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تحقق وفاداری مشتريان در فضای آنالين از طريق جامعه پذيری برند
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فاطمه گلی ،1ناصر يزدانی

 9دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی ،دانشکده علوم انسانی ،دانشگاه شاهد
 2استادیار گروه مدیریت بازرگانی ،دانشکده علوم انسانی ،دانشگاه شاهد
تاریخ دریافت9319/38/33 :

تاریخ پذیرش9318/33/23 :

چکیده
در محیط پر چالش دنیای امروز بنگاهها به شدت در رقابت با یکدیگر هستند نمیتوان با
استفاده از فلسفههای منسوخ شده بازاریابی در این محیط به رقابت پرداخت .ظهور و
گسترش تکنولوژیهای ارتباطی ،شبکههای اجتماعی را به عنوان یکی از مهمترین ابزارها
برای حضور موثر در عرصه رقابت تبدیل کرده است .تحقیق حاضر در مورد فعالیتهای
مارکها و شرکتها در رسانههای اجتماعی است .محققان معتقدند که رسانههای اجتماعی
فرصتی منحصر به فرد برای برندها ارائه میدهند .هدف ما بررسی جامعه پذیری برند مبتنی
بررسانههای اجتماعی در یک مدل مشتری محور (یعنی روابط بین مشتری اصلی ،نام
تجاری ،محصول ،شرکت و مشتریان دیگر) و وفاداری برند است .جامعه آماری این پژوهش
مشتریان بانک تجارت در تهران که از شبکههای اجتماعی استفاده میکنند .مطالعه فوق بر
اساس پاسخ 383نفر از مشتریان (حجم نمونه :فرمول کوکران ،روش نمونهگیری تصادفی
خوشهای) انجام شده است (ضریب آلفای کرونباخ هر کدام از متغیرها باالی  .)3/9نتایج
مدلسازی معادالت ساختاری نشان میدهد که جامعهپذیری برند در رسانههای اجتماعی
تاثیر مثبتی بر مشتری  /محصول ،مشتری  /نام تجاری ،مشتری  /شرکت و مشتری  /دیگر
روابط مشتری دارد ،که به نوبه خود تاثیر مثبتی بر اعتماد برند و تعهد داشته که تعهد نیز
تاثیر مثبتی بر وفاداری به برند دارد .هدف تحقیق حاضر کمک به بانکها در ارائه خدمات
بهتر و باکیفیتتر با استفاده از روشهای بازاریابی نوین و افزایش وفاداری مشتریان از
طریق تامین رضایت آنها و حفظ مشتریان جذب شده با هزینههای پایین میباشد.
کلمات کلیدی :اعتماد ،تعهد عاطفی ،تعهد مستمر ،جامعهپذیری برند ،وفاداری مشتریان
* -نویسنده مسئولEmail: n.yazdani@shahed.ac.ir :
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مقدمه
فناوری اینترنت تغییر عمیقی در صنعت بانکداری جهان ایجاد کرده است .بانکها
نقش حیاتی در واسطهگری مالی دارند ( یانگ و چن .)2398 ،9بازاریابی در شبکههای
اجتماعی برای جلبتوجه مشتریان و رسیدن به آنها با صرف هزینه کمتر و شتاب
بیشتر و درک بهتری از مشتری ،مقدمترین مسیر برای بازاریابان است چراکه نتایج
پژوهشها حاکی از آن است که محتویات مفید و محبوب در شبکههای اجتماعی
وفاداری به برند را تحت تأثیر قرار میدهند (ساکیب و حسین .)2393 ،2رسانههای
اجتماعی فضای تعامل دو طرف است و مصرفکنندگان میتوانند پیشنهادات خود را
بسیار سریع ارائه دهند .اکنون همهچیز خیلی سریع تغییر میکند .رسانهی اجتماعی
موقعیتی است که یک برند میتواند دریابد که مصرفکنندگان چه فکرمی کنند و چه
چیزی از یک برند میخواهند و این به مشتریان کمک میکند تا به برند تجاری اعتماد
