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Abstract
The aim of this research is to investigate the impact of social media on formation of brand trust and brand loyalty in the brand community.
Statistical poplation of the reserach consists of 400 student groups, made up of masters and doctoral students of the University of
Mazandaran Instagram members. This research is descriptive-survey in terms of data collection. Also data were collected using
questionnaire. Data analysis has been conducted in two parts including descriptive and inferential statistics. Moreover, hypothesis testing
was done using structural equation modeling. The results indicated a significant and positive impact of individual identity and social identity
on brand communities in social networks and also brand communities in social networks have a significant and positive impact on their
community participation. Concerning the combined impact of social interaction on brand community and using brand, only the relationship
between social engagement and social interaction was not significant. Social interaction and using brand effect on brand trust as well.
Finally, the positive and significant impact of brand trust on brand loyalty was confirmed.
Keywords: Personal Identity, Social Media, Brand Community, Share Brand Community, Brand Trust, Brand loyalty.
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چکیده
 نفر از400  جامعة آماری این پژوهش.پژوهش حاضر تأثیر رسانههای اجتماعی را بر شکلگیری اعتماد و وفاداری به برند در جامعة برند بررسی کرده است
. متشکل از دانشجویان دورههای کارشناسی ارشد و دکتری از دانشگاه مازندران است که در شبکة اجتماعی اینستاگرام عضو هستند،گروههای دانشجویی
 تجزیه و تحلیل دادهها در دو بخش آمار. برای جمعآوری دادهها از پرسشنامه استفاده شده است. همبستگی است-روش پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی
 نتایج پژوهش نشاندهندة تأثیر مثبت و معنادار.) انجام گرفته استSEM( توصیفی و استنباطی بررسی شده و آزمون فرضیهها با مدلسازی معادالت ساختاری
هویت فردی و هویت اجتماعی بر جوامع برند در شبکههای اجتماعی است؛ همچنین جوامع برند در شبکههای اجتماعی بر اشتراکات جامعة برند تأثیر مثبت و
 دربارة تأثیر مشترکات جامعة برند بر تعامل اجتماعی و استفاده از برند تنها رابطة میان تعهد اجتماعی و تعامل اجتماعی معنادار نبوده.معناداری داشته است
. در نهایت تأثیر مثبت و معنادار اعتماد برند بر وفاداری به برند تأیید شده است. تعامل اجتماعی و استفاده از برند نیز بر اعتماد برند تأثیر دارد.است
. وفاداری برند، اعتماد برند، اشتراکات جامعة برند، جامعة برند، رسانههای اجتماعی، هویت فردی:واژگان کلیدی

* نویسنده مسؤول
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 -1مقدمه
پیشرفتهای نوین در زمینة فناوری اطالعات ،باعث

خواهد یافت .توئیتر در مقام دوم شبکههای اجتمباعی از

پدیدآمدن فضاهای مجازی جذابی همچون شببکههبای

نظر تعداد کاربران قرار دارد؛ اما با ایبن حبال ،شببکهای

اجتماعی 1شده است که روز ببه روز در حبال گسبترش

توجه بنگاهها را جلب میکنند که بتواند جوامع برنبد را

هسبببتند و عرصبببه را ببببرای تبلیببب کببباال و خبببدمات

ایجاد کند و باالترین میزان رشبد را در ببین شببکههبای

تولیدکننببدگان فببراهم مببیکننببد .بببا پیشببرفت فنبباوری

اجتماعی از آن خبود کنبد (لبوپز و همکباران.)6062 ،

اینترنت ،بنگاهها از سایتهای شبکههای اجتماعی ببرای

باوجود این ،در کشور ما شبکههای اجتماعی نتوانستهاند

ترویج و پخش اطالعات دربارة برندشان ،اسبتفاده مبی-

جایگاه مطلوب خود را در زندگی مردم بیابنبد و از ایبن

کننببد .شبببکههببای اجتمبباعی باعببث تغییببر ارتباطببات

گذشته ،فرهنگسازی در این زمینه انجام نشبده اسبت و

بازاریببابی سببنتی شببدهانببد .کبباربران اینترنببت بببهتببدریج

تولیدکنندگان محصوالت و خدمات نمیتواننبد از ایبن

ارتباطات تجاری را شکل میدهند که این ارتباطبات در

شبکهها اسبتفاده مناسبب و زیبادی داشبته باشبند .ببدین

شکل سنتی ،از جانب بازاریابان شکل میگرفت (اسچی

ترتیب با وجود رقابت بین شرکتهای ایرانبی در جلبب

وینیسکی و دابروسکی .2)6069 ،در بیشبتر کشبورهای

مشببتری ،ایببنگونببه شببرکتهببا هنببوز از اینترنببت و بببه-

پیشرفتة دنیا شببکههبای اجتمباعی کباربرد وسبیعی پیبدا

خصببو

شبببکههببای اجتمبباعی بببرای جلببب مشببتری

کببردهانببد و تقریب باً همببة جوانببب زنببدگی مببردم را در

اسببتفاده نمببیکننببد .دلیببل ایببن امببر مببیتوانببد ناآگبباهی

برگرفتهاند و سازماندهندگان این شبکهها توانستهاند ببه

تولیدکنندگان از این ابزار باشد .این موضوع ببه اصبلی-

بهترین شکل از این ابزار استفاده کنند و تولیدکننبدگان

ترین مشکل در ایجاد اعتماد و وفاداری مشتریان به برند

محصوالت و خدمات توانستهاند ببا توجبه ببه اطالعباتی

در شبکههای اجتمباعی تببدیل شبده اسبت .در تجبارت

که از این شبکهها به دست میآورند اعتماد و وفباداری

الکترونیا ،اعتماد مهمتبرین عامبل موفقیبت محسبوب

به برند را در مشتری تقویت کنند (ببرودی و همکباران،

میشود .باید گفت که طبا مطالعات پیشین توصیههبای

 .)6069شبببکههببای اجتمبباعی روشهببای جدیببدی را

آشبنایان و نظببرات آنالیببن مصببرفکننببدگان (تبلیغببات

برای ارتباطات به بنگاهها و مصرفکنندگان ارائبه مبی-

دهان به دهان) قابل اعتمادترین نوع تبلیغات در جهبان و

دهند .بنگاههبا مبیتواننبد از طریبا ایجباد یبا فضبای

مهمترین منبع اطالعاتی برای تصمیم به خرید اسبت .در

عمومی روی اینترنت کبه در آن کباربران مبیتواننبد ببا

حال حاضر افراد ارتبباق دهبان ببه دهبان ایجادشبده در

یکببدیگر ارتببباق برقببرار کننببد ،بببر محببدودیتهببای

شبببکههببای اجتمبباعی مجببازی را یببا رسببانة ارتببباطی

جغرافیایی مصرفکنندگان غلببه کننبد .امبروزه جوامبع

جدید میدانند.

برند بهشدت در شبکههای اجتماعی گسبترش یافتبهانبد.

