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چکیده
جوامع برند و رسانههای اجتماعی اغلب باهم همپوشانی دارند .رسانههای اجتماعی یک محیط ایدهآل برای
ایجاد جوامع برند است .جوامع برند آنالین با استفاده از این رسانههای نوظهور ،امکان تعامل مجازی هواداران و
مشارکت را فراهم میکند که این مهم نیز بر ایجاد وفاداری به برند افراد تأثیر بسزایی خواهد داشت .ازلحاظ
هدف پژوهش توصیفی ،ازلحاظ استراتژیهای پژوهش ،پیمایشی و ازلحاظ شیوههای گردآوری دادهها
پرسشنامهای است .پژوهش حاضر در بین کاربران شبکه اجتماعی باشگاه ورزشی پرسپولیس انجام گرفت .تعداد
 144نفر با تکنیک در دسترس در این مطالعه شرکت کردند و پرسشنامه استاندارد پس از تأیید روایی و پایایی در
اختیار آنها قرار گرفت و پس از تکمیل ،جهت تحلیل آماری از نرمافزار لیزرل  5/85و  SPSS 20استفاده
گردید .نتایج بهدستآمده بیانگر آن است که چهار ویژگی جوامع برندی آنالین «کیفیت سیستم ،کیفیت
اطالعات ،تعامل مجازی و پاداش» بر مشارکت افراد تأثیر مثبت دارد .در تحلیل میانجیگر مشخص شد؛
ویژگیهای جامعه برند آنالین از طریق مشارکت بر وفاداری به برند تأثیرگذار است .مدیران باشگاه ورزشی
پرسپولیس باید با ارتقا ویژگیهای جامعه برندی بر مشارکت هواداران خود بیفزایند و موجبات گفتگو و
چانهزنی را در جوامع برندی آنالین خود پدید آورد تا از این طریق بتواند هواداران را به برند خود وفادار کند.
کلید واژگان :وفاداری به برند ،مشارکت مشتریان ،جامعه آنالین برند ،ویژگیهای جامعه آنالین برند.
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 .9مقدمه
اهميت توسعه جوامع هواداري در باشگاا هگاي فوتبگا بگهمنظگور توسگعه اقتصگادي و
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ضرورت تدوين راهبردهاي اثربخش در راستاي تقويت برند تيمي و وفگاداري هگوادارا در
فوتبا باشااهي ايرا  ،مطالعه متغيرهگاي مگرتب بگا تگيم هگا و هگوادارا تبگدي بگه امگري
اجتنابناپذير شد است (جابري و همکارا  .)3131 ،لذا استفاد از اصو و فنو علمي در
بازاريابي و مديريت برند در فوتبا باشااهي هرروز پررنگتر از قب ميشگود ( Lee et al,

)2014؛ بهعبارتديار مديرا ورزشي نياز دارند تيمها ،ليگگهگا و دارايگيهگاي خگود را از
منظر يک برند مديريت کنند چراکه در صنعت ورزش ميتوا بگه تگيم ورزشگي بگهعنگوا
«برند» و به هوادارا بهعنوا «مشتري» ناريسگت (خگدادادي و همکگارا  .)3131 ،يکگي از
محي هاي مناسب براي پاسخ به اين نياز ،رسانههاي اجتماعي بهخصگو

جوامگع ننیيگن

برند است ( .)Benson & Hedren, 2013يک جامعه ننیين برنگد ،جامعگهاي تخصصگي و
گسترد تر از مرزهاي جغرافيايي است که بر اسگا

مجموعگهاي از روابگ اجتمگاعي ميگا

عیقهمندا يک برند به وجود مگينيگد ( .)Zheng et al, 2015جوامگع ننیيگن برنگد بايگد
داراي خصوصياتي باشند که به اثربخشي تعام عمگومي ميگا اعضگاي ايگن جوامگع منجگر
شوند ( .)Hajli et al, 2017مديرا سازما ها بايد اين خصوصيات را شناخته تا بتوانند بگا
بهر برداري از فرصت هاي مربوطه به نتايج دلخوا دست يابنگد؛ ازجملگه ايگن خصوصگيات
ميتوا به نوع کيفيت اطیعات ،کيفيت سيستم ،تعام مجازي و پاداشها اشار کگرد ( Ul

 .)Islam & Rahman, 2017تحقيقات اشار مگيکنگد کگه کيفيگت اطیعگات بگر رضگايت
کاربرا  ،نگاهي از برند و اثربخشي ارتباطات تأثيرگذار است ( .)Liu et al, 2017اطیعگات
مفيد کافي ،دقيق ،ارزشمند و موثق به افراد کمک ميکند تا تصميمات بهتگري دربگار برنگد
اخذ نمايند ( .)Zheng et al, 2013کيفيت يک سيستم در ذهگن کگاربرا ايگن برداشگت را
ايجاد ميکند که به طور مثبت به عناصر نشکار برند واکنش نشا بدهنگد و از سگوي دياگر
بهوسيله اطميناني که به وجود مينيد نسبت به تکرار خريگد اقگدا کننگد ( Barreda et al,

.)2015

جوامع ننیين برند ،امکا تعام مجازي کاربرا و سازما را فگراهم مگيکنگد کگه ايگن
ويژگي نيز بر ايجاد اعتماد بين ن ها تأثير بسزايي خواهد داشت ( .)Zhu et al, 2016عیو
براين ،تعام مجازي به کاربرا انايز ميدهد در يک جامعه ننیين باقيماند و مشگارکت
در جامعه ننیين برند کمک بسزايي ميکند جوايز و پاداشي (نقدي و غير نقدي) است کگه
اين جوامع براي اعضاي خود در نظر ميگيرند ( .)Ho et al, 2015در رابطه با پاداشهگا در
جوامع ننیين نيز بايد بيا نمود که اين پاداش ها تما مزايگايي را مگنعک

مگيسگازند کگه

کاربرا از طريق رابطه با اين جوامع به دسگت مگينورنگد (.)Newman & Sheikh, 2012
پاداش ها ممکن است مزاياي پولي (قرعه کشيها ،پيشنهاد هاي ويژ  ،ارجاعات و برنامه هگاي
وفاداري و ،)...مزاياي عملکردي (اطیعات و پشتيباني) و مزاياي روا شناختي (عضويت و
سرگرمي) را شام شوند ( .)Wirtz et al, 2013پاداشهگايي کگه کگاربرا از يگک جامعگه
ننیين برند دريافت ميکننگد ،مگيتوانگد مشگارکت ن هگا را افگزايش دهگد ( Braun et al,

.)2016
بسياري از سازما ها ،با استفاد از چارچوب محرک -ارگانيسم -واکنش ( )SORعوامگ
تأثيرگذار بر تمايیت رفتاري در بين کاربرا را جامعه ننیيگن برنگد را شناسگايي مگيکننگد
(دشتي و همکارا  .)3131 ،اين چارچوب بهتازگي بهعنوا يگک مبنگاي نظگري درزمينگهٔ
بهبود مفهو جامعه برند گسترشيافته و بيا ميدارد که وجود ويژگيهاي خا

در برخي

محي ها ،ميتواند حالت شگناختي و روحگي افگراد را تحريگک کگرد و ن هگا را بگه انجگا
رفتارهاي مشارکتجويانه ترغيب نمايد ( .)Mollen & Wilson, 2010برايناسا

مگديرا

سازما ها بهخوبي پي برد اند که افزايش محبوبيت جوامع ننیين برند ،بستر اجتماعي را بگه
کاربرا ارائه داد تا تجارب و اشتياق خود نسبت به برندهاي ارجحشا را باهم به اشگتراک
باذارند ( .)Papagiannidis et al, 2017جوامع ننیيگن برنگد بگا توانگاييهگاي ارتبگاطي و
تعاملي بينظيري که دارند ،موجب تقويت مشارکت افگراد مگيگگردد (.)Rose et al, 2012
افراد به جوامع برند ميپيوندند و در ن ها شرکت ميکنند تا از ايگن مشگارکت خگود سگود
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کنند ( .)Ul Islam & Rahman, 2017يکي ديار از عواملي که به مشارکت و ثبگات افگراد
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ببرند ( .)Islam & Rahman, 2016با مشارکت در جوامع برند ،کگاربرا مگيتواننگد بگا در
ميا گذاشتن عیقگههگاي خگود لگذت بگرد و بگه اطیعگات الز در خصگو
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برنگدهاي