داشته باشند .پسازآن یک برند استاندارد و برتر ،کیفیت درک شده را همانطور که
مشتریان آن میخواهند ،به ارمغان میآورد .با این فعالیت ،مصرفکنندگان وفادار به
برند ما میشوند (خادیم 3و همکاران .)2398 ،مورگان و هات )9114( 4معتقدند اعتماد
به برند منجر به وفاداری یا تعهد میگردد ،زیرا اعتماد روابطی را شکل میدهد که
بسیار باارزش هستند .اعتماد را میتوان ،اطمینان خاطر مشتری که موجب میگردد
مشتری بتواند به فروشنده تا تحویل خدمات اتکا کند تعریف نمود (اگستین و سینق،5
 .)2335تعهد بهعنوان پیشین نیاز مربوط به وفاداری است و ممکن است متغیرهای
وابسته دیگری ،ازجمله اعتماد ،کیفیت خدمات خردهفروشی ،شهرت شرکت و تصویر
برند و دانش بر آن مؤثر باشد .تعهد به نام تجاری نقش مهمی در شکلگیری و حفظ
روابط مشتری بانام تجاری دارد (فولرتن.)2335 ،3وفاداری به برند مترادف با مفاهیم
و اصطالحاتی چون «خرید مجدد»« ،ترجیح» و «پیروی» در نظر گرفته میشود
(سردشموخ و سینق  .)2333,9بر اساس دیدگاه دیوت و دیگران ( )2333وفاداری
1- Yang & Chen
2- Hossain& Sakib
3- Khadim
4- Morgan& Hunt
5- Agustin & Singh
6- Fullerton
7- Singh & Sirdeshmukh
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احساس عاطفی و وابستگی مشتری به سازمان میباشد (شیرین و پوت.)2399, 9
وفاداری به برند به معنی تکرار خرید است که دلیل این رفتار روانی میباشد،
بهعبارتدیگر تکرار خرید یک واکنش اختیاری نیست بلکه نتیجه عوامل روانی،
احساسی و هنجاری میباشد (مولر و هانسن .)2333 ،2اثبات رابطه مثبت بین
ٔ
درزمینه
شبکههای اجتماعی و وفاداری به برند ،لزوم تمرکز مدیران برای مطالعه
شبکههای اجتماعی و چگونگی مشارکت اعضا برای افزایش وفاداری به برند را
میطلبد (مونوکا 3و همکاران .)2395 ،نتایج پژوهشها حاکی از آن است که فضای
آنالین سودآوری بانکها را افزایش میدهد و موجب کاهش هزینهها و کسب درآمد
در کوتاهمدت میگردد .انگیزه اصلی بانکها برای استفاده از این فضا افزایش
مشتریان و حفظ آنهاست (سومرا 4و همکاران.)2399 ،
در مطالعـات گذشـته اعتماد در فضای آنالین از جوانب مختلف بررسی شده است،
اما تا کنون مـدلی جـامع و بـا در نظر گرفتن متغیرهای میانجی تاثیر گذار بر فاصله
جامعه پذیری در فضای آنالین تا تحقق وفاداری ارائه نشده است.این پژوهش به
دنبال ارائه مـدلی جـامع و بومی از اعتماد در محیط آنالین می باشد .تحقیقات فوق
در زمینه بررسی تاثیر جامعه پذیری برند در شبکه های اجتماعی بر وفاداری به برند
متغیر تعهد را به عنوان میانجی بین اعتماد و وفاداری در نظر گرفته است در حالیکه
تحقیقات پیشین این متغیر را جهت تحقق وفاداری مورد بررسی قرار نداده اند .در این
پژوهش به جامعهپذیری برند در شبکههای اجتماعی مبتنی بر اصول مشتری محور
پرداختهشده است و تأثیر آن بر اعتماد ،تعهد ،وفاداری به برند بررسیشده است؛
بنابراین این پژوهش به دنبال پاسخگویی به این سؤال است که :تأثیر جامعهپذیری
برند در شبکههای اجتماعی با میانجی گری متغیرهای مشتری محور و اعتماد و تعهد
عاطفی و مستمر بر وفاداری مشتریان به برند چگونه است؟