بببه دلیببل شببهرت و اهمیببت شبببکههببای اجتمبباعی

دارای بیشبترین

مجبببازی در ارتبببباقدادن افبببراد و کسبببب و کارهبببای

کاربر است؛ هرچنبد کبه پبیشبینبیهبای اخیبر ببرآورد

مختلبب  ،برخببی از خبرگببان صببنعت و پژوهشببگران،

کببردهانببد کببه در آینببدهای نزدیببا ایببن رقببم کبباهش

کسب و کارها را به حضبور در شببکههبای اجتمباعی و

در میان شبکههای اجتمباعی ،فیسببو

1. Social media
2. Schivinski & Dabrowski

بهرهگیری از مزیتهای آن تشویا میکننبد (کباپالن و
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هنلین .1)6060 ،از طرف دیگر ،برخی افبراد برنبدها را

ایجادشده در جامعة برند باعبث افبزایش عمبر وفباداری

مهمان ناخواندة شبکههای اجتماعی مبیداننبد (الروچ و

مصرفکننبده مبیشبود (جرمبی و همکباران.)6062 ،

همکبباران .2)6066 ،شبببکههببای اجتمبباعی بببرای افببراد

ادبیات جامعة برند بر رابطة مصبرفکننبده ببا محصبول،

کارآیی و استفاده دارد نه برندها .بنابراین این مسئله کبه

برنببد ،تعامببل آن بببا دیگببر عنبباوین از جملببه محصببول،

چگونه شبکههای اجتماعی برای فعالیتهای برندسبازی

شرکت و دیگبر مصبرفکننبدگان ،عوامبل کلیبدی در

به کار گرفته شوند ،هنوز حل نشده است .ایبن پبژوهش

توسعة وفاداری تمرکز مبیکنبد .در ادبیبات موجبود ،از

نیز در پی این است تا بداند که هویبت فبردی و هویبت

این جوامع با عنوان «هدف نهایی از وفباداری ببه برنبد»4

اجتماعی چگونه ببر جوامبع برنبدی تبأثیر مبیگبذارد و

نببام بببرده شببده و آن را ابببزار قدرتمنببد بازاریابببان بببرای

همچنببین جوامببع برنببدی چگونببه از طریببا اشببتراکات

تقویت رابطة بین مصرفکنندگان و محصوالت خبود و

جامعة برند باعث ایجاد اعتماد و وفاداری ببه یبا برنبد

همچنببین افببزایش ارزش ویببژه برنببد مببیداننببد .تجربببة

میشوند.

مصرف برند ،شناخت مصرفکننبده از برنبد را تقویبت
میکند .به طور مشابه از طریا جامعة برند میتوان برنبد

 -2مبانی نظری و پیشینة پژوهش

شناختهشدة مصرفکنندگان را ببه اشبترا

 -2-1جامعة برند

بگذارنبد و

تقویت ارتباق ببین اعضبای جامعبة برنبد ،ادرا

3

ببرای

جامعببببة برنببببد شببببامل جامعببببهای تخصصببببی و

برند ،محصوالت آن و شرکت را گسترش دهند .بهطور

غیرجغرافیایی است و مجموعهای سازمانیافتبه در میبان

کلببی جوامببع برنببد بببه افببزایش تعهببد عبباطفی بببه برنببد،

است که دارای تمایل

وفبباداری بببه جامعببه و فببادارنبودن بببه برنببدهای رقیببب،

در

تبلیغات دهان ببه دهبان و تصبویر برنبد منجبر مبیشبود

مصرفکنندگان یا برند خا
مشتر

به یا برند خا

بوده و ببهطبور مشبتر

فعالیتهای گروه برای رسیدن به اهداف جمعی درگیبر

(رلینگ و همکاران.)6069 ،

هستند .بسیاری از شرکتها به توسعة جوامع برنبد خبود

چون حفظ روابط یابهیا با مشتریان همیشه کارا

گرایش دارند؛ زیرا عضویت در چنین جبوامعی موجبب

نیست ،جامعههای برند برای استفادة مشبتریان یبا راه-

افزایش ترجیح برند میشود و همچنین موجبب افبزایش

حل محسوب میشود .این جوامع برنبد وظبای

مهمبی

تبلیغات دهان به دهبان و ایجباد حبداکثر فرصبت ببرای

در جایگاه نمایندگی از برنبد را انجبام مبیدهنبد .ببرای

جذب و همکباری نزدیبا ببا مصبرفکننبدگان بسبیار

مثال جوامبع برنبد کبار ببه اشبترا گبذاری اطالعبات،

وفادار میشبود (لبوپز و همکباران .)6062 ،در جامعبة

تداوم تاریخ و فرهنگ برند و ارائة کما ببه مصبرف-

برنببد ،مصببرفکننببدگان در تبببادل ،اشببترا گببذاری و

کنندگان را انجام میدهند .هبدف شبرکتهبا از ایجباد

بحث افکار بسیار باانگیزه و مشتاق عمبل مبیکننبد و ببه

جامعة برند صرفاً متقاعدکردن مصرفکننبده ببه خریبد

ارتقای محصوالت و خدمات کما بسبیارزیادی مبی-

نیست ،بلکه هدف وفادارسازی مصرفکنندگان به برند

کنند؛ ضمن آنکه در افزایش وفاداری به برند مصبرف-

است .شرکتها همچنین پیوسبتن ببه جامعبة برنبد را ببه

کنندگان نیز نقش مهمی را ایفا میکند .روابط اجتماعی

دلیببل انببواع مزایببای کبباربردی آن از جملببه بببه دسببت

1. Kaplan & Haenlein, 2010
2. Laroche et al., 2012
3 . Brand Comminuty

آوردن پیشنهادها و ایدههبای منحصبر ببه فبرد مشبتریان
4. The Holy Grail of Brand Loyalty
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مفید میدانند (سیمون و همکاران .)6062 ،جوامع برند

امروزه مفهوم جامعة برند با رسانه گره خورده است.

روابط مصرفکننده با برند را از طریبا همکباری فعبال

برنببدها فراتببر از جغرافیببا هسببتند؛ زیببرا رسببانه فراتببر از

برای ایجاد و به اشترا گذاری مطالب مربوق به برند و

محببدودیتهببای جغرافیببایی اسببت و فنبباوری تقریببباً

همچنین با برقراری ارتباق با همکاران و برندهای دیگبر

محببدودیتهببای جغرافیببایی را از میببان برداشببته اسببت.

تغییر میدهد .پایداری جوامع برند به رابطبة تببادلی ببین

شبکههای اجتماعی عامل کلیبدی و نقبش مهمبی ببرای

برند و مصرفکنندگان (اعضا) بستگی دارد .این رابطبة

ایجباد ارتببباق ببین مشببتریان موجبود و بببالقوه دارنبد تببا

گسبتردهای از عوامبل

ایجادگر محیطی باشند که رابطة ببین مشبتری و برنبد را

استراتژی مانند بازاریابی و رفتار مصبرفکننبده بسبتگی

تقویت کرده و راههایی که این ارتباق را افبزایش مبی-

دارد .مدیران بازاریابی باید مطمئن شوند که جامعة برند

دهد شناسایی کنند که همة اینها بدون محدودیتهبای

دارای محتبببوای مناسبببب و معنببباداری در خودپنبببدارة

جغرافیایی باشد .بنابراین ببا ظهبور فنباوریهبای جدیبد

مصرفکنندگان است (گیوماراس.)6062 ،

ماننببد اینترنببت و شبببکههببای اجتمبباعی ،بببرای کسببب و

مبادلهای نیز به نوبه خود به طیب

اسببچمبری و همکبباران )6060( 1نشببان دادنببد کببه

کارهببا و مشببتریان الزم اسببت کببه راههببای اسببتفاده از

شناسایی این نوع از روابط برای مصبرفکننبدگانی کبه

مزایای فناوری و جامعة برنبد را در

کننبد (کبووتز و

میخواهند با نشبانههبایی کبه مطلبوب آنهاسبت ارتبباق

همکاران.)6062 ،

داشته باشد ،آرمانی اسبت .در مصبرف برنبدهایی ماننبد
فراری2و بیامدبلیو ،3شرکت معنای نمادین را بخشبی از