محبوبشگا دسگت يابنگد ( .)Revilla-Camacho et al, 2015ايگن مشگارکت شگام تمگا
تعامیت از طريق جوامع برند بود و به عنوا نمادگي يک فرد در مشارکت و تعام فعاالنه
با يک شيء کانوني (به عنوا مثا برند ،سازما  ،جامعه ،باشاا ورزشي ،وب سايت ،فعاليت
سازماني) تعريف ميشود ( .)Ul Islam & Rahman, 2017افراد به حفگ چنگين روابطگي
متعهد شد و بدين ترتيب نسبت به يک جامعه ننیين برند وفادار ميشوند تا اين رواب را
حف کنند ( .)Benson & Hedren, 2013تحقيقات نشا ميدهگد کگه مشگارکت افگراد در
جوامع برند و رواب اجتماعي ايجادشد  ،هم ذات پنداري بگا تگيمهگاي موردعیقگه ابگزاري
است که مديرا ميتواند با استفاد از ن حساسيت هگوادارا را نسگبت بگه قيمگت کاالهگا
کاهش دهند و از سوي ديار وفاداري به برند و تعدد خريد را افزايش دهد ( Sutton et al,

1997؛ .)Jeremy et al, 2016ماهوني )3331( 3از وفاداري به برند بهعنگوا شگيو اي بگراي
بررسي وفاداري تيمي در تيم هاي ورزشي حرفهاي اسگتفاد کگرد اسگت .برداشگت بعضگي
محققا از وفاداري ،به عنوا عام حياتي براي سازما ها در عرصه کسب وکار ن هگا اسگت
( .)Yusof et al, 2015وفاداري افراد براي هر سازما و جامعه ،بهمنظور بازگشگت مجگدد
ن ها امري ضروري ميباشد و مزيتهاي زيادي براي هگر سگازماني دارد ( Kandampully

.)et al, 2015
ظهور و گسترش تکنولوژيهاي ارتبگاطي ،رسگانههگاي اجتمگاعي را بگهعنگوا يکگي از
مهمترين ابزارها بگراي حضگور مگثثر در عرصگه رقابگت تبگدي کگرد اسگت .بگا گسگترش
شبکههاي اجتماعي در محي اينترنت شاهد شک گيري نس جديدي از ارتباطات اينترنتگي
و تغييرات بسيار در حوز بازاريابي و برند هستيم (قاسگميا صگاحبي و همکگارا .)3131 ،

3 Mahony

رسانه هاي نوظهور امکانات بيشتري را براي رواب متقابگ  ،مگذاکر  ،گفتاگو و بگه طگورکلي
ارتباط دوسويه فراهم نورد اند و از محبوبيت بگااليي نيگز در ميگا افگراد برخگوردار اسگت
(حسيني و امينيا  .)3131 ،با توجه به حضور هوادارا  ،باشاا ها و سازما هاي ورزشي در
( .)McCarthy et al, 2014سازما ها از طريگق شگبکههگاي اجتمگاعي ،از عیيگق کگاربرا
نگاهي مي يابند و با کسب اطیعات الز ميتوانند ضمن رفع نيازهاي ن ها ،رضايتمندي را
نيز ايجاد کنند و درنهايت وفاداري به برند را در ن ها به وجود نورد يا تقويت کنند (امگين
سگماک .)3131 ،امگگروز کگگاربرا بگگهراحتگي مگيتواننگگد برنگگدهاي موردعیقگگه خگگود را در
شبکههاي اجتماعي (مانند في بوک ،توييتر ،اينستاگرا و تلارا ) دنبا کنند و با دوستا و
اعضاي خانواد اطیعات جديد را به اشتراک باذارند .اين تباد نظر و گفتاو پيرامو برند،
مزاياي زيادي براي ن ها از قبي دريافت کيفيت خدمات بگاالتر بگه همگرا خواهگد داشگت
(.)Liao & Wang, 2009
با پيشرفت سريع صنعت ورزش در جها  ،باشاا ها و تيمهگاي ورزشگي بگراي جگذب
هوادار بيشتر و به دنبا ن کسب درنمد بيشتر ،به مقوله وفاداري پرداختگهانگد ،کگه يکگي از
مثلفههاي اصلي موفقيت سازماني است .وفاداري هوادارا به باشاا يا تيم خا
مزيتهاي مناسبي براي ن باشاا يا تيم ميشود .براين اسگا

 ،موجگب

پگژوهش حاضگر بگه دنبگا

پاسخ کليدي به سثاالتي همچو ؛ «ويژگيهاي جامعه ننیين برند چه تأثيري بگر مشگارکت
هوادارا باشاا پرسپولي

دارد؟»« ،مشارکت هوادارا باشاا پرسگپولي

بگهعنگوا متغيگر

ميانجي چه نقشي در تأثير ويژگي هاي جامعه ننیين برند بر وفاداري بگه برنگد دارد؟» و در
تیش است تا با کاربرد پارادايم محرک -ارگانيسم -پاسخ به برازش الاگوي خگود در ميگا
کاربرا شبکه اجتماعي اينستاگرا هوادارا باشاا ورزشي پرسپولي

بپردازد؟

 .2مبانی نظری
وفاداری به برند
يکي از موضگوعاتي کگه امگروز از ديگدگا مگديرا اهميگت بسگيار زيگادي در فضگاي
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رسانههاي اجتماعي ،از اين رسانهها مگيتگوا بگهعنگوا يگک پلتفگر مشگارکت بهگر بگرد
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کسبوکار الکترونيکي به خود اختصا

داد است ،وفاداري مشتريا اسگت ( Kim et al,

 .)2018درواقع وفاداري ،هدفي است که توسگ مگديرا دنبگا مگي شگود کگه يگک جنبگه
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ضروري بهمنظور موفقيت شرکت به شمار مينيد ( .)Kandampully et al, 2015وفاداري
يکي از اهداف مهم و راهبردي برندهاست؛ چراکه افراد وفادار بهطورمعمو تماي به انجگا
خريدهاي بيشتري از برند موردنظر خوددارند و مشتاقانه مدافع ن هستند ( Ladhari et al,

 .)2011ازاين رو وفاداري نهتنها تماي خريد در نيند را افزايش ميدهد بلکه باعث قگدرت
بيشتر سازما و حساسيت کمتر نسبت به قيمت و درنمد بيشتر نسبت به رقبا ميشود ( kim

 .)et al, 2018يکي از مهمترين مسائلي که امروز مديرا سازما هگا بگا ن مواجگه هسگتند
نحو درک بهتري از رابطه بين مفاهيم برند و وفاداري مشتري است که به يک موضوع مهم
بازاريابي و تحقيقات مصرفکنند تبدي شد و اهميت ن در جاياا يگک پديگد رفتگاري
مصرفکنند تأثير زيادي بگر عملکگرد مگالي کسگبوکگار دارد (مگرادي .)3133 ،درزمينگهٔ
ورزش وفاداري به برند شام ارتباطي است که فرد بهصورت روا شناختي با يک تيم دارد
و اين ارتباط سبب وفاداري رفتاري و نارشي نسبت به هما تيم ميشود ( Kaynak et al,

 .)2008وفاداري به برند هوادارا داراي ابعاد نارشي و رفتگاري مگيباشگد .مثلفگه رفتگاري
شام عواملي مانند خريد بلي و کاالها ،تماشاي بازيها از تلويزيو و  ...ميباشد و مثلفگه
نارشي به بررسي نظرات مصرفکننگدگا و احساسگات ننگا نسگبت بگه تگيم مگيپگردازد
(ابراهيمي پور و همکارا  .)3131 ،در صنعت ورزش هر تيم ورزشي را ميتگوا بگهعنگوا
برند و هوادارا را بگهعنگوا مشگتريا در نظگر گرفگت؛ بنگابراين مگديرا در ايگن صگنعت
ميتوانند از راهبردهاي حوز برندينگ استفاد کننگد ( .)Filo et al, 2015اهميگت توسگعه
پاياا هواداري در باشگاا هگاي فوتبگا بگه منظگور توسگعه اقتصگادي و ضگرورت تگدوين
راهبردهاي اثربخش در راستاي تقويت برند تيمي و وفاداري هوادارا در فوتبا باشگااهي،
مطالعه متغيرهاي مرتب با رواب بين تگيمهگا و هگوادارا را اجتنگابناپگذير سگاخته اسگت
( .)Funk & James, 2004تحقيقات ورزشي ،وفاداري تيمي را بگهعنگوا رابطگه روانگي و
عاطفي با يک تيم خا