1- Shirin & Puth
2- Møller & Hansen
3- Munnukka
4- Sumra
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مبانی نظری و پیشینه پژوهش
جوامع آنالین در دهه گذشته با افزایش محبوبیت روبهرو شدهاند و به پلت فرمی
کلیدی برای کاربران برای به اشتراک گذاشتن اطالعات و منافع و درگیر شدن در
تعامالت اجتماعی تبدیل شدهاند ( پارک 9و همکاران .)2398 ،رسانههای اجتماعی نقش
بازاریابی را ایفا میکنند فعالیتهای یک شرکت با مشتریان را ایجاد و فرصتی برای
شرکتها برای دسترسی به مشتریان ارائه میکند (کلی 2و همکاران.)2393 ،
پژوهشها نشان میدهد بازاریابان ملزم به سرمایهگذاری بیشتر برای گسترش
حضور در رسانههای اجتماعی نسبت به تبلیغاتی (مثالً کوپن ،بازاریابی مستقیم،
آگهی) هستند (جان 3و همکاران.)2399 ،
شبکه های اجتماعی به عنوان شکل نوینی از اجتماعات پرطرفدار و پرکاربرد،
خصوصاً در میان ایرانیان ،به عنوان مکانی برای تبادل نظرات ،عالیق و ترجیحات
شخصی با دوستان محسوب میشوند و کارکردی دو سویه برای صاحبان برند و
مشتریان (بالقوه و بالفعل) دارند (خانلری و زمانیان .)9313،با توجه به این پتانسیل،
شبکههای اجتماعی مکانی برای ایجاد صفحات برند خود و جذب و حفظ مشتریان و
افزایش وفاداری به برند خود بپردازند (کامبوچ 4و همکاران.)2393 ،
بازاریابی در شبکههای اجتماعی برای جلبتوجه مشتریان و رسیدن به آنها با
صرف هزینه کمتر و شتاب بیشتر و درک بهتری از مشتری ،مقدمترین مسیر برای
بازاریابان است چراکه نتایج پژوهشها حاکی از آن است که محتویات مفید و محبوب
در شبکههای اجتماعی وفاداری به برند را تحت تأثیر قرار میدهند (حسین و ساکیب،
.)2393
جامعهپذیری برند یک فرصت برای مشتریان است که نیازهایشان را در تعامل با
یکدیگر تأمین کنند ،اگرچه این فرصت به مشتریان برمیگردد اما شرکتها میتوانند
مشتریان خود را جهت افزایش وفاداری از این طریق تشویق و حمایت کنند (رسنیک،5
.)2339
1- Park
2- Kelly
3- John
4- Kamboj
5- Resnick
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جامعهپذیری برند مشتری محور میباشد (مک الکساندر 9و همکاران .)2332 ،روشی
است که از طریق آن برندها مصرفکننده را به برند و مشتری را به دیگر مشتریان
اتصال میدهد (مونیز و اگین  .)2339,2هنگامیکه بانکها تبلیغات خود را افزایش
میدهند تصویر مطلوبتری از برند در ذهن مشتریان شکلگرفته که درنهایت منجر
به رضایت و وفاداری مشتری میشود (حامد .)2393 ،3افزایش وفاداری مشتری در
صنایع خدماتی موجب افزایش سودآوری میگردد (وانگ.)2395 ،4
هنگامیکه مشتریان به اجتماع برندی مبتنی بر شبکههای اجتماعی میپیوندند ،بهطور
مداوم در معرض محتویات و تجارب مشتریان از محصوالت دیگر قرار میگیرند
(هندیانی .)2393 ،5این تعامل به معنای مشارکت در گفتگوهایی در مورد اطالعاتی از
محصول مانند کاربرد ،فنّاوری بهکاررفته و اطالعات مربوط به بازار آن محصول
است .هر بحثی با این عنوان در اجتماع مجازی برند ،موجب افزایش شناخت مشتریان
از محصول میشود (نامبیسان و بارون  .)2331,3ژوا و همکاران ( )2392معتقدند که
تعامل اعضاء با یکدیگر در اجتماع برند مجازی پایهای برای ایجاد و توسعه روابط
اجتماعی در چنین اجتماعاتی است (ژاو 9و همکاران.)2392 ،
جامعه برند آنالین ،مجموعهای متشکل از مشتریان با منافع مشترک دربرند خاص که
روش ارتباطی آن اینترنت است .این جامعه یک کانال جدیدی را برای ارتباط با
مشتریان سازماندهی میکند (ووفان 8و همکاران .)2394 ،شواهد نشان میدهد،
برندهایی که با مشتریان فعلوانفعال دارند بر شخصیت برند مؤثر و شخصیت برند
براثر برند و اعتماد به برند تأثیر دارد (کیم 1و همکاران .)2398 ،پژوهشها نشان
میدهد باید بر تقاضا و خواستهها ،نیازهای مشتری که بر رضایت و تعهد و ترویج
درازمدت آن مؤثرند تمرکز کرد .رشد کسبوکار با ایجاد هویت مثبت و ساختوساز