 -2-2اعتماد در فضای مجازی

وجود خود در نظبر مبیگیبرد (اسبچمبری و همکباران،

گرچه اعتماد در دنیای واقعبی اهمیبت دارد ،امبا در

 .)6060شبرکتهبا همچنببین ببرای ارتقبا و حمایببت از

فضای مجازی بسیار بااهمیتتبر اسبت و اهمیبت آن ببه

جوامع برند انگیزه دارند .امبروزه شبرکتهبای بیشبتری

این دلیل است که اعتماد تحت شرایط تغییر و ببیثبباتی

متوجه مزایای اسبتفاده از جوامبع آنالینبی شبدهانبد کبه

نقش ویژهای دارد .زمانیکه قوانین ،سیاستها ،معیارها،

دارای فرصتی برای ارتباطات مبؤثر ببا مشبتریان خبود و

قواعد و اصول سنتی وجود ندارند ،افراد برای هدایت به

دستیابی به اطالعات بیشتر است .این جوامع نهفقط یبا

روابط شخصی روی میآورند که کیفیت این روابط تبا

کانال ارتباطی اضافی ،بلکه یا امکان برقراری ارتبباق

حد زیادی با سبطح اعتمباد تعیبین مبیشبود (زرنبدی و

است (کلی و همکاران.)6062 ،

همکبباران .)6988 ،مسببئلة اعتمبباد مشببتری زیربنببای

با کاربران مخصو

مشببتریان مببیتواننببد منببابع ارزشببمند اطالعببات بببرای

موفقیت تجارت الکترونیا ،مقبولیت گسبتردهای یافتبه

شرکتها باشند و تجربیات خبود را ببا دیگبر مصبرف-

است؛ به طبوری کبه در پبژوهشهبای گونباگون ،ببی-

بگذارنببد (اسببالم و همکبباران،

اعتمادی یکبی از موانبع عمبدة توسبعهنیبافتگی تجبارت

کننببدگان بببه اشببترا

الکترونیا معرفی میشود (لی و توربن .)6001 ،به هر

.)6062

حال ،با وجود گسترش روزافزون استفاده از اینترنبت در
ایران ،تجبارت الکترونیکبی و خریبد اینترنتبی کمتبر در
1. Schembri et al, 2010
2. Ferrari
3. BMW

کشور رواج یافته و مردم اسبتقبال چنبدانی ببرای خریبد
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محصوالت و خدمات به صورت اینترنتی از مؤسسات و

همچنان تکرار خرید از برند مبورد نظبر روی مبیدهبد.

سازمانهایی که امکانات و تسهیالت ایبن امبر را فبراهم

وفاداری به برند اغلب مترادف ببا تکبرار خریبد در نظبر

نمودهاند انجام نشده است .شباید یکبی از ببزر تبرین

گرفته میشود؛ اما وفاداری به برند فراتر از رفتار تکبرار

موانع رواج تجارت الکترونیکی در ایران بیاعتماد مردم

خرید است و ببه معنبی یبا تعهبد واقعبی ببه یبا نبام

از یا طرف و ناآشنایی مؤسسات فعبال در ایبن زمینبه

تجاری خبا

اسبت .اگرچبه اغلبب نویسبندگان ببرای

با ساز و کارهای اعتمادسازی باشد.

اندازهگیری وفاداری بر تکرار خرید تمرکز دارند ،ولبی
وفاداری از طریا نسببت خریبد اختصبا

 -2-3وفاداری به برند

دادهشبده ببه

یببا برنببد ،انببدازهگیببری مببیشببود .وفبباداری مشببتری

امبببروزه مفهبببوم وفببباداری یبببا مفهبببوم پیچیبببدة

فراینببدی روانببی و تظبباهرات رفتبباری اسببت .در واقببع،

چندبعدی است .اندازهگیبری یبا متغیبر واحبد (ببرای

وفاداری فعل و انفعال بین نگرش و تکبرار رفتبار خریبد

مثال ،تکرار خرید) ،یا رویکرد ناقص ایجاد میکنبد.

مصرفکننده است (کیم و همکاران .)6062 ،وفاداری

وفبباداری برنببد بببه یببا موضببوع مهببم در بازاریببابی و

به برنبد دارای مزایبای بازاریبابی خاصبی ماننبد کباهش

تحقیقات مصبرفکننبده تببدیل شبده و اهمیبت آن در

هزینههای بازاریابی ،جذب مشتریان جدید بیشتر و اهرم

جایگاه یا پدیدة رفتاری مصرفکننده تأثیر زیادی بر

تجاری بزر تر است .عالوه بر این ،وفباداری ببه برنبد

عملکرد مالی کسب و کبار دارد .وفباداری مشبتریان ببه

یا پبیشنیباز ببرای رقاببت شبرکت و سبودآوری آن

یا برند شامل دو مرحله اسبت؛ در مرحلبة اول ،وقتبی

است .بنابراین وفاداری به برند یکی از راههبای سبنجش

مشببتری بببه تجببارب و اطالعببات مثبتببی از برنببد دسببت

میببزان رضببایت مشببتریان از عملکببرد محصببول و یببا

یافبت ،ببه یبا مفهبوم شبناختی مبیرسبد .ایبن مفهببوم

خدمات بنگاههاست .وفاداری مشبتریان ببه برنبد نشبان-

شناختی زمانی رخ میدهد که عملکرد برنبد در مقایسبه

دهنببدة رضببایت مصببرفکننببدگان از کیفیببت و قیمببت

با استانداردهای موجبود مناسبب باشبد .در مرحلبة دوم،

محصوالت و خدمات آن برند است .وفباداری ببه برنبد

زمانی که یا مصرفکننده از لحاظ احساسبی ببا برنبد

نگرشی است که ببه تکبرار خریبد ،تمایبل ببه پرداخبت

عباطفی

قیمت حا بیمه و یا تمایل به پرداخت قیمت بیشتر ببرای

تبدیل میشود .وفاداری بازتابی از تمایل مصرفکننبده

به دست آوردن برند ،تبلیغبات دهبان ببه دهبان مثببت و

به خرید ،خریبد مجبدد ،و توصبیه برنبد ببه افبراد دیگبر

مطلببوب دربببارة برنببد اشبباره دارد (چینومونببا.)6062 ،

است .در نهایت ،وفاداری ببه تکبرار خریبد برنبد اشباره

وفاداری برند و ارزش در شده ،عوامل کلیدی هستند

دارد .در واقع ،وفباداری پیونبدی میبان نگبرش نسببی و

که موجب شکلدهی مزایبای کسبب و کبار در رقاببت

الگوهببای خریببدهای مکببرر اسببت (ورا و همکبباران،

شببدید جهببانی و موجببب تقویببت اسببتراتژیکی زنجیببرة

 .)6062وفاداری رفتاری است که در طول زمبان ببروز

ارزش و موجب تمایز محصول مبیشبود .ارزش در -

پیدا میکند و تابعی از فرایندهای روانی است .وفباداری

شده برای وفاداری به برنبد ،حیباتی اسبت؛ زیبرا نشبان-

به برند ،یا تعهد عمیا به خرید مجدد و نگهداشبتن و

دهندة ارزیابی کلی مبردم از یبا برنبد اسبت براسباس

ترجیحدادن یا برند به طبور مبداوم در آینبده ،کبه ببا

برداشت روانی از آنچه که دریافبت کبرده و آنچبه کبه

وجود تالشهای بازاریابان برند دیگر برای تغییر رفتبار،

دادهاند .یا راه مؤثر برای افزایش ارزش در شبده و

درگیر مبیشبود ،ایبن وفباداری ببه یبا حب

بررسی تأثیر رسانههای اجتماعی بر شکل¬گیری اعتماد و وفاداری به برند در جامعة برند 777 /

وفبباداری بببه برنببد در مصببرفکننببدگان ،بهبببود عوامببل

توجببه ویببژه بببه توسببعة هویببت برنببد اسببت (باشببکوه و

اجتماعی مثل هویت اجتماعی ،تأیید اجتمباعی و بهببود

همکاران .)6931 ،هویت برند عنصر کلیدی برندسازی

صفات شخصی مثل نوآوری مصرفکننده و اثربخشبی

است و هسبتة ایجباد هبر برنبد موفبا ،در

چگبونگی

مصرفکننده بوده است (وو و همکاران.)6062 ،

ایجاد و توسعة هویت نام تجاری است .میتوان اهمیبت
هویت برند را اینگونه بیبان کبرد کبه زمبانی مصبرف-