تعريف ميکنند .در حوز ورزش ،حضور در رويدادهاي ورزشگي

تيم موردعیقه ،تماشاي رويدادها از تلويزيو  ،استفاد از رسانههاي مربوط بگه تگيم ،خريگد
کاالهاي تيم خود و استفاد از رنگ ها و عیئم باشاا موردعیقه از مصداقهگاي وفگاداري
رفتاري است (جابري و همکارا  .)3131 ،ترغيب ديارا به حمايت از تيم محبگوب خگود
هوادارا وفادار نقش انکارناپذيري در توسعه پتانسي هاي اقتصادي و غيراقتصادي تيمهگا و
باشاا هاي ورزشي دارند .ازاينرو توجگه بگه ايگن شگاخ

راهبگردي در راسگتاي تقويگت

بنيةمالي باشاا ها ميتواند راهاشا باشد (جابري و همکارا  .)3131 ،الگر )0232( 3معتقگد
است وفاداري به تيمهاي ورزشي مث وفاداري مشگتريا بگه برنگدهاي غيرورزشگي اسگت.
ا عضا جامعه برند يک باشاا ورزشي ،بازخوردهاي مهمي را نسبت به برند باشاا ورزشي
ارائه ميکنند  .پيوند عاطفي ميا برند و اعضاي اجتماع ،اعضاي اجتماع را به سهيم شد در
موفقيت برند مشتاقتر ميکند؛ بهاينترتيب ،وفاداري به برند باشاا ورزشي موجب بس و
توسعه برند ميشود ( .)Kaynak et al, 2008مککارتي و همکارا  )0231( 0در پگژوهش
خود از درگيري ذهني و ارتباط ميا اعضاي جامعه برند بگا همگديار و برنگد و درنهايگت،
وفاداري براي ارائه گزارشي از وضعيت جوامع هگواداري اسگتفاد کردنگد .لگين ( )0221در
مطالعات خود نشا داد ،ابعاد منافع و نارشهاي حاص از به وجود نمد لحظات مطلوب
در همراهي با تيم ،در فضاي مجازي و حقيقي براي هوادارا بر ميزا حمايت مگيافزايگد و
موجب وفاداري ن ها به برند تيم حتي بگاوجود باخگت ن مگيشگود .قاسگميا صگاحبي و
همکارا ( )3131در پژوهشي با عنوا «بررسي وفاداري بگه برنگد ،از طريگق عجگين شگد
مشتري در جوامع ننیين برند» نشا دادند عجين شد مشتريا با برند در شبکه اجتمگاعي
ننیين بر وفاداري مشتريا به برند تأثير مثبت و مستقيم دارد .موسگوي و کنگارفرد ()3131

3 Lager
0 McCarthy et al

بررسی تأثیر ویژگیهای جامعه آنالین برند بر وفاداری به برند با نقش میانجی مشارکت هواداران

نيز از ديار موارد مهگم در نمگايش وفگاداري رفتگاري اسگت (.)Gladden & Funk, 2001
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بيا داشتند که جوامع برندي ساخته شد بر اسگا

رسگانه اجتمگاعي احسگا

را در ميگا

اعضاي جامعه افزايش ميدهند و در ميا اعضا و شرکت ايجاد ارزش مگيکننگد ،کگه تگأثير
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مثبتي بر اعتماد به برند ميگذارد و اعتماد به برند خود بر وفاداري به برند تأثير مثبتگي دارد.
محر زاد و اکبري ( )3130نشا دادند که بين ابعاد وفاداري مشتري با تقويگت برنگد ملگي
ارتباط مثبت و معناداري وجود دارد و با توجه به نتايج به دست نمد پيشنهاد شد که مديرا
باشاا ها با ايجاد يک بازار رقابتي سالم و داد تسهيیت و امتيازات ويژ سعي در تقويگت
هرچه بيشتر وفاداري مشتريا داشته باشند.

جامعه آنالین برند
يک جامعه برند ،جامعه اي تخصصي ،غير جغرافيايي و نامحدود است و بر اسا

يگک

مجموعه ساختيافته از رواب اجتماعي براي ايجاد هواداري از يک نا تجاري شک گرفتگه
است ( .)Muniz & O'guinn, 2001جامعه برند ،بگه گروهگي از مصگرفکننگدگا اطگیق
مي شود که در مجموعه اي از رواب اجتماعي مبتني بر استفاد از يک محصو يا عیقگه بگه
ن  ،باهم اشتراک دارند ( .)Fournier & Solomon, 2008افراد در ارتباطگات جمعگي برنگد
شرکت مي کنند تا خود را از طريق ن برند بشناسانند و به دنبگا نشگانه هگا و سگمب هگايي
مي گردند که کمکشا کند تا کشف کنند مي خواهند چه کساني باشند و نزد ديارا چاونه
شناخته شوند ( .)Zhang et al, 2011جوامع برند سازماني اجتماعي را تشکي ميدهند که
منعک کنند جاياا ويژ برند در زندگي روزمر هوادارا و را هگايي هسگتند کگه ارتبگاط
بيشتري ميا برند و هوادارا وجود دارد (.)Habibi & Laroche, 2016
امروز مفهو جامعه برندي به رسانههاي اجتماعي گر خگورد اسگت ،برنگدها مرزهگاي
جغرافيايي را پشت سر ميگذارند چراکه رسانه از مرزهگاي جغرافيگايي فراتگر رفتگه اسگت
( .)Papagiannidis et al, 2017رسانههاي اجتماعي نيز با ارائه را هاي بگدو محگدوديت
جغرافيايي جديدي براي ترغيگب و تقويگت ايگن رابطگه مگييابگد ()Habibi et al, 2014؛
بنابراين با پيدايش تکنولوژي هاي نوظهور (اينترنت و رسگانه اجتمگاعي) الزامگي اسگت کگه
مديرا را هايي بيابند تا از مزاياي تکنولوژي و جامعه ننیين برند بهر ببرنگد ( Zhu et al,

 .)2016يک جامعه ننیين برند يک جامعه تخصصي و نامحدود ازنظر جغرافيايي بر اسا
يک سري رواب اجتماعي بين عیقهمندا يک برند اسگت (.)Papagiannidis et al, 2017
اين جامعه حو يک محور تجاري (برند) ايجادشد و تا حدودي ثابت است و اعضگاي ن
برند نگاهي زيادي دارند ( .)Ul Islam & Rahman, 2017جامعه برند باشاا هاي ورزشي
شک گرفته در رسانههگاي اجتمگاعي ،ماننگد دياگر جوامگع برنگد شگام مجموعگههگايي از
ارتباطات و رواب ميا افرادي است که به يک برند خا

عیقه نشگا مگيدهنگد (سگيفي

سلمي و همکارا  .)3131 ،افراد با مشارکت در جوامع برند ،ميتوانند از در ميگا گذاشگتن
عیقه هاي خود لذت برد و به اطیعات الز در خصو

برندهاي محبوبشا دست يابنگد

و از اين مشارکت خود سود ببرند .)Habibi et al, 2014( .بنسگو و هگدر  )0231( 3در
پژوهشي نشا دادند جوامع ننیين برند ،در وفاداري به نا هاي تجاري لگواز ورزشگي اثگر
مثبت دارد .امين سماک ( ،)3131پژوهشي را تحت عنوا «تأثير جوامگع برنگدي مبتنگي بگر
رسانههاي اجتماعي بر عناصر جامعه و اعتماد و وفگاداري بگه برنگد مطالعگه مگوردي :برنگد
ورزشي برند نديدا » انجا داد .نتايج نشگا داد کگه عضگويت مشگتريا در جوامگع برنگد
موجب اعتماد و وفاداري ن ها به برند خواهد شد.