1- McAlexander
2- Muniz, O'guinn
3- Hameed
4- Wang
5- Handayani
6- Nambisan, Baron
7- Zhou
8- Wu
9- Kim
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مشتری محور محقق میشود (رادر و شارما .)2398 ،9یافتهها نشان میدهد
مشتریانی که دارای سطوح باالیی از سطح تعهد عاطفی هستند انگیزه بیشتری برای
بهبود کسبوکار آن شرکت دارند و همچنین این مشتریان مایل به ارائه پیشنهادها
سازنده نسبت به مشتریانی که سطح تعهد کمتری دارند هستند (لیو و ماتیال.)2395 ،2
تعهد عاطفی را باید از طریق تبادل اجتماعی توضیح داد (هسیا3و و همکاران.)2395 ،
مدیران برای تعهد عاطفی مشتریان جهت تبلیغ دهانبهدهان و درگیری و مشارکت
مشتریان سرمایهگذاری کنند و برای رسیدن به سطوح باالی تعهد عاطفی باید
قدردانی از مشتریان را از یاد نبرد (فاضل حسن 4و همکاران .)2399 ،متغیرهای
رضایت ،شناسایی برند و تعهد و وفاداری به برند با یکدیگر در ارتباطند و بادرک هر
یک از متغیرها میتوان به مزیت رقابتی و حفظ رابطه بلندمدت با مشتری پرداخت
(رادر و شارما .)2398 ،تعهد مستمر تمایل به ارتباط مستمر با برند است که از
هزینههای اقتصادی و روانشناختی نشاءت میگیرد (فولرتن.)2333 ،
مطالعات حاکی از آن است که عالوه بر تأثیر مستقیم رسانههای اجتماعی به وفاداری
به برند تأثیر غیرمستقیم آن نیز موردبررسی و تائید قرارگرفته است (هانگ 5و
همکاران .)2398 ،اعتماد و تعهد بهعنوان متغیرهای مثبت مؤثر بر قصد خرید
مصرفکنندگان هستند (وو .)2399 ،3شرکتها با استفاده از فناوری نوین وب و
شبکههای اجتماعی و نظارت بر روند آن بهطور مؤثری به بهرهبرداری از فرصتهای
ارائهشده توسط جامعهپذیری برند در شبکههای اجتماعی میپردازد و ارزش شرکت
خود را افزایش میدهند و با اشتراکگذاری محتوا ،وفاداری به برند را تحت تأثیر
قرار میدهند (بروگی 9و همکاران .)2393 ،در جدول ( )9به طور خالصه به بیان
پیشینه های پژوهش پرداخته شده است.