 -2-4هویت فردی و هویت اجتماعی با برند
هویت برند شرایط روانی در

کنندگان به کیفیت نام تجاری توجه زیادی دارند و رقبا

برنبد ،احساسبات و

بهآسانی میتوانند ویژگیهای محصول را کپی و تقلیبد

یا ارزشی است که مصرفکننده برای تعلا خود به برند

کنند ،ایجاد هویت نام تجاری قبوی ببرای ایجباد ارزش

قائل میشود .مهمترین و بیهمتاترین خصوصیات برند،

ویژة برنبد ،بسبیار بااهمیبت و گبرانبهاسبت .از ایبنرو،

در هویت برند نمایان میشبود .اصبوالً هویبت برنبد آن

شناسایی ابعباد هویبت نبام تجباری ،در جایگباه عوامبل

چیزی است که برنبد درصبدد نشباندادن آن اسبت کبه

توسعه و تمایز نام تجباری تأثیرگبذار در بازارهبا ،حبائز

باید ماهیت دائمی و درازمدتی داشته باشبد .مشخصبات

اهمیت است (اسفیدانی و همکاران.)6939 ،

داخلببی سببازمان ماننببد ماموریببت ،اخببالق ،ارزشهببا،
اهداف و فرهنگ در هویت برند بازتاب مییابد .هویت

 -2-4-1اثر هویت فردی بر جامعة برند

برند نشاندهندة معنای برند ،هدف و تصویر برند اسبت.

بببر اسبباس گفتببههببای هبباج و همکبباران،)6001( 1

در مجموع ،هویت برند با فعالیتهای مدیریتی ،ایجاد و

شخصیتشناسی به باورهای معتبر درونی وابسبته اسبت،

از طریا ارتباطبات ببه مصبرفکننبده منتقبل مبیشبوند

در حالیکه هویبت فبردی مفهبومی اسبت از اعتقبادات

(کنبدی و همکباران .)6062 ،هویببت برنبد معمبوالً بببر

درونی در تعامل خود با دیگبران و برنبدهای شناسبایی-

مبنای ویژگیهای مشخص و بادوامی است کبه مبدیران

شده است .بنبابراین ،هویبت فبردی افبراد ببا یبا برنبد

کننبد کبه

خا  ،میتواند ارتباق نزدیکی ببا خبوداحترامی تحبت

به توسعة آن مایل هسبتند .اگبر افبراد ادرا

برند دارای ویژگبیهبایی اسبت کبه ایبن ویژگبیهبا ببا

تأثیر تعامالت اجتماعی داشته باشد .ارتباق عبزت نفب

ویژگیهای شخصیتی آنان ارتباق دارد ،برنبد را معبرفف

یا هویت فردی با برند ببه ایبن شبکل تعریب

خود در جامعبه مبیداننبد (برائبو و همکباران.)6062 ،

داشتن قبدرت ببرای تبأثیر ببر رفتبار و ارزیبابی دیگبران

هویت برند ،مجموعهای منحصربهفرد از تداعیهای نبام

دربارة برند (جبونز و کبیم .2)6066 ،هویبت فبردی ببا

تجاری است که برنامهریبزان و طراحبان برنبد ،خواهبان

برند برمبنای مفهومی متناسب بین مصرفکنندگان برنبد

ایجاد آناند .ایبن تبداعیهبا ،آن چیبزی اسبت کبه نبام

و بازتابی است از نماد اجتماعی برند کبه ببا گبروههبای

تجبباری بببر آن داللببت دارد و وعببدهای اسببت کببه بببه

اجتماعی بزر تر به اشترا

گذاشته میشود (ببتمن و

مشتریان میدهد .درواقبع ،اسباس و جبوهرة برندسبازی

همکبباران .)6009 ،مفهببوم جامعببه در اینجببا بببا عوامببل

آن است که شبرکتهبا تبالش کننبد کبه برنبدهایی ببا

فیزیکی مانند جغرافیا ،قومیت و زمان محدود نمبیشبود

تداعیهای قدرتمند ،مطلوب و منحصربهفبرد بیافریننبد.

(مونیز و همکباران .)6006 ،وقتبی کبه مصبرفکننبده

نکتة کلیدی در موفقیت راهبردهای بازاریبابی ،در

و

مبیشبود:

1. Hugg
2. Jones & Kim
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و مسببئولیت

یا خودشناسایی قوی از طریا برند را انجام مبیدهبد،

مشببتر  ،آدابهببا و سببنتهببای مشببتر

در واقببع یببا احسبباس اجتمبباعی را از طریببا رابطببه بببا

اخالقببی یببا تعهببدات بببه جامعببه (الروچ و همکبباران،

محصوالت ،برند ،شرکت و دیگر مصرفکنندگانی که

.)6066

از این برند استفاده میکننبد ،در خبود تقویبت مبیکنبد
(ماالکساندر6006 ،؛ جونز و کیم .)6066 ،بنبابراین
میتوان فرضیة اول ( )aرا به صورت زیر بیان کرد:
 :H1aهویت فردی اثر مثبتی بر جامعة برند دارد.

 -2-5-1آگاهیهای مشترک
از نظر گاوس فیلد ،)6328( 2آگاهی عامبل مهمبی
در ببین اعضبای

در جامعبه و احسباس درونبی مشبتر

جامعببه اسببت .ایببن آگبباهی یببا نببوع تفکببر و روش
 -2-4-2اثر هویت اجتماعی بر جامعة برند
مصرفکنندگان به گروههایی میپیوندند که بتوانند

اندیشیدن است و فراتر از نگرش مشبتر
مشتر

بوده و نشاندهندة حب

یبا ادراکبات

اجتمباعی متفباوت از

در آنجا تجربة خود را از کیفیت محصوالت با دیگبران

دیگببر اعضببای جامعببه اسببت .وبببر )6328( 3آن را بببه

بگذارنببد .در واقببع افببراد سببعی دارنببد تببا

میکند .مبونیز

بببه اشببترا

عنوان دانش مشتر

از تعلقات توصی

رضایت و تعلا را در گروه اجتماعی ببه دسبت آورنبد.

و اوگین ( )6006دریافتهاند که اعضای جامعه ارتبباطی

افراد نیاز دارند کسانی را که ویژگیهای مشبابه ببا آنهبا

قوی بین خود احساس میکننبد؛ حتبی اگبر یکبدیگر را

حتی بدون تعامل چهره به چهبره

ندیده باشند کبه ایبن احسباس بعبدی محبوری از یبا

پیونببد اجتمبباعی قببوی بببا آنهببا برقببرار کننببد .مصببرف-

جامعبة برنببد اسببت .مباالکسبباندر ( )6006و مببونیز و

کنندگانی که با استفاده از برند ،شناخت اجتمباعی پیبدا

اوگین ( )6006دالیلی دربارة اثر آگاهیهای مشبتر

دارند بشناسند و سپ

در میبان اعضبای

بر جامعة برند مطبرح کبردهانبد .در جامعبة برنبد ،اعضبا

میکنند ،میتواننبد از در

مشبتر

جامعه با اتصبال ببه برنبد ،شبرکت و محصبوالت لبذت

احساس تعلا به یا جامعة خیلبیببزر

را دارنبد کبه

ببرنبد (جبونز و کبیم .)6066 ،باتوجبه ببه ایبن مبوارد

محدودیت جغرافیایی ندارد .آنها همچنین مطرح کردند

میتوان فرضیة اول ( )bرا به صورت زیر بیان کرد:

که در این خصبو

 :H1bهویت اجتماعی اثر مثبتی بر جامعة برند دارد.

شبکة جهانی وب بسیارمهم است.