کیفیت اطالعات
کيفيت اطیعات به ميزا اطیعات مفيد کافي ،دقيق ،ارزشمند و موثگق اشگار دارد کگه
به کاربرا کمک ميکند تگا تصگميمات بهتگري دربگار برنگد اخگذ نماينگد ( Zheng et al,

 .)2013در يک محي ننیين ،کيفيت اطیعات به عنوا نارش کاربرا نسگبت بگه کيفيگت
اطیعات ارائهشد در يک وبسايت تعريف ميشود و مقايسه بين انتظارات و نارشهگاي
کاربرا نسبت به اطیعات ارائهشد را نشگا مگيدهگد ( .)Zha et al, 2018افگراد در يگک

3 Benson & Hedern

بررسی تأثیر ویژگیهای جامعه آنالین برند بر وفاداری به برند با نقش میانجی مشارکت هواداران

داراي تعهد مشترک قوي همرا با اهداف و نارش هاي متقاب هستند و همچنين نسبت بگه
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محي ننیين ،کيفيت اطیعات را به عنوا ميزا تطابق اين اطیعگات بگا انتظگارات و رفگع
الزامات يک فعاليت خا
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ميبينند کگه در ن شگرکت کگرد انگد (.)Dessart et al, 2015

کاربرا جامعه ننیين برند همچنين کيفيت اطیعات را از طريق شاخ

هايي ماننگد مفيگد

بود اطیعات ،غني بگود داد هگا ،دسگتيابي بگه اطیعگات ،تعامگ پگذيري و قابليگتهگاي
سفارشيسازي در نظر ميگيرند ( .)Zhao, 2019کيفيگت ضگعيف اطیعگات ممکگن اسگت
انحرافي باشد ،زيرا هزينههاي جستجو و پگردازش افگراد را افگزايش مگيدهگد ( & Simon

.)Tossan, 2018

کیفیت سیستم
کيفيت سيستم نشا دهند نارش کاربرا نسبت به سگهولت اسگتفاد  ،هگدايتپگذيري،
کاربرپسند بود و امنيت سيستم در طو زما اسگت ( .)Gorla et al, 2010سيسگتمي کگه
به اعضا اطیعات صحيح و کام را ارائه کند و به راحتي قاب تفسير باشد ،ازنظگر عملکگرد
کارنمدتر به نظر ميرسد ( .)Barreda et al, 2015کيفيت سيسگتم بگه جسگتجوي سگريع و
راحت اطیعات در جامعه اشار دارد و يک سنجش براي ميگزا دقگت فنگي ،بگدو خطگا
بود  ،به راحتي قاب يادگرفتن ،کاربرپسند بود  ،به خوبي مسگتند و منعطگف بگود و سگاير
خصوصيات يک سيستم ميباشد ( .)Ghasemaghaei & Hassanein, 2015سيسگتمي کگه
خوب طراحي شد براي دستيابي به مزاياي سازماني نظيگر کگاهش هزينگه ،افگزايش کگارايي
پردازشي و درنمدها کمک ميکند .در مقاب سيستمي که بهخوبي طراحي نشگد  ،مگيتوانگد
براي سازما ها مخرب باشد و منجر به افزايش هزينههگاي توليگدي و کگارايي کگم سگازما
شود ( .)Shin et al, 2013سيستمي که اطیعات دقيق و کاملي را با تفسگيري نسگا بگراي
اعضا ارائه ميدهد ،عملکرد بهتري دارد ( .)Ghasemaghaei & Hassanein, 2015کيفيگت
يک سيستم؛ اين امکا را به کاربرا خود ميدهد تا به عناصر قاب رؤيت برند پاسگخ مثبگت
دهند ،رضايت را تضمين کند ،اعتمادسازي ميکند و افگراد را نسگبت بگه خريگدهاي مکگرر
ترغيب ميکند (.)Shin et al, 2013

تعامل مجازی
در عصر حاضر ،اينترنت بهعنوا يک رسگانه تأثيرگگذار مطگر شگد اسگت و امکانگات
فراواني را براي تعام افراد و سازما ها فراهم کرد اسگت ( .)Ho et al, 2015سيسگتمهگاي
تعام از نقش تعام در بسترهاي ننیين براي برقراري ارتباط با مشتريا دفاع ميکند (

Ul

 .)Islam & Rahman, 2017تعام مجازي بگه ميگزا مشگارکت کگاربرا ننیيگن در تنظگيم
محتواي وبسايتها در واقعيت اشار داشته و شام تباد اطیعات بين اعضاي جامعگه و
همچنين بين اعضا و جامعه ميزبا است ( .)Barreda et al, 2015گسترش فضاي تعاملي در
بستر اينترنت هوادارا ورزش را به توليدکنند محتوا تبدي کرد است و ارتباط يگکطرفگه
باشاا و برند با هوادارا را متحو کرد است و به مصرفکننگدگا قگدرت زيگادي بگراي
اثرگذاري بر باشاا داد است ( .)Filo et al, 2015در جوامع ننیين برنگد ،تعامگ مجگازي
مشتريا را به برند متص کرد و قصد ن ها براي تعام را تقويت مي کند ،نگگاهي از برنگد
را افزايش ميدهد و به شناخت و يادنوري برنگد کمگک مگيکنگد (.)Di Pietro et al, 2012
تعام مجازي براي ايجاد رضايت و اعتماد الکترونيکي ضرورت تلقي ميشگود (

Ho et al,

 .)2015عیو براين ،تعام به مشتريا انايز مي دهد در يک جامعه ننیيگن بگاقي مانگد و
مشارکت ميکند ( .)Jang et al, 2008ارتباط ميا باشاا هاي ورزشي و هوادارانشا  ،يکگي
از ابعاد و جنبههاي بسيار مهم ورزش حرفهاي است که بسگيار موردتوجگه قگرار مگيگيگرد؛
بهطوريکه در اين حوز پژوهشهاي زيادي انجا شد اند .اين ارتبگاط نشگا دهنگد پديگد
متفاوتي ازجمله پيوند ميا هويت باشاا با هوادار است .اين پيوند باعث کمک به فگرد در
راستاي شناخت و معرفي خود و بهر گيري از هويت تيم محبوبش ميشود (سيفيسلمي و
همکارا  .)3131 ،طرفدارا ديدگا تجاري به ورزش ،اهميت مديريتي بسيار زيادي به ايگن
ارتباط ميدهند و معتقدند که اين ارتباط درنهايت به وفاداري هوادار منجر خواهد شگد کگه

بررسی تأثیر ویژگیهای جامعه آنالین برند بر وفاداری به برند با نقش میانجی مشارکت هواداران

ننیين نقش بسيار مثثري در ايجاد ارتباط با مشتريا دارند ( .)Calefato et al, 2015نظريگه
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نتيجه ن افزايش درنمد باشاا از طريق فروش بليت و محصگوالت تگيم اسگت (

Ko et al,

 .)2009دسارت و همکارا  ،)0231( 3تحقيقگي را تحگت عنگوا «تعامگ مصگرف کننگد در
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جوامع ننیين برند :ديدگا رسانه هاي اجتماعي» انجا دادند .نتايج نشگا داد کگه سگه بعگد
مشارکت (شناخت ،تأثير و رفتار) در تعام مشتريا در جوامع ننیين برنگد شگناخته شگد.
حبيبي و همکارا  )0231( 0در پژوهشي تحت عنوا نقش جامعه برند و مشارکت جامعگه
برند در ايجاد اعتماد به برند در رسانههاي اجتماعي نشا دادند تعام اجتمگاعي در جامعگه
نقش بارزي در ايجاد اعتماد و وفاداري به عناصر جامعه برند دارد .سيفي سلمي و همکارا
( ) 3131در پژوهشي با ارائه مد جامع از رفتار تعاملي هوادارا باشاا هاي فوتبگا مبتنگي
بر رسانهها ي اجتماعي نشا دادند جامعه برند بر تعامیت ميا اعضاي جامعه ،بلوغ ارتباط
و وفاداري اثر مثبت و معناداري دارد.

پاداش
مشتريا به خاطر بهر برد از پاداشهاي خا

 ،در جوامع ننیين تعامگ و مشگارکت

دارنگد ( .)Newman & Sheikh, 2012در يگک رابطگه مبادلگهاي ،مشگتريا ننچگه را کگه
پرداخت ميکنند بهعنوا هزينه در نظر ميگيرند و ننچه ن ها دريافگت مگيکننگد «پگاداش»
تلقي ميکنند ( .)Wirtz et al, 2013در يک جامعه ننیين ،پاداش به ميزا قگدرداني پگولي
يا رواني براي اعضاي فعا ن اشار ميکننگد ( )Jang et al, 2008و مگنعک کننگد تمگا
مزايايي است که افراد از طريق ارتباط خود با ن جامعه به دست مينورنگد ( & Newman

 .)Sheikh, 2012پاداشها ممکن است شام مزاياي پولي (قرعهکشي ،پيشگنهادهاي ويگژ ،
ارجاع و برنامه هاي وفاداري و غير ) ،مزاياي عملکردي (اطیعاتي و پشگتيباني) ،اجتمگاعي
(شناخت همساال  ،نوع دوستي ،خويشاوندي ،شهرت و غير ) و مزاياي روانشناسگي باشگد.

