتر از  3درصد مورد تأیند ننستند .فرضنه ششم و نهم در
1. Stability Index
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سطح اطمننان  33درصد مثبت و معنادار هستند .در ادامه نتایج حاصل از برآورد آزمون
رگرسنونی چند متغنره بارون و کنی برای فرضنههای دهم ،یازدهم و دوازدهم در جدول ()4
مشاهده میشود.
فرضنه

مراحل

رابطه

sig

اثرات غنراستاندارد
مستقنم

غنرمستقنم

کل

H10

7

H3

1/246

-1/197

1/111

1/943

6

H7

***

1/113

9

H2

***

1/943

4

H10

***

1/172 1/943

7

H4

1/472

-1/111

6

H8

1/113

-1/173

9

H2

***

1/943

4

H11

***

1/942

7

H1

***

1/234

6

H2

***

1/943

9

H9

***

1/22

4

H12

***

1/162

H11

نتنجه

جدول  .4نتایج تحلیل فرضیات میانجی با استفاده از آزمون بارون و کنی

رد/
اثر مستقنم

1/117

1/943

رد /اثر مستقنم

-1/116
H12

1/796

1/22

تأیند /اثر منانجی جزئی

1/616

طبق اطالعات جدول ( )4جهت تحلنل فرضنه دهم رابطهی مرحله اول معنادار ننست و شرن
اول تحلنل منانجی برقرار ننست ولی بااینحال مرحله دوم ننز بررسی میگردد .روابط مرحله
دوم و سوم معنادار هستند و شرن دوم و سوم تحلنل منانجی برقرار است .رابطهی مرحله
چهارم ننز در حوور تعهد به برند بهعنوان متغنر منانجی ،ضریب تأثنر غنراستاندارد متغنر
مستقل از  -1/197به  1/172افزایشیافته است و معنادار است؛ درنتنجه فرضنه دهم با تأثنر
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مستقنم ،معنادار است .جهت تحلنل فرضنه یازدهم رابطهی مرحله سوم معنادار و دارای اثر
مستقنم است .رابطهی مرحله چهارم ننز در حوور کنفنت رابطه برند بهعنوان متغنر منانجی،
ضریب تأثنر غنراستاندارد متغنر مستقل از  -1/111به  -1/116افزایشیافته است و معنادار
است؛ درنت نجه فرضنه یازدهم با تأثنر مستقنم ،معنادار دارد .جهت تحلنل فرضنه دوازدهم
روابط مرحله اول ،دوم و سوم معنادار هستند .رابطهی مرحله چهارم ننز در حوور تعهد به
اجتما برند آنالین بهعنوان متغنر منانجی ،ضریب تأثنر غنراستاندارد متغنر مستقل از  1/234به
 1/616کاهش یافته و معنادار است؛ درنتنجه فرضنه دوازدهم با تأثنر غنرمستقنم و جزئی،
معنادار د ارد .همچننن نتنجه آزمون سوبل برای بررسی معناداری تأثنر منانجی روی فرضنه
دوازدهم حاکی از معناداری اثر غنرمستقنم با مقدار محاسبهشده  4/929است که این مقدار
بنش از  7/32است  .عالوه بر آزمون سوبل برای تعننن اثر غنرمستقنم از طریق متغنر منانجی از
آماره  VAFاستفاده میشود که مقداری بنن  1و  7را اختنار میکند و هر چه این مقدار به 7
نزدیکتر باشد نشان از قویتر بودن تأثنر متغنر منانجی دارد .درواقع این مقدار نسبت اثر
غنرمستقنم به اثر کل را می سنجد .در این پژوهش شدت تأثنر متغنر منانجی تعهد به اجتما
برند آنالین در رابطه بنن هم خلقی ارزش در اجتما برند آنالین و وفاداری به برند برابر با
 1/677است .این بدان معناست که  67/7درصد از اثر کل در این رابطه توسط متغنر منانجی
تعهد به اجتما برند آنالین تبننن میشود.
نتیجهگیری و پیشنهادهای پژوهش
یافتههای پژوهش در بخش آمار توصنفی پاسخگویان نشان داد که بنشترین کاربران اجتماعات