 -2-5تأثیرات شبکة اجتماعی مبتنی بر جامعةة
برند بر اشتراکات جامعه
جامعه یکی از موضوعات مطرح در میان دانشمندان
علوم اجتماعی و فالسفه قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم
بوده است (دی وای6362 ،؛ دورخیم6399 ،؛ السب،،
 .)6336بعببد از مببرور مطالعببات اجتمبباعی ،مببونیز و
اوگین )6006( 1سه مؤلفه اصلی مشبتر
تعری

در جامعبه را

کردهاند ،این سه مؤلفه عبارتاند از آگاهیهای
1. Muniz & Oguinn

نقبش ارتباطبات کبامپیوتری نظیبر

 -2-5-2آدابها و سنتهای مشترک
آدابهببا و سببنتهببای مشببتر

عبباملی اسببت کببه

اعضای یبا جامعبه را متحبد مبیکنبد و نشبان دهنبدة
فرایندهای اجتماعی حیاتی است که اعضبای جامعبه ببه
ارمغان آورده و آن را حفظ مبیکننبد (مبونیز و اوگبین
 .)6006،آدابها و سنتها شکل نمادینی از ارتباطبات
هسببتند کببه بببا توجببه بببه رضببایت اعضببای جامعببه از
2. Gusfield
3. Weber
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تجربیات ،از طریا تکرار در طول زمبان ببه یبا شبیوه

متصلکردن افراد و تسبهیل اشبترا گبذاری اطالعبات

نظاممند تبدیل میشوند و نقش مهمی در ساختن هویت

است (الرووچ و همکاران.)6066 ،

جامعببه دارنببد (الرووچ و همکبباران .)6066 ،مببونیز و
اوگین ( )6006و ماالکساندر و همکارانش ()6006
آدابها و سنتهای مشتر

باتوجه به مطالبب ارائبهشبده ،فرضبیههبای H2b ،H2a

و H2cبه صورت زیر مطرح میشوند:

بین اعضای جامعة برنبد و

 :H2جامعببة برنببد در شبببکههببای اجتمبباعی بببر ()a

بازاریابان ،در هبر دو محبیطهبای رسبانهای و بازاریبابی

آگبباهیهببای مشببتر

در میببان اعضببای جامعببه)b( ،

مستقیم و چهره به چهره یافتهاند .اعضای جامعه موجبب

آدابهببا و سببنتهببای مشببتر

تقویت فرهنگ ،تاریخ و آداب و رسوم جامعه از طریبا

اخالقی به طور مثبت و معناداری تأثیر دارد.

و ( )cمسببئولیتهببای

فرایندهایی مثل جشبن روز تولبد برنبد ،داسبتانسبرایی،
تبلیغببات و تجربیببات مشببتر

مببیشببوند .همچنببین ،از

 -2-6شیوههای تعامل با جامعه

کارکردهای جوامبع مجبازی عببارت اسبت از ایجباد و

اعضببای جامعببه را مببیتببوان بببه شببیوههببای مختلفببی

اسببتفاده از کنوانسببیونهببا و زبببانهببای مشببتر  ،حفببظ

تقویت کرد تا تعامل آنها با جامعة برند افزایش یابد .این

نقشهای اجتماعی ،ایجاد مرز ،آیینهای تصویبشبده،

شبببیوههبببا شبببامل برجسبببتهسبببازی و مستندسبببازی از

تعهببد نشبباندادن بببه اهببداف جمعببی و دنبببالکببردن

رویببدادهای مهببم در جامعببة برنببد اسببت (اسببچاو و

هنجارهای تعاملی.

همکبباران .)6003 ،مفهببوم تعامببل فراتببر از مشببارکت
اجتمبباعی اسببت .تعامببل یببا فراینببد کببار مشببتر

 -2-5-3تعهد اجتماعی

بببا

شرکای مرتبط است که دارای اهداف و منافع مشبتر

تعهد اجتماعی ،احساس وظیفه یبا تعهبد اجتماعیبدر

هسببتند؛ اگرچببه برخببی از محققببان بببر ایببن باورنببد کببه

جایگاه یا کل و همچنین به اعضای آن جامعبه اسبت

اینترنببت ،یببا وبسببایت جهببانی و یببا تکنولببو ی

(مونیز و اوگین  .)6006،مسئولیتهبای اخالقبی دارای

جدید به طور فزایندهای مردم را از روابط معنبادار جبدا

دو وظیفه و عملکرد اصلی در جامعه است که از اهمیت

میکند و افراد بیشتر وقت خود را صبرف آنالیبنببودن

زیادی برخوردار است .اول ،پشتیبانی از بقبای جامعبه از

میکنند (دیوی 1)6006 ،؛ ولبی دیگبران ایبن ایبده را

طریا استدالل و شبناخت آنچبه کبه در جامعبه درسبت

رد میکنند و میگویند که این ارتبباق آنالیبن پتانسبیل

است و آنچه غلط است و موجبب یکپبارچگی و حفبظ

آن را دارد که بهویژه برای افرادی که از جوامع اینترنتی

اعضای جامعه مبیشبود .دوم ،اینکبه مسبئولیت اخالقبی

برای بررسی منافع و جمعآوری دادهها استفاده میکننبد

باعث مبیشبود کبه اعضبا در رفتبار مصبرف ،از طریبا

(هبببولبرت و همکببباران ،)6333 ،ایجببباد ارتباطبببات

انتشار اطالعات ،از یکبدیگر کمبا بگیرنبد .بنبابراین،

اجتماعی را سریعتر کند؛ بنابراین ،اعتقاد ببر ایبن اسبت

استدالل و انتشار اطالعات اهمیبت بسبیاری در محبیط-

که جوامع در شبکههای اجتماعی ظرفیت تعامل سریعتر

های رسانهای کامپیوتری دارد که این محبیطهبا قابلیبت

را خواهنببببد داشببببت (الرووچ و همکبببباران.)6066 ،

پشتیبانی از اطالعات ببهاشبترا گذاشبتهشبده را دارد و
اعتقاد بر این است که نقش اصلی شبکههبای اجتمباعی،
1. Davis
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بنابراین فرضیههای  H3b ،H3aو H3cبه شبرح زیبر مطبرح

برند است ( وا و همکباران .)6066 ،ببا ایبن حبال و ببا

میشوند:

وجود شواهد کیفبی ،هنبوز مشبخص نشبده کبه فراینبد

 :H3شیوههای تعامل با جامعبه ،ببر ( )aآگباهیهبای

وفبباداری در جوامببع برنببدی ،چگونببه اتفبباق مببیافتببد.

در میان اعضای جامعه )b( ،آدابهبا و سبنت-

بسیاری از پژوهشگران قدرت اینترنبت را یبا سباختار

و ( )cمسئولیتهای اخالقی تأثیر مثببت و

اجتماعی در ایجاد و افزایش اعتماد و وفباداری ببه برنبد

مشتر

های مشتر

میدانند (والدن .)6000 ،استدالل میشبود کبه جامعبة

معناداری دارد.

برند در شبکههای اجتماعی از طریا افبزایش اعتمباد ببه
 -2-7استفاده از برند

برند موجب افزایش وفاداری به برند میشود .با افبزایش

شیوههای کاربرد برند به تمایل یا کاربر به کما

قابلیتهای شبکههای اجتماعی ،اعتماد به برنبد و سبپ

به سایر کاربران با ارائه شیوههای جدیبدتر و پیشبرفتهتبر

وفاداری به برند افزایش مییابد؛ بنابراین ،اعتماد به برنبد

برای استفاده از برند مربوق اسبت .ایبن شبیوههبا شبامل

نقش میانجی را برعهده دارد .اعتماد ببه برنبد ببه معنبای

ارائة اطالعات توسط یا عضو ببه عضبو دیگبر اسبت،

تمایل مصرفکنندگان به تکیه بر توانایی برند ببه انجبام

به هبدف شخصبیکبردن محصبول تبا ببا نیازهبای آنهبا

عملکرد اعالمشبده اسبت .اعتمباد باعبث کباهش عبدم

همخوانی بیشتری داشته باشد .این شبیوههبا همچنبین ببه

قطعیت و عدم تقارن اطالعاتی شده و مصرفکننبدگان

احساسات یا کاربر در زمینة کمباکبردن ببه دیگبر

احسبباس خببوبی بببا برنببد خواهنببد داشببت (چببییببو و

اعضای نسبتاً جدید جامعة برندی مرببوق اسبت (الروچ

همکاران .)6060 ،در نوشتههبای پژوهشبگران ،تکبرار

و همکبباران .)6066 ،شببیوههببای کبباربرد برنببد شببامل

تعامالت و روابط بلندمبدت ،عوامبل کلیبدی در ایجباد

آموزش شخصیکردن ،کاالسازیکبردن اسبت .تمبامی

اعتمبباد بببه برنببد معرفببی شببدهانببد (وانببگ و همکبباران،

این فعالیتها به اسبتفادة بیشبتر از برنبد منجبر مبیشبود.