3 Dessart et al
0 Habibi et al

(عضويت و سگرگرمي) از مزايگايي برخگوردار اسگت Barreda et al, 2015؛ Wirtz et al,

 .)2013ارائه پاداش به عنوا محرکي مهم براي مشارکت مشتري در جوامع ننیين برنگد بگه
شمار مينيد ( .)Rohm et al, 2013اين پاداشها بر افراد در انتخاب جامعه خا

برند در

ميشود ( .)Fuller, 2010کائور و همکارا  )0202( 3در پژوهشي نشگا دادنگد پگاداش بگه
مشتريا بر درگيري مشتريا با برند تأثير دارد که اين مهم نيز بر وفاداري به برند مشگتريا
تأثير دارد.

مشارکت مشتری
هوادارا ورزشي يکي از مهمترين گرو مصرفکنندگا و مشتريا ورزش هسگتند کگه
عیقه زياد اين افراد به هواداري ،شناسايي تيم و وابستاي احساسي نسبت بگه باشگاا هگاي
ورزشي ،اغلب بگا اصگطی «مشگارکت» در ادبيگات بازاريگابي ورزشگي شگناخته مگيشگود
( .)Yoshida et al, 2014مشارکت به نقگش افگراد در فراينگد توليگد خگدمت و يگا کگاالي
ملمو

اشار دارد ( .)Kandampully et al, 2015بگر اسگا

ادبيگات موجگود در حگوز

رفتارسازماني ،مشارکت مشگتري را بگهصگورت «ميزانگي از وابسگتاي فيزيکگي ،شگناختي و
هيجاني مشتري در رابطه با يک سازما خدماتي» تعريگف کردنگد (.)Jeremy et al, 2016
مشارکت هوادارا ورزشي بهعنوا دستهاي از هوادارا وفادار به ايجاد ارزشافزود  ،حفگ
رواب پايدار و منحصربهفرد نسبت به تيم خود منجر ميشود ( .)popp et al, 2016اگرچگه
داشتن استراتژيها ميتواند وفاداري هوادارا را افزايش دهد ،اما اين اسگتراتژيهگا بايسگتي
بهدرستي در فضاي جامعه برند اعما شوند تگا بگا شگک گيگري يگک رابطگه رشگد يابنگد و
وفاداري بيشتري حاص شگود ( .)Yoshida et al, 2014هگوادارا درگيگر در ايگن جامعگه
فرصت بسيار خوبي هسگتند .فگرد درگيگر در جامعگه انايگز هگايي درونگي بگراي تعامگ و

3 Kaur et al

بررسی تأثیر ویژگیهای جامعه آنالین برند بر وفاداری به برند با نقش میانجی مشارکت هواداران

بين مجموعه رقابتي تأثير مي گذارد و براي فعاليت هاي خیقانه بگا ايگن اجتماعگات درگيگر

77

مشگارکت بگا اعضگاي جامعگه دارد ( .)Algesheimer et al, 2010درگيگري زيگاد؛ يعنگي
مشارکت و تعامیت بيشتر که در عوض به تأثيرات مثبت بيشتر که از طريق چنين تعامیتي
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به دست مينيند ،منجر ميشود ؛ بنگابراين هگواداراني کگه مشگارکت بيشگتري دارنگد روابگ
قويتري با اجزاي برند دارند (سيفي سلمي و همکگارا  .)3131 ،مشگارکت در چهگار بعگد
تعريف ميگردد -3 :جستجوي اطیعات ،به معناي تماي مشتريا بگراي کسگب اطیعگات
بيشتر دربار ماهيت و نحو استفاد از خدمات و مکا ارائه خگدمات و غيگر  -0 ،تسگهيم
اطیعات ،به معناي تباد اطیعگات بگين مشگتري و کارکنگا دربگار نحگو انجگا و ارائگه
خدمات -1 ،رفتار مسئوالنه ،تعهد و مسئوليتپذيري مشتريا نسبت بگه خگدمات دريافگت
شد و  -1انجا وظايف مشتري ،تعامیت فردي ،رعايت ادب توس مشتريا در ارتباط با
کارکنا و ايجاد ارتباطات دوستانه با ن هگا ( .)Revilla-Camacho et al, 2015مشگتريا ،
بخش مکم سيستم ارائه خدمت و وسيله اي براي انداز گيري نتايج مطلوب خدمت توس
شرکت ميباشند ( .)Laroche et al, 2013بنابراين ،درصورتيکه مشتريا بهطگور اثگربخش
در سازما و يا شرکت نقش مشارکتي نداشته باشند ،نتايج مطلوب به دسگت نخواهگد نمگد
( .)Carlson et al, 2019حامدي و همکارا  ،)0231( 3تحقيقي را تحت عنوا «مشگارکت
ننیين مشتري :ايجاد محي هاي اجتماعي از طريق نا تجاري» انجا دادند .نتايج نشگا داد
که جامعه برند موجب ارتباط و مشارکت مشتريا شد و ميتوانند انتخگاب بهتگري داشگته
باشند .حسيني و امينيا ( ،)3131پژوهشي تحت عنگوا «نقگش فنگاوري شگبکه اجتمگاعي
ننیين بر مشارکت مشگتري» انجگا دادنگد .نتگايج حاصگ از ايگن پگژوهش نشگا داد کگه
متغيرهاي پيوند و مشارکت در درگيري مشتري تأثير دارند.

پارادایم محرک -ارگانیسم -پاسخ
پارادايم محرک -ارگانيسم -پاسخ ( )SORنشا مي دهد که برخي از جنبه هاي محيطي،

3 Hammedi et al

وضعيت عاطفي و شناختي فرد را تحريک مي کنند و در منجگر بگه نتگايج رفتگاري خاصگي
ميشود ( .)Donovan & Rositer, 1982محققا بسگياري بگا اسگتفاد از ايگن چگارچوب،
تجربه کار با وبسايت ،منطق رفتار مصرفکنند و غيگر را گسگترش دادنگد ( & Mollen

ارگانيسم و پاسخ است .اولين مثلفه «محرک» به تأثيري که فرد را تحريگک مگي کنگد اشگار
دارد ( .)Loureiro & Ribeiro, 2011در جوامگع برنگدي رسگانههگاي اجتمگاعي ،محگرک،
انايز مشارکت را به مشتريا ايجاد مگيکنگد (« .)Rose et al, 2012ارگانيسگم» بگهعنگوا
مثلفه دو به وضعيت عاطفي و شناختي مشتريا اشار دارد و شام ک فرنيندي است که
بين محرکها و پاسخ به مشتريا مداخله ميکند ( .)Schau et al, 2009وضعيت عگاطفي،
احساسات و عواطف بيا شد توس مشتريا را در پي محرکها نشا مگيدهگد .موقعيگت
شناختي هم اشار به «هر چيزي که در ذهن مصرف کنندگا مربگوط بگه کسگب ،پگردازش،
ناهداري و بازيابي اطیعات اسگت» دارد؛ بنگابراين ،مشگتريا محگرکهگا را بگه اطیعگات
معنيدار پردازش ميکنند که بيشتر به تصگميمگيگري ن هگا کمگک مگيکنگد ( & Loureiro

 .)Ribeiro, 2011نخرين مثلفه چارچوب (« )SORپاسخ» است که به پيامدهاي مشگارکت
مشتري در جوامع برند در رسانه هاي اجتماعي ،در قالب رفتار مشتريا نسبت به برند اشار
دارد ( .)Kamboj et al, 2018محققگگا مختلگگف برنگگد معتقدنگگد کگگه نتيجگگه مهگگم رفتگگار
مصرفکنند ازنظر جوامع برند ،ايجاد وفاداري به برند است (.)Schau et al, 2009

مدل مفهومی و فرضیات پژوهش
سازما هاي امروزي درصدد شناسايي ،مديريت و بهکارگيري روشها و الاوهاي مگثثر
در ايجاد وفاداري هستند .از طرفي ،در صنعت ورزش هوادارا بيشتر در جنبههاي نمگادين
هزينه ميکنند و برند يکي از اين جنبههاي نمادين در صنعت ورزش است .برند اصليترين
فرايند سودنوري و اسا

و زيربناي اقتصاد کنوني است و جوامع ننیين برند نيز در عصگر

حاضر يکي از ابزارهاي ابراز جنبههاي نمادين اين صنعت ميباشگد .مطالعگات بسگياري در
اين حوز صورت گرفته است .يکگي از را هگاي ايجگاد جامعگه ننیيگن برنگد رسگانههگاي

بررسی تأثیر ویژگیهای جامعه آنالین برند بر وفاداری به برند با نقش میانجی مشارکت هواداران