برند ،اختصاص به شب ه اجتماعی تلگرام با  19/9درصد فراوانی نسبی دارد .بنشترین
پاسخگویان دارای سن  97تا  93سال با  63/7درصد فراوانی نسبی هستند .اکثریت پاسخگویان
با سطح تحصنالت فوقلنسانس با  43/1درصد فراوانی نسبی هستند .آزمون فرضنه اول نشان
داد که تأثنر هم خلقی ارزش در اجتما برند آنالین بر تعهد به اجتما برند آنالین معنادار
است و این نتنجه با تحقنق ژو و هم اران ( )6176همخوانی دارد .آزمون فرضنه نهم نشان داد
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که تأثنر هم خلقی ارزش در اجتما برند آنالین بر وفاداری معنادار است و نتنجه آن با
تحقنقات لنم و هم اران ( ،)6173چو و کنم ( ،)6114مدوپا ( )6112و دوبنوس و وسترهاسن
( ) 6177همخوانی دارد .آزمون فرضنه دوازدهم نشان داد که تعهد به اجتما برند آنالین در
رابطه هم خلقی ارزش در اجتما برند آنالین با وفاداری به برند دارای اثر منانجی جزئی است
و  67/7درصد از اثر کل در این رابطه توسط متغنر منانجی تبننن میشود و دیگر تأثنرات
توسط متغنرهایی است که در پژوهش حاضر لحاظ نشدهاند و این نتنجه با مطالعات الروچ و
هم اران ( )6176و هشی و وی ( )6171همخوانی دارد .با توجه به ضریب تأثنر با اثر
غنرمستقنم معادل  1/122درصورتی که تعهد به اجتما برند آنالین در رابطه هم خلقی ارزش
در اجتما برند آنالین با وفاداری به برند در نظر گرفته شود؛ وفاداری به برند بنشتری حاصل
خواهد شد نسبت به زمانی که هر یک از روابط بهصورت جداگانه با اثر مستقنم سنجش شود.
فرضنات فرعی مربون به فرضنه اول نشان داد که روابط اجتماعی بنشترین تأثنر را از منان
دیگر ابعاد هم خلقی ارزش در اجتما برند آنالین بر تعهد به اجتما برند آنالین داشته است؛
و به ترتنب تعامالت فردی و تجربنات در رتبههای بعدی قرار دارند و نتنجه آن با مطالعات
هشی و وی ( ،)6171شو و هم اران ( ،)6113الگشنمر و هم اران ( )6113و کشوری و
عبدالهی ( ) 7937همخوانی دارد .روابط اجتماعی موجب شناخته شدن افراد همف ر با ی دیگر
شده و با روابطی که با ی دیگر برقرار میکنند در تقویت اجتما برند اثرگذار هستند.
تجربناتی که از مبادله اطالعات در جوامع برند منتقل میشود ،تعهد به اجتما برند را افزایش
می دهد .هم خلقی ارزش در اجتما برند آنالین منافع شناختی ازجمله به دست آوردن
اطالعات درباره محصوالت و کاربرد آنها و پندا کردن راهحلهای احتمالی برای مش الت
مرتبط با محصوالت را منجر میگردد .همچننن این عامل منافع اجتماعی ازجمله گسترده
شدن شب ه اجتماعی هر فرد و افزایش منزان تعلق افراد به اجتما برند آنالین را منجر
میگردد .این پژوهش بنان میدارد که از طریق توصنه محصوالت و خدمات برند به دیگران و
تعامالتی که در اجتما برند آنالین در شب هها اتفاق میافتد ،وفاداری پایدار برند ش ل
میگنرد .تعهد به اجتما برند بهتنهایی منجر به کاهش وفاداری به برند میشود ولی این رابطه
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میتواند توسط هم خلقی ارزش در اجتما برند آنالین با تعامل مستقنم با مشتری و دسترسی
به بازار فروش  64ساعته بهبود یابد .نتایج حاصل از آزمون فرضنه چهارم و پنجم نشان داد که