 .)6009شیوههای تعامبل ببا جامعبه و اسبتفاده از برنبد،

رسانة اجتماعی از طریا برقراری ارتباق میان فبداکاران

سطح تعامل را بین مصرفکننبدگان و محصبول ،برنبد،

به برند و سایر اعضا و ایحاد سهولت در اشترا گذاری

مصرفکنندگان و بازاریابان دیگر را که همه از عناصبر

اطالعببات و منببابع ایببن فعالیببتهببا را قببوت مببیبخشببد

جامعة برند هسبتند افبزایش مبیدهبد (مبا الکسباندر،

(موسببوی و کنببارهفببرد .)6939 ،باتوجببه بببه مطالببب

 .)6006برمبنای این مباحث فرضیههای  H5و  H6مطرح

ذکرشده فرضیههای  H4b ،H4aو H4cبه شرح زیر مطبرح

میشوند:

میشوند:
 :H4استفاده از برند بر ( )aآگاهیهبای مشبتر

 :H5شیوة تعامل ببا جامعبه ببر اعتمباد ببه برنبد تبأثیر
در

میان اعضای جامعه ( )bآدابها و سنتهای مشبتر

و

( )cمسئولیتهای اخالقی تأثیر مثبت و معناداری دارد.

مثبت و معناداری دارد.
 :H6استفاده از برند بر اعتماد ببه برنبد تبأثیر مثببت و
معناداری دارد.
پژوهشهای زیادی در زمینة تبأثیر مثببت اعتمباد ببر

 -2-7اعتماد و وفاداری برند

وفاداری در زمینههای آنالین و آفالین انجام شده اسبت

به عقیدة پژوهشبگران ،جامعبة برنبد یکبی از تواببع

(چی یو و همکاران6060 ،؛ کیم چونبگ و همکباران،

اصلی در یا جامعة برند ،ایجباد وفباداری مشبتریان ببه

 ،6066خان و رحمان .)6062 ،اعتماد به برند یکبی از

بررسی تأثیر رسانههای اجتماعی بر شکل¬گیری اعتماد و وفاداری به برند در جامعة برند 771 /

شاخههای اصلی وفاداری به برند است .بنبابراین فرضبیة

 -2-8مدل مفهومی پژوهش
پ

 H7چنین ارائه میشود:
 :H7اعتماد به برند ببر وفباداری برنبد تبأثیر مثببت و
معناداری دارد.

از تشریح هریا از متغیرهای موجبود در مبدل

مفهومی ،در این مرحله رواببط یادشبده ببین متغیرهبا در
شکل شمارة  6به صورت شفافتری به تصبویر کشبیده
شدهاند.

شکل  .1مدل مفهومی پژوهش برگرفته از پژوهش جونز و کیم ( )2111و الروچ و همکاران ()2112

 -3روش شناسی پژوهش
به این دلیل که هدف پژوهش حاضبر تعیبین رواببط

با توجه به فرمول نمونهگیبری از جامعبة محبدود تعبداد

علفی میان هویت برنبد (هویبت فبردی و جامعبهشناسبی)

نمونببه  992نفببر بببه دسببت آمببده ولببی تعببداد 100

وفاداری ببه برنبد ببا توجبه ببه نقبش میبانجی متغیرهبای

پرسشببنامه توزیببع ،جمببعآوری و تجزیببه و تحلیببل شببده

اشتراکات جامعة برند ،تعامل با جامعه ،استفاده از برند و

است .شرق الزم برای پاسخدهندگان عضویت آنهبا در

اعتماد برند است .پبژوهش حاضبر ببا توجبه ببه هبدف،

شبببکة اجتمبباعی اینسببتاگرام بببوده اسببت .ابببزار اصببلی

کاربردی و از نظر گردآوری دادهها جزء پبژوهشهبای

گردآوری اطالعات پرسشنامه است که تمامی سبؤالهبا

توصیفی از نبوع همبسبتگی و ببهطبور کامبل مبدلیبابی

طی

پنجگزینهای لیکرت هستند .برای سبنجش پایبایی

معبببادالت سببباختاری اسبببت .مبببدلسبببازی معبببادالت

سؤاالت پرسشنامه یا نمونه اولیة پرسشبنامه شبامل 90

ساختاری ،در واقع بسط الگبوی خطبی کلبی اسبت کبه

پرسشنامه از مشتریان پیشآزمون شد و سپ

با اسبتفاده

محقببا را قبببادر مبببیسببازد مجموعبببهای از معبببادالت

از دادههای بهدسبتآمبده از پرسشبنامه ،میبزان ضبریب

رگرسیون را همزمان بیازماید (ارشدی .)6982 ،جامعبة

اعتماد با آلفای کرونباخ محاسببه شبد کبه نتبایج آن در

آماری پژوهش حاضر دانشبجویان تحصبیالت تکمیلبی

جدول شمارة  6آورده شده است.

دانشگاه مازندارن بوده که تعداد آنها  9961نفر است و
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محتوا و سپ
میانگین واریان

روایی تشخیصی به روش تعیبین شباخص
اسبتخراجشبده ( )AVEاسبتفاده شبد.

همچنبببین ،از روش پایبببایی مرکبببب در کنبببار آلفبببای

 -3-1تجزیه و تحلیل دادهها

کرونباخ برای بررسی پایایی استفاده شد که ضرایب آن

آزمون مبدل انبدازهگیبری شبامل بررسبی پایبایی و

نیز بیان شده است.

روایی مدل است .تعیین روایی پرسشنامه از روش روایی
جدول .1پایایی سؤاالت و میانگین واریانس استخراج شده
تعداد

آلفای

سواالت

کرونباخ

هویت فردی

1

0/293

0/239

هویت اجتماعی

9

0/868

0/290

0/830

جامعة برند

9

0/812

0/298

0/839

جونز و کیم و همکاران ()6066

آگاهی مشتر

6

0/299

0/296

0/886

الروچ و همکاران ()6066

آیین و سنت مشتر

6

0/826

0/202

0/309

الروچ و همکاران ()6066

تعهد اجتماعی

6

0/860

0/202

0/823

الروچ و همکاران ()6066

تعامل اجتماعی

1

0/296

0/293

0/289

الروچ و همکاران ()6066

استفاده از برند

9

0/229

0/260

0/899

الروچ و همکاران ()6066

اعتماد برند

9

0/830

0/931

0/366

بسرا و بادرینارایان6069 ،

وفاداری به برند

9

0/200

0/911

0/291

گادفرد و همکاران()6069

متغییر

)(AVE

)(CR

منبع

0/286

جونز و کیم و همکاران ()6066
جونز و کیم و همکاران ()6066

فرنل و الرکر ( )6386مقادیر  0/9 ،AVEو بیشبتر
را برای مقادیر میانگین واریان

تبیینشده توصبیه مبی-

شبباخصهببای تناسببب (بببرازش) در وضببعیت مناسبببی
بودهاند.