Wilson, 2010؛ .)Rose et al, 2012چگگارچوب ( )SORشگگام سگگه مثلفگگه :محگگرک،

74

اجتماعي هستند .رسانههاي اجتماعي از طريق تبليغات و بازاريابي ،توانايي جذب مخاطبا
خود را بسيار باالبرد اند بهاين ترتيب صرف هزينه بگراي بازاريگابي پاداشگي بگهجگز توسگعه
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مستمر در حوز تبليغات تجاري اينترنتي در پي نخواهد داشت .در حا حاضر رسانههگاي
اجتماعي بخشي جداييناپذير از جامعه مدر ميباشند که براي دستيابي به مشتريا وفگادار
به يک صنعت بزرگ خصوصاً بگراي باشگاا هگا تبگدي شگد انگد .بگا توجگه بگه ايگنکگه در
باشاا هاي فوتبا ايرا توجه کمي به بحث وفاداري به برند در مقوله شبکههاي اجتمگاعي
شد است و با توجه به مطالب و نکات فوق و اهميت بگاالي ايگن موضگوع بررسگي تگأثير
جامعه برند ننیين بر مشارکت و وفاداري مشتريا ضروري است.
با در نظر گرفتن مباني مطر شد فرضيههاي زير مطر و مورد نزمو قرارگرفتهاند:
 .3کيفيت اطیعات جامعه ننیين برند بر مشارکت مشتريا تأثيرگذار است.
 .0کيفيت سيستم جامعه ننیين برند بر مشارکت مشتريا تأثيرگذار است.
 .1پاداشهاي جامعه ننیين برند بر مشارکت مشتريا تأثيرگذار است.
 .1مشارکت مشتريا جامعه ننیين برند بر وفاداري به برند تأثيرگذار است.
 .1مشارکت در رابطه بين کيفيت اطیعات جامعه ننیيگن برنگد و مشگارکت مشگتريا
نقش ميانجي دارد.
 .1مشارکت در رابطه بين پاداش هاي جامعه ننیين برنگد و مشگارکت مشگتريا نقگش
ميانجي دارد.
 .1مشارکت در رابطه بين کيفيت سيستم جامعه ننیين برند و مشارکت مشتريا نقگش
ميانجي دارد.
 .1مشارکت در رابطه بين تعام مجازي جامعه ننیين برند و مشارکت مشتريا نقگش
ميانجي دارد.
حا با توجه به مفاهيم و فرضيههاي بيا شد  ،مد مفهومي پژوهش بگهصگورت شگک
( )3طراحي و تبيين شد است.

H

وفاداري به برند

H1

کيفيت اطیعات

H2

کيفيت سيستم

مشارکت مشتري

5

H3

تعام مجازي

H4

پاداش

شک  )3الاوي مفهومي پژوهش

 .9روش پژوهش
اين پژوهش ازلحاظ هدف پگژوهش توصگيفي ،ازلحگاظ اسگتراتژي هگاي پگژوهش،
پيمايشي و ازلحاظ شيو هاي گردنوري داد ها پرسشنامهاي است .جامعه نماري پژوهش
موردنظر بر اسا

تکنيک در دستر

بود است .براي اطمينا از گذر از مگرز حگداق

نمونه تعيين شد  ،تعگداد  132پرسشگنامه توزيگع گرديگد کگه درنهايگت  133پرسشگنامه
قاب استفاد دريافت و در تحلي نهايي استفاد شد .پرسشنامه مورداستفاد از  12سگثا
تشکي شد است که در جدو ( )3برخي از جزئيات ن میحظه ميشود .ضگمن ننکگه
پرسشنامه ها بر اسا

طيگف  1گزينگهاي ليکگرت ( =3بسگيار کگم تگا  =1بسگيار زيگاد)

طراحيشد اند .روايي پرسشنامه از طريق نظرخواهي از خبرگا و اساتيد دانشاا تأمين
گرديد و پايايي ن از طريق محاسبه نلفاي کرونباخ محاسبه گرديگد کگه در جگدو ()3
ذکرشد است .مقدار نلفاي تمامي متغيرها باالي  2/1است که نشا دهند حد مطلگوب
پايايي است.

 .4یافتهها
مشخصات جمعيت شناختي پاسخدهندگا در اين پژوهش نشا مگيدهگد کگه؛ 11
درصد از پاسخ دهندگا را مردا و  11درصد را زنا تشکي داد انگد 30/1 .درصگد از
پاسخ دهندگا زير  02سا  11 ،درصد بين  03تا  12سا  11/1 ،درصد بگين  13تگا 12
سا  1/3 ،درصد بين  13تا  12سا و  2/1درصد باالتر از  12سا دارند 1/1 .درصد از
پاسخ دهندگا ديپلم 1/1 ،درصد فوق ديپلم 13/1 ،درصگد از پاسگخ دهنگدگا ليسگان ،
 11/3درصد فوقليسان

و  0/3درصد دکتري هستند.

بررسی تأثیر ویژگیهای جامعه آنالین برند بر وفاداری به برند با نقش میانجی مشارکت هواداران

حاضر کاربرا شبکه اجتماعي باشاا پرسپولي

در اينستاگرا اسگت .انتخگاب نمونگه
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جدول  )1نحوه توزیع سؤاالت ،ضرایب آزمون کرونباخ ،میانگین ،انحراف معیار و واریانس پژوهش

متغیر پژوهش
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میانگین

سنجه

آلفای
کرونباخ

میانگین

انحراف
معیار

واریانس

Ahn et a,
کیفیت سیستم

)(2007

کیفیت

Ahn et al,

اطالعات

)(2007

7

8/77

8/78

8/48

8/77

7

8/77

./77

8/77

8/77

7

8/78

8/78

8/77

8/77

8

8/47

8/77

8/44

8/78

7

8/78

8/87

8/78

8/78

7

8/74

8/77

8/47

8/77

Jang et al,
تعامل مجازی

)(2008
Jang et al,

پاداش

)(2008

مشارکت با

Hollebeek et

مشتری

)al, (2014
Parasuraman

وفاداری برند

)et al, (2005

برازش مدل و آزمون الگوی اندازهگیری
جهت بررسي مد پژوهش و بررسي رد يا پذيرش اين مطلب که مد تدوينشگد
توس محقق بر مبناي چارچوب نظري و پيشينه تئوريک ن تا چه ميزا بگا واقعيگت و
داد هاي گردنوريشد انطباق دارد معيارهايي تحت عنوا بگرازش مگد مگدنظر قگرار
ميگيرد .برازش مد تعيينکنند درجهاي اسگت کگه داد هگاي واريگان  -کوواريگان
نمونها ي مانند معادالت ساختاري را حمايت ميکنند .مد پگژوهش بگر اسگا
مطلوب تعيينشد شاخ

مقگادير

ها ي برازش مورد ارزيابي قرار گرفت کگه نتگايج حاصگ در

جدو ( )0نورد شد است .با توجه بگه مقگادير بگهدسگتنمگد در جگدو ( ،)0مگد

پژوهش حاضر برازش عالي را نشا داد و مورد تائيد است .در ادامه به بررسگي مگد
انداز گيري تحقيق با استفاد از بررسي بار عاملي بين متغيرهگاي نشگکار بگا متغيرهگاي
مکنو پرداخته ميشود .قدرت رابطه بگين عامگ متغيگر پنهگا و متغيگر قابگ مشگاهد
مي شود که کليه سثاالت مربوط به متغيرهاي برو زا (پاداش ،کيفيت اطیعگات ،تعامگ
مجازي و کيفيت سيستم) و متغيرهاي درو زا (مشارکت با مشگتري و وفگاداري برنگد)
داراي ضرايب همبستاي معناداري با متغيرهاي مکنو و نمار  Tباالي  3/31هستند.
جدول  )2شاخصهای معنیداری و برازش مدل

شاخص

مقدار در مدل

RMSEA

8/84

دامنه پذیرش
کوچکتر از 8/87

تائید

NFI

8/78

بزرگتر از 8/7

تائید

IFI

8/77

بزرگتر از 8/7

تائید

CFI

8/77

بزرگتر از 8/7

تائید

CFI

8/78

بزرگتر از 8/7

تائید

2
df

8/44

مساوی و کوچکتر از

تائید

8

نتیجه

بررسی تأثیر ویژگیهای جامعه آنالین برند بر وفاداری به برند با نقش میانجی مشارکت هواداران

به وسيله بار عاملي در جدو ( )1نشا داد ميشود .با توجه به ايگن جگداو مشگاهد
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جدول  )3تحلیل عاملی تائیدی متغیرهای برونزا و درونزا