باوجود تأیند رابطه بازگشتی ولی رابطه تعهد به اجتما برند آنالین و کنفنت رابطه برند
معنادار ننست و با تحقنقات آالگا و اگرت ( )6112و توس ج و هم اران ( )6179مطابقت
ندارد .نتایج حاصل از آزمون فرضنه دهم و یازدهم نشان داد که تأثنر تعهد به اجتما برند
آنالین بر وفاداری به برند با منانجی گری تعهد به برند و کنفنت رابطه برند معنادار ننستند؛ و
تنها اثر مستقنم در این دو رابطه موردپذیرش است .این نتنجه به تحقنقات رایز و هم اران
( ،)6173هونگ و هم اران ( ،)6174کنم و هم اران ( ،)6112ویرتز و هم اران (،)6179
موسی خانی و هم اران ( ،)7937شنرخدایی و فقنه نصنری ( )7932همخوانی دارد ولی با
نتایج تحقنقات دان ان و موریارتی ( )7332و زهنر و هم اران ( )6177مطابقت ندارد .پنشنهاد
میشود که مدیران شرکتها  ،کاربران اجتما برند آنالین را تشویق به گفتگو کنند .فقدان
م ان مشخص ،مرز جغرافنایی مشخص ،هزینه کم و محبوبنت شب ههای اجتماعی میتواند
انگنزهای برای مدیران در راستای سرمایهگذاری در جوامع برند آنالین باشد .پنشنهاد میشود
در صورت ارا ئه پنشنهاد خوب از طریق صفحات ارتباطی در اجتما برند آنالین آن را به اجرا
گذاشته و جوایزی به مشتری برای مشارکت تعلق گنرد .با شناسایی افراد پویا و رهبران عقنده
در جوامع برند میتوان در آینده از برخی از این افراد بهعنوان مبلغان در جهت بازاریابی
دهانبهدهان بهصورت ال ترونن ی حول برند شرکت بهره گرفت .به تولندکنندگان و صاحبان
برند توصنه میشود تا بر روی کنفنت برند خود سرمایهگذاری بنشتری داشته باشند حتی اگر
قنمت کاالهای آنها نسبت به قبل کمی بنشتر شود .همچننن پنشنهاد میشود تا به
سفارشیسازی محصوالت و خدمات در جوامع برند توجه بنشتری شود .به پژوهشگران
پنشنهاد میشود مدل پژوهش حاضر را در سازمانها یا شرکتهای خاص در زمننه یک برند
خاص اجرا کنند و نتایج آن را با نتایج این پژوهش مقایسه نمایند .بررسی تأثنر مدتزمان
عوویت در اجتما برند آنالین میتواند بهعنوان یک متغنر کنترلی در این مدل بررسی گردد.
با توجه به نتایج پژوهش پنشنهاد میشود با انجام تحلنل عاملی اکتشافی عوامل اثرگذار بر
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وفاداری به برند در اجتما برند آنالین ،متغنرهای دیگری ازجمله اعتماد به برند ،ذهننت
اجتماعی برند ،تبلنغات توصنهای ،خاطرهانگنزی و خدمات برند شناسایی شوند که در پژوهش
حاضر به آن پرداخته نشده است .از محدودیتهایی که در جوامع آنالین با آن مواجه هستنم؛
مشتریانی هستند که از منابع اطالعاتی متفاوتی بهصورت آنالین و آفالین استفاده میکنند و
شنوه جستجوی اطالعات آنها و تأثنرگذاری از تبلنغات دهانبهدهان و توصنهای متفاوت
است؛ جستجوی اطالعات بهصورت آفالین میتواند بر نو آنالین آن تأثنرگذار باشد و
بسناری از افراد هنوز به جوامع برند آنالین اعتماد ندارند و تنها نظارهگر هستند تا خریدار.
جستجوی افرادی که در جوامع برند آنالین عوو باشند زمان زیادی را از محقق گرفت و در
روند جمعآوری پرسشنامهها بهصورت ال تروننک اثر داشت.
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