کنند که این ببه معنبای آن اسبت کبه سبازة مبورد نظبر
حدود 90درصد یا بیشتر واریان

نشبانگرهای خبود را

-4یافتههای پژوهش

تبیین میکند .برای بررسی اعتبار مرکب ،سازههایی کبه

 -4-1آمار توصیفی :در قسبمت آمبار توصبیفی

 CRببباالی  0/2داشببته باشببد پایببایی پببذیرفتنی اسببت.

دادههببای جمببعآوریشببده از منظببر جنسببیت ،سببن و

همچنین آلفای کرونباخ سازهها باید بیشتر از  0/2باشبد

تحصیالت بررسی شدهاند .از میبان  100نفبر از اعضبی

که طبا جدول ( )6همه سازهها پایایی مناسب دارند.

نمونة آماری تقریباً 96درصد زن و 28درصد مرد ،سن

ببرای سببنجش روایبی پرسشببنامه از تکنیبا تحلیببل

 29/2درصد زیر  90سال96/2 ،درصد بین  90تبا 10

عببباملی مرتببببة اول و دوم از نبببرمافبببزار LISREL8.8

سال و 9درصد نیبز بباالی  10سبال ببودهانبد .همچنبین

اسببتفاده شببده اسببت .الگوهببای انببدازهگیببری از لحبباظ

22/1درصببد پاسببخدهنببدگان دانشببجوی کارشناسببی
ارشد69/2 ،درصد نیز دانشجوی دکتری بودهاند.
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 -4-2آمار استنباطی :برای بررسبی رابطبة میبان

اسببت .نتببایج میببانگین ،انحببراف معیببار و آمببارةآزمون

متغیرهای پژوهش از ضریب همبستگی پیرسون از نبرم-

میانگین جامعة آماری متغیرهای پژوهش برای تشبخیص

افزار  SPSS22و برای آزمبون فرضبیههبای پبژوهش از

مناسببودن یا نببودن متغیرهبای پبژوهش در جبدول 9

روش تحلیل مسیر و نرمافزار  WarpPLS4استفاده شده

ارائه شده است.

جدول .3نتایج میانگین ،انحراف معیار و آماره آزمون میانیگین یك
H0 :µ≤ 3
H1 :µ>3

نام متغیر

میانگین

انحراف معیار

مقدار آماره t

درجه آزادی

وضعیت متغیر

هویت فردی

9/231

0/899

60/139

933

مناسب

هویت اجتماعی

9/806

0/800

66/312

933

مناسب

جامعة برند

9/939

0/323

9/620

933

مناسب

آگاهی مشتر

9/632

6/039

6/999

933

مناسب

آیین و سنت مشتر

9/926

6/089

1/162

933

مناسب

تعهد اجتماعی

9/132

0/832

2/699

933

مناسب

تعامل اجتماعی

9/898

0/880

66/902

933

مناسب

استفاده از برند

9/98

6/028

2/968

933

مناسب

اعتماد برند

9/216

0/899

66/186

933

مناسب

وفاداری به برند

9/218

0/816

66/900

933

مناسب

همان طور که جدول باال نشان میدهد بیشتر متغیرهبا
از رویه و توزیبع مناسببی برخوردارنبد و میبانگین اکثبر
آنها حول عدد  9است.
جدول .4تحلیل همبستگی میان متغیرهای پژوهش
هویت

هویت

جامعة

آگاهی

فردی

اجتماعی

برند

مشتر

مشتر

هویتفردی

6

-

-

-

-

-

هویتاجتماعی

0/689

6

-

-

-

-

-

جامعة برند

0/602

0/628

6

-

-

-

-

-

آگاهیمشتر

0/662

0/969

0/961

6

-

-

-

-

-

آیین مشتر

0/133

0/929

0/666

0/929

6

-

-

-

-

نام متعیر

آیین

تعهد

تعامل

استفاده

اعتماد

وفاداری

اجتماعی

اجتماعی

از برند

برند

به برند

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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تعهد اجتماعی

0/9681

0/682

0/136

0/926

0/683

6

-

-

-

-

تعامل اجتماعی

0/982

0/993

0/030

0/698

0/912

0/689

6

-

-

-

استفاده از برند

0/969

0/139

0/109

0/666

0/922

0/633

0/692

6

-

-

اعتماد برند

0/662

0/606

0/169

0/629

0/081

0/662

0/612

0/699

6

-

وفاداری برند

0/961

0/628

0/989

0/616

0/632

0/106

0/966

0/982 0/962

6

 -4-3مدل ساختاری (تحلیل مسیر)
همانطور کبه بیبان شبد ببرای بررسبی فرضبیههبای
پبژوهش از تکنیبا تحلیبل مسبیر اسبتفاده شبده اسببت.

پژوهش و همچنین جدول  9نیز خالصة نتایج مربوق به
فرضیههای پژوهش را نشان میدهد.

شکل  6مدل معبادالت سباختاری مرببوق ببه فرضبیات
جدول  .5نتایج تحلیل مسیر فرضیههای پژوهش
ضریب تأثیر

فرضیه

رابطه موجود در مدل مفهومی

H1a

هویت فردی← جامعة برند

0/69

H1b

جامعهشناسی← جامعة برند

0/66

P<0/06

H2a

جامعة برند ← آگاهی مشتر

0/90

P<0/06

تأیید

H2b

جامعة برند ← آئین و سنتهای مشتر

0/19

P<0/06

تأیید

H2c

جامعة برند ← تعهد اجتماعی

0/92

P<0/06

تأیید

H3a

تعهد اجتماعی ← تعامل اجتماعی

0/61

P<0/06

تأیید

0/61

P<0/06

تأیید

H3c

تعهد اجتماعی ← تعامل اجتماعی

0/06

P=0/10

رد

H4a

تعهد اجتماعی ← استفاده از برند

0/61

P<0/06

تأیید

0/61

P<0/06

تأیید

H4c

تعهد اجتماعی ← استفاده از برند

0/16

P<0/06

تأیید

H5

تعامل اجتماعی ← اعتماد برند

0/68

P<0/06

تأیید

H6

استفاده از برند ← اعتماد برند

0/62

P<0/06

تأیید

H7

اعتماد برند ← وفاداری به برند

0/69

P<0/06

تأیید

H3b

H4b

آئین و سنتهای مشتر

آئین و سنتهای مشتر

← تعامل اجتماعی

← استفاده از برند

مسیر

P-Value

نتیجه

P<0/06

تأیید
تأیید

همانطور که در جدول  9دیده میشود با توجه به

به  ،P=0/10این فرضیه رد میشود .شکل  6نتایج

سطح معناداری ( )P<0/06تمامی فرضیهها تأیید می-

مربوق به فرضیات را نشان میدهد.

شوند؛ به جزء فرضیة  H3cکه در آن تأثیر تعهد
اجتماعی بر تعامل اجتماعی سنجیده میشد که با توجه
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شکل .2مدل معادالت ساختاری (خروجی نهای نرمافزار )WarpPLS

برای سنجش برازش مدل سه شاخص بررسبی شبده

( )6066ارائبهشبده در جبدول  ،2مبدل

توسط کبو

اسببت :ضببرایب متوسببط مسببیر ( ،)APCضببریب تعیببین

مفهومی پبژوهش حاضبر از ببرازش مناسببی برخبوردار

تعببدیلشببده ( )ARSو متوسببط عوامببل تببورم واریببان

است (زارعی و همکاران.)6939 ،

( .)AVIFبر اسباس فرضبیههبا تناسبب مبدل ارائبهشبده
جدول .6شاخصهای برازش مدل
مقدار قابل قبول

مقدار مشاهده شده

Good if p< 0/09

APC< 0/618, P =0/006

Good if p< 0/09

0/699, P=0/001

Good if AVIF <= 9

=ARS

AVIF= 6/629

 -5بحث
فرضببیة یببا ( )aکببه بیببانگر تببأثیر مثبببت و معنببادار

دارد؛ زیببرا ایببن رابطببه در پببژوهش جببونز و کببیم و

هویت فبردی ببر جامعبة برنبد در شببکههبای اجتمباعی

همکاران ( )6066رد شده است .فرضبیة یبا ( )bکبه

است ،با توجه به ضریب مسبیر  0/69و  P<0/06تأییبد

بیانگر رابطة مثبت و معنادار هویت اجتمباعی ببر جامعبة

شد که با گفتههای اسکاالس ( )6009و مباالکسبادر

برند است ،با توجه به ضبریب مسبیر  0/66و P<0/06

و همکبباران ( )6006همخببوانی دارد؛ ولببی بببا نتببایج

تأیید شده که این نتیجبه ببا یافتبههبای پبژوهش جبونز و

پببژوهش جببونز و کببیم و همکبباران ( )6066مغببایرت

کیم و همکاران ( )6066همخوانی دارد.
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فرضیة  )a( 6که بیانگر تأثیر مثبت و معنبادار جامعبة

فرضببیة 9کببه بیببانگر تببأثیر مثبببت و معنببادار تعامببل

ببوده ببا

اجتماعی بر اعتماد برند است ،با توجه ببه ضبریب مسبیر

توجه به ضریب مسیر  0/90و  P<0/06تأیید میشبود.