V.I2

8/78

87/78

C.E8

V.I3

8/48

87/88

B.L1

8/74

7/48
88/77

I.Q1

8/47

84/87

I.Q2

8/47

87/47

I.Q3

8/78

87/77

I.Q4

8/78

87/87

V.I4

I.Q5

8/47

87/87

RW1

8/77

I.Q6

8/47

84/87

RW2

8/48

88/78

S.Q1

8/48

87/78

C.E1

8/48

87/87

S.Q2

8/48

87/48

C.E2

8/78

88/88

S.Q3

8/77

87/87

C.E3

8/78

7/77

S.Q4

8/48

87/78

C.E4

8/77

87/78

S.Q5

8/47

84/87

C.E5

8/77

87/88

S.Q6

8/44

87/87

C.E6

8/77

87/88

مشارکت با مشتری

پاداش

کیفیت اطالعات

تعامل مجازی

سازه

وفاداری به برند

عاملی

T
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V.I1

8/77

87/84

C.E7

بار

آماره

سازه

کیفیت سیستم

بار
عاملی

آماره
T

سازه

B.L2
B.L3

بار
عاملی

آماره
T

8/78

88/77

8/48

87/78

8/77
8/78
8/44
8/47

87/77
87/77
84/77
84/88

B.L4

آزمون فرضیات پژوهش
حا به بررسي هرکدا از فرضيات پژوهش به صورت مجزا ميپردازيم .رواب بگين
متغيرها پ

از نزمود در حالت استاندارد و تخمين  Tو نتايج نزمو به طگور خیصگه

در جدو ( )1نشا داد شد است .همچنگين بگهمنظگور بررسگي نقگش ميگانجي متغيگر
مشارکت در رابطه بين «کيفيت اطیعات»« ،کيفيت سيستم»« ،تعام مجازي» و «پاداش»
با «وفاداري به برند» از نزمو سوب استفاد شد است .براين اسا
( )1نشا داد شد است.

نتايج ن در جدو

جدول  )4نتایج تحلیل آزمون فرضیههای پژوهش
آماره
T
8/77

تأیید

H2

کیفیت سیستم

←

مشارکت مشتریان

8/88

8/78

تأیید

H3

تعامل مجازی

←

مشارکت مشتریان

8/78

7/87

تأیید

H4

پاداش

←

مشارکت مشتریان

8/74

7/74

تأیید

H5

مشارکت

←

وفاداری به برند

8/87

8/87

تأیید

فرضیه

متغیر مستقل

اثر

متغیر وابسته

تخمین

H1

کیفیت اطالعات

←

مشارکت مشتریان

8/88

نتیجه

H6

مشارکت مشتریان بین کیفیت اطالعات و وفاداری به برند
نقش میانجی دارد

8/877

8/877

تأیید

H7

مشارکت مشتریان بین کیفیت سیستم و وفاداری

8/887

8/887

تأیید

نقش میانجی دارد
H8

مشارکت مشتریان بین تعامل مجازی و وفاداری نقش

8/877

8/788

تأیید

میانجی دارد
H9

مشارکت مشتریان بین پاداش و وفاداری به برند
نقش میانجی دارد

8/88

8/778

تأیید

 .5بحث و نتیجهگیری
در عصر حاضر جوامع برندي موفق جوامعي هستند که اجگاز تعامگ و ارتبگاط بگه
مشتريا  ،بررسي پست ها ،کسب پاداش ،دريافت اطیعات و ارائه اطیعات بهروز شد
و معتبر در خصو

برند خود مي دهند .دالي عیقه به جوامع ننیين برنگد ،امتيگازاتي

است که ادراک مشتري از محصوالت جديد ارائه ميدهد و فعاليگتهگاي رقگابتي دارد،
مانند افزايش فرصتها ي جذب مشتري و همکگاري نزديگک بگا مشگتريا وفگادار ،اثگر
گذاشتن روي ارزيابيها و فعاليت هاي مشتريا  ،انتشار سريع اطیعات و از همه مهمتر
به دست نورد يک مجموعه واحد از مشتريا وفادار است .از طرفي ،امتياز انکارناپذير
دسترسي وسيع ،محبوبيت بسيار ،هزينه کم و کارايي ارتباطي باالي رسانههاي اجتماعي
مانند اينستاگرا  ،بسياري از شرکتها و سازما ها را به حضور در ايگن فضگاها مشگتاق

بررسی تأثیر ویژگیهای جامعه آنالین برند بر وفاداری به برند با نقش میانجی مشارکت هواداران
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فوتبا مانند دياگر صگنايع نيگاز دارد بگراي

هوادارا خود و نحو ارتباط ن ها با باشاا و با يکديار و از طرفي وفاداري ن هگا بگه
برند باشاا اهميت ويژ اي قائ شوند .در عصر حاضر با توجه بگه ظهگور رسگانههگاي
اجتماعي تعصب و د بستاي به تيمهاي ورزشي تنها به استاديو هگا و تلويزيگو خگتم
نمي شود و جوامع ايجادشد توس رسانه هاي اجتماعي ،مح گفتاو و تبگاد نظگرات
هوادارا يک برند و ابزاري براي ايجاد وفاداري مشتريا شد است .براين اسا

هدف

اصلي اين پژوهش بررسي تأثير ويژگيهاي جامعه ننیين برند بر وفگاداري مشگتري بگا
ميانجيگري مشارکت مشتريا است.
در اين پژوهش ،هما طور که پيش تر اشار شد ،به بررسي نه فرضيه پگرداختيم کگه
نتايج حاص از فرضيهها در ذي تشريح ميشود .نتايج حاص از فرضگيه او پگژوهش
نشا ميدهد ،کيفيت اطیعات بهعنوا يکي از ويژگي هاي جامعگه ننیيگن برنگد تگأثير
مثبتي بر مشارکت مشتريا دارد؛ که با پژوهشهاي؛ گورال و همکارا ( ،)0232جگواني
و همکارا ( ،)0230دسارت و همکارا ( ،)0231ژا و همکارا ( ،)0231ژائو (،)0233
سلطا حسيني و همکارا ( ،)3132سگجادي و همکگارا ( ،)3130حسگيني و امينيگا
( )3131مطابقت دارد .با نااهي اجمالي به تأثير نگگاهي و اطیعگات در مگورد باشگاا
موردعیقه هوادار که ميتواند در راستاي وفاداري نارشي او باشد ،ميتوا به اهميگت
برند باشاا فوتبا و نشا داد اين اهميت در تعامیت در وفاداري رفتاري پگي بگرد.
بنابراين مديرا برند بايد زمينه چنين ارتباطي را بين برند باشگاا و هگوادار ن برقگرار
کنند تا به جذب و حف هوادار وفادار جامه عم بپوشانند .هرچقدر اطیعات بروزتگر
باشد به طبع مراجعه و مشارکت هوادارا در جوامع برندي افزايش خواهد يافگت .اگگر
اطیعات ارائه شد در جوامع برند از کيفيت عالي برخوردار باشد ،مشارکت مشتريا را
به دنبا خواهد داشت .در فرضيه دو که به بررسي تأثير کيفيت سيستم جامعه ننیيگن
برند بر مشارکت مشتريا پرداخته شد ،نتايج حاص از نزمو مد و همچنين بررسگي

اثرات مستقيم نشا داد که کيفيت سيستم جامعه ننیين برند بر مشارکت مشتريا تأثير
مثبت داشته است .اين فرضيه با پژوهشهاي؛ شين و همکارا ( ،)0231قاسم نقگايي و
حسنيا ( )0231مطابقت دارد .اگر هوادار يک سيستم باکيفيت بگاال را درک کنگد از ن
خواهد کرد .نتايج حاص از فرضيه سو نشا مي دهد ،تعام مجگازي تگأثير مثبتگي بگر
مشارکت مشتريا دارد .هو و همکگارا ( )0231و اسگی و رحمگا ( )0231مطابقگت
دارد .مشتريا به دنبا منافعي هستند که متناسب با مشارکت در يک جامعه ننیين برند
با پاداش اطیعرساني به مشتريا همرا باشد .ايگن پگاداش بگر رفتگار مشگتريا جهگت
انتخاب جامعه برندي خا

در ميا مجموعها ي رقابتي و بر تعام چنين جوامعي تأثير

ميگذارد .نتيجه حاص از فرضيه چهار نشا ميدهد پاداش ها تأثير مثبتي بر مشارکت
مشتريا دارد؛ که با يافتههگاي ويگرز و همکگارا ( ،)0231بگراوو ( )0231و کگائور و
همکارا ( ) 0202مطابقگت دارد .نتيجگه حاصگ از فرضگيه پگنجم نشگا داد مشگارکت
مشتري بر وفاداري به برند تأثير مثبت و معناداري دارد .نتايج حاص با پگژوهشهگاي؛
امين سماک ( )3131و اسماعي ( )0231مطابقت دارد .ويژگيهاي جامعه ننیيگن برنگد
بر وفاداري مشتريا با ميانجي گري مشارکت مشتريا تأثيرگذار شد و با يافتههاي چا
و همکارا ( )0231سازگاري دارد.