 0/68و  P< 0/06تأیید میشود و با یافتههای کارول و

فرضیة  )b( 6که بیانگر تأثیر مثبت و معنادار جامعة برنبد

آهویبببا ( )6002و ائبببو و همکببباران ( )6066هبببم-

در شبکههای اجتماعی ببر آیبین و سبنتهبای مشبتر

راستاست.

برند در شبکههای اجتماعی بر آگاهی مشتر

بوده با توجه به ضبریب مسبیر  0/18و  P<0/06تأییبد

فرضیة  2کبه بیبانگر تبأثیر مثببت و معنبادار اسبتفاده

شببده اسببت و فرضببیة  )c( 6کببه بیببانگر تببأثیر مثبببت و

برند بر اعتماد برند است ،با توجه به ضریب مسیر 0/62

معنادار جامعبة برنبد در شببکههبای اجتمباعی ببر تعهبد

و  P< 0/06تأیید میشود و با یافتههای کارول و آهویبا

اجتماعی بوده با توجه به ضبریب مسبیر  0/92و 0/06

( )6002و ائبببببو و همکببببباران ( )6066و الروچ و

< Pتأیید میشبود کبه ببا یافتبههبای الروچ و همکباران

همکاران ( )6066همسوست..
فرضیة  2که بیانگر تأثیر مثببت و معنبادار اعتمباد ببر

( )6066همراستاست.
فرضیة  )a( 9که بیانگر تأثیر مثبت و معنادار آگباهی

وفاداری به برند است ،با توجه به ضریب مسبیر  0/69و

بر تعامل اجتماعی اسبت ،ببا توجبه ببه ضبریب

 P< 0/06تأیید شده و با نتایج پژوهشهبای چبادهوری

مسیر  0/61و  P< 0/06تأییبد مبیشبود .فرضبیة )b( 9

و هولبرو

و گبو ( ،)6001چیبو و

کببه بیببانگر تببأثیر مثبببت و معنببادار آئببین و سببنتهببای

همکاران ( ،)6060کبیم و همکباران ( ،)6066ائبو و

بر تعامل اجتماعی بوده با توجه به ضریب مسیر

همکببببباران ( )6066و الروچ و همکببببباران ()6066

مشتر

مشتر

 0/61و  P<0/06تأیید شده اسبت .فرضبیة  )c( 9کبه
بیانگر تأثیر مثببت و معنبادار تعهبد اجتمباعی ببر تعامبل
اجتماعی بوده با توجه به ضبریب مسبیر  0/61و 0/06
< Pتأیید میشود .این نتایج یافتههای پبژوهش الروچ و
همکاران ( )6066را تأیید میکند.
فرضیة  )a( 1که بیانگر تأثیر مثبت و معنادار آگباهی
مشتر

بر استفاده از برند بوده با توجه به ضریب مسبیر

 0/61و  P< 0/06تأیید شده اسبت .فرضبیة  )b( 1کبه
بیانگر تأثیر مثبت و معنادار آئین و سنتهای مشتر

بر

استفاده از برند است ،با توجه به ضبریب مسبیر  0/06و
 P<0/10رد شببده و بببا پببژوهش الروچ و همکبباران
( )6066مغبایرت دارد .فرضببیة  )c( 1کببه بیببانگر تببأثیر
مثبت و معنادار تعهد اجتماعی بر استفاده از برند بوده ببا
توجه ببه ضبریب مسبیر  0/16و  P< 0/06تأییبد شبده
است.

( ،)6006هاری

همخوانی دارد.
 -6نتیجهگیری
نتایج نشان میدهد که هویت فبردی و اجتمباعی ببر
جوامع برند در شبکههای اجتماعی اثبر مبیگبذارد و ببه
دنبببال آن جوامببع برنببد در شبببکههببای اجتمبباعی بببر
اشتراکات جامعة برند (آگباهیهبای مشبتر  ،آیبین و
سنتهای مشبتر

و تعهبد اجتمباعی) تبأثیر معنباداری

میگذارد و این تأثیر باعث تعامل اجتماعی و استفاده از
برنببد مببیشببود کببه نتیجببة آن شببکلگیببری اعتمبباد در
مصببرفکننببدگان بببه برنببد شببده و در نهایببت باعببث
وفاداری به برند میشود.
 اگر افراد بر این بباور باشبند کبه برنبد مبورد نظبربازتابی از شخصیت آنهاست و آن محصبول یبا برنبد ببه
آنها کما میکند تا به شخصیت دلخواهشان برسبند و
همچنین اگر افراد به این نتیجه دست یابند کبه از طریبا
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این برند میتوانند هویت مطلوبی از خودشان به دیگران

مناسب محصول ،رابطة مشتری با محصول را ارتقا داد و

نمایان سازند ،تمایل آنان برای عضویت در جوامع برنبد

برند را برندی مطمبئن جلبوه داد کبه مبیتوانبد موجبب

افببزایش مببیبابببد .از ایببنرو ،برنببدها بایببد در شناسببایی

ارتقای اعتماد به برند شود؛ زیرا یکی از راههای افزایش

شخصیت و هویت مطلوب مصرفکنندگان تالش کنند

اعتماد افراد به محصول یا برند برآوردهساختن انتظارات

تا برند خود را متناسب با آنهبا طراحبی کننبد تبا بتواننبد

آنها و ایجاد نوعی رضایت درونی است.

مصرفکنندگان را به عضویت در جامعة برندی کبه در

 -با توجه به تأثیر رابطة مشتری با شرکت ببر اعتمباد

رسانههای اجتمباعی مثبل اینسبتاگرام ایجباد کبردهانبد،

به برند ،میتوان با ارتقبای فبروش اقسباطی ،تحویبل ببه
موقع ،خدمات پ

سوق دهند.
 -اگر برند بتواند به افرادی که در جامعة برند عضبو

از فروش ،رابطة مشبتری ببا شبرکت

را که موجب ارتقای اعتماد به برند میشود ارتقا داد.

شدهاند نفع برساند و اعضا را ترغیب کنبد تبا تجاربشبان

 -با توجه به تأثیر اعتماد برند به وفاداری برند ،مبی-

بگذارنبد و هچنبین در

توان با ارتقای کیفیت محصول و توانمندکردن محصول

راستای تمرکز بر وابستگیها ،پیوندها و اشتراکات افراد

در انجام کارکردهایی که بیان میکند ،تعویض اجنباس

از قبیل سنتهای اجتماعی و مراسمهای مذهبی حرکت

مرجوعی ،گارانتی و ایجاد شهرت برنبد در ببین عمبوم،

کند ،موفقیتهای زیادی از قبیل افزایش تعامل اعضا ببه

اعتماد و وفاداری به برند را افزایش داد.

را دربارة محصول را به اشبترا

دست میآورد.
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