پیشنهادها و محدودیتهای پژوهش
با توجه به نتايج پژوهش پيشنهاد ميشود؛

 توسعه صفحات شبکه هاي اجتماعي يک بخش کليدي جوامع ننیين برند به

شمار ميرود .ازاينجهت که يک شبکه اجتماعي توس افراد و سازما هاي مختلگف
ارائه محصو و خدمات يک برند استفاد ميشگود .تمرکگز بگر ظگاهر يگک صگفحه،
عملکرد و کيفيت ن و نحو تعام و ارتباط با مشتري و ارائه يک تجربه مثبگت بگه
بازديدکنندگا هماي قسمتي از جامعه ننیين برند به شمار مي رونگد کگه مگيتوانگد
مدنظر مديرا باشد.

بررسی تأثیر ویژگیهای جامعه آنالین برند بر وفاداری به برند با نقش میانجی مشارکت هواداران
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 همچنين داشتن يک صفحه اينستاگرامي بدو فعاليت و يا تعام با مخاطگب
و بازديدکنند امري بيفايد است و از طرف ديار بهروز بود  ،ارائه محتواي الز به
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بازديدکنند ميتواند در مطر کرد نا برند مثثر باشد .مديرا بايد بداننگد فعاليگت
باعث ميشود سازما و نامش دائم در پيش چشم مشتريا خود قرار گيريگد و ايگن
براي همهگير شد برند در فضاي مجازي مثثر است.

 سازما ها با ايجاد کانا دوطرفه با مشتريا هموار به دنبا جذب نظرات و

ايد هاي ن ها باشند .در اين راستا ارائه بازخور به مشتريا يک نکته کليدي محسوب
ميشود که بايد مدنظر قرار گيرد.

 پيشنهاد ميشود باشاا ورزشي پرسپولي

با ارائه پاداشها و جوايز نقدي و

غير نقدي نسبت به مشارکت و وفاداري هوادارا خود در جامعه ننیين برنگد خگود
اهتما ورزد .براي مثا هوادارا خود را به ديد يکي از مسابقات داخلي يا خارجي
خود دعوت کند.
پژوهشها در زمينههاي مختلف با محدوديتهايي همرا هستند .پژوهش حاضر نيز
از اين قاعد مستثني نبود و با محدوديتهايي همرا بود .با توجه به فضاي ارتباطي در
اينستاگرا مشکیتي درزمينهي تعام با جامعهي نمونه و پر کرد داد هگاي پرسشگنامه
وجود داشت که منجر به طوالني شد زما پژوهش گرديد .با توجگه بگه اينکگه جامگه
ننیين برند ويژگيها ي گوناگو و متفاوتي دارد در پژوهش حاضر فق بگه  1ويژگگي
( کيفيت اطیعات ،کيفيت سيستم ،تعام مجازي ،پاداش) پرداختهشد است.
پیشنهادها برای پژوهشهای آتی

 پژوهش حاضر بهصورت مقايسهاي بين شبکههاي مجازي مختلف انجا گردد.

 در تحقيقات بعدي با اضافه کرد متغيرهايي مانند اعتماد برند ،ارزش ويژ برند
و تعهد به برند مد تحقيق توسعه يابد.

 در پژوهشهاي نتي از رويکرد کيفي نيز بهر گرفته شود.

به محققهاي نتگي پيشگنهاد مگيگگردد کگه تگأثير تعگدي گگري جنسگيت و سگن و
تحصيیت را نيز در مد اضافه کرد و بررسي کنند.

 .3ابراهيمي پور ،طاهر ؛ امير نژاد ،سعيد؛ حسيني ،سيد عماد و کیشي ،مازيار (.)3131
ارتباط بين هويت برند با وفاداري طرفدارا تيمهاي فوتبا استقی و پرسپولي

(مطالعه موردي استا مازندرا ) ،فصلنامه علمي  -پژوهشي پژوهشهاي کاربردي
در مديريت ورزشي ،دور  ،1شمار .11-0،11
 .0امين سماک ،فرناز ( ،)3131تأثير جوامع برندي مبتني بر رسانههاي اجتماعي بر
عناصر جامعه و اعتماد و وفاداري به برند (مطالعه موردي :برند ورزشي برند
نديدا ) .پايا نامه کارشناسي ارشد دانشاا پيا نور واحد رشت.
 .1جابري ،اکبر ،سلطا حسيني ،محمد ،نادريا جهرمي ،مسعود و خزائي پو  ،جواد
( .) 3131ارائة مدلي براي توسعة وفاداري به برند تيمهاي ليگ برتر فوتبا ايرا با
روش مد سازي معادالت ساختاري .نشريه مديريت ورزشظي ،دور  ،1شمار ،1
.130-111
 .1حسيني ،ميرزا حسن و امينيا  ،مقداد ( .) 3131نقش فناوري شبکه اجتماعي ننیين
بر مشارکت مشتري .نشريه پژوهش و فناوري ،شمار .11-11 ،3
 .1خدادادي ،محمد رسو ؛ فراهاني ،ابوالفض ؛ قاسمي ،حميد و هنري ،حبيب
( .)3131مطالعه عوام مثثر بر وفاداري نارشي و رفتاري به ارزش ويژ برند مبتني
بر هوادار ( )FBBEدر باشاا هاي ليگ برتر فوتبا ايرا  .نشريه مديريت ورزشي،
دور  ،3شمار .111-1،111

بررسی تأثیر ویژگیهای جامعه آنالین برند بر وفاداری به برند با نقش میانجی مشارکت هواداران
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 .1دشتي ،مهدي؛ صنايعي ،علي و رضايي دولتنبادي ،حسين ( .)3131طراحي الاوي
عوام تأثيرگذار بر مشارکت مشتريا در تجارت اجتماعي با رويکردي بر مد
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محرک-موجود زند  -پاسخ .فصلنامه علمي -پژوهشي تحقيقات بازاريابي نوين،
دور  ،1شمار .10-0،31
سيفي سلمي ،طاهر ؛ بنار ،نوشين و هنري ،حبيب ( .)3131ارائه مد رفتار تعاملي
اعضاي جوامع برند مبتني بر رسانههاي اجتماعي (مطالعه موردي :هوادارا
باشاا هاي حرفهاي فوتبا ) .مطالعات مديريت ورزشي ،دور  ،33شمار ،11
.021-313
 .1سجادي ،سيدنصراهلل؛ خبيري ،محمد و عليزاد گلريزي ،ابوالفض ( .)3130عوام
مثثر بر وفاداري هوادارا به برند تيمهاي پرطرفدار ليگ حرفهاي فوتبا ايرا ،
نشريه مطالعات مديريت ورزشي ،شمار .322-31،13
 .1سلطا حسيني ،محمد؛ نصر اصفهاني ،داود؛ جواني ،وجيهه و سليمي ،مهدي
( .)3132تعيين سهم نسبي وفاداري به برند از تداعي برند در بين هوادارا ليگ
برتر فوتبا ايرا  ،نشريه علمي پژوهشي مديريت ورزشي دانشاا تهرا  ،شمار ،3
.11-321

 .3قاسميا صاحبي ،علي؛ مشبکي اصفهاني ،اصغر و خداداد حسيني ،سيد حميد
( .) 3131بررسي وفاداري به برند ،از طريق عجين شد مشتري در جوامع برند
ننیين (موردمطالعه :کاربرا اينستاگرا ) .مديريت برند ،دور  ،1شمار .11-3،31
 .32محر زاد  ،مهردادغ و اکبري ،روناک ( .)3130ارتباط بين ابعاد وفاداري مشتريا و
تقويت برند ملي در ليگهاي حرفهاي فوتبا و واليبا ايرا

.

فصلنامه علمي -

پژوهشي پژوهشهاي کاربردي در مديريت ورزشي ،دور  ،3شمار .11-13 ،1

: ارزيابي تأثير عوام مثثر بر وفاداري برند؛ مطالعه موردي.)3133(  امين، مرادي.33
،1  شمار،1  دور، پژوهش در هنر و علو انساني.تلفن همرا برند سامسونگ
.12-13

بررسی تأثیر ویژگیهای جامعه آنالین برند بر وفاداری به برند با نقش میانجی مشارکت هواداران
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