1- Rather, Sharma
2- Liu, Mattila
3- Hsiao
4- Fazal-e-Hasan
5- Huang
6- Wu
7- Brogi
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جدول -1خالصه پیشینه داخلی و خارجی پژوهش
نویسنده

عنوان

نتایج

شفیعی

بررسی تاثیر ارتباطات جمعی مبتنی

ارتباطات جمعی برند مبتنی بر شبکههای اجتماعی تأثیر مثبتی بر

حسینآبادی

بر شبکههای اجتماعی بر اعتماد

عوامل اصلی ارتباطات جمعی و فعالیتهای ارزشآفرین دارد و از

()9312

برند و وفاداری برند

طریق این فعالیتها بر اعتماد و وفاداری به برند اثرگذار است.

شیرخدایی و

بررسی تأثیر رسانههای اجتماعی

تایج پژوهش نشاندهندة تأثیر مثبت و معنادار جوامع برند در

همکاران ()9313

بر شکلگیری اعتماد و وفاداری به

شبکههای اجتماعی بر اشتراکات جامعة برند تأثیر مثبت و

برند در جامعة برند (مطالعة

معناداری داشته است .در نهایت تأثیر مثبت و معنادار اعتماد برند

موردی :شبکة اجتماعی اینستاگرام

بر وفاداری به برند تأیید شده است.

مظفری وانایی و

تاثیر جامعه برند در شبکه های

جامعه پذیری برند بر رابطه مشتری محصول تاثیر دارد اما بر

همکاران ()9313

اجتماعی بر اعتماد و وفاداری

سایر روابط تاثیر ندارد.

مشتریان
حاجلی و همکاران

ایجاد ارزش با استفاده از جامعه-

شرکتها با استفاده از شبکههای اجتماعی آنالین جوامع برند

()2399

پذیری برند بهصورت آنالین

خود را افزایش میدهند و سبب بهبود کیفیت رابطه با مشتریان و

هندایانی ()2393

تجزیهوتحلیل اجتماع برند بر

جامعهپذیری برند در شبکههای اجتماعی بر وفاداری به برند

وفاداری به برند در شبکههای

تأثیرگذار است .اثر برند و اعتماد به برند تنها با ارتباط رابطه

اجتماعی

مشتریان با محصول ،شرکت و برند میتوانند بر وفاداری بر برند

افزایش وفاداری به برند میگردد.

تأثیر بگذارند .اثر برند و اعتماد به برند بر وفاداری نگرشی و
رفتاری مشتریان به برند تأثیرگذار است.
کوئلو9و

ارتباط بین شناسایی برند ،نام

همکاران2398،

تجاری

مصرف کنندگان در جوامع تبلیغاتی رسانه های اجتماعی نگرش

جامعه پذیری و وفاداری به برند

مثبتی نسبت به نام تجاری یافته اعتماد و وفاداری بیشتری

یافته های این تحقیق نشان می دهد که در بازار های انبوه،

خواهند داشت.

توسعه فرضیهها و الگوی مفهومی
جامعه پذيری برند در فضای آنالين
جامعهپذیری برند عنصر یکپارچه در مدیریت روابط برند با مشتریان ،کارکنان،
تأمینکنندگان ،اعضای کانال ،رسانه و تنظیمکننده حکومت و جامعه است (زهیر 2و
همکاران .)2399،بازاریابان دریافتند که میتوان جامعهپذیری برند را با تسهیل تجارب
مشترک مشتری تقویت کرد و از طریق فعالیتهای بازاریابی به تقویت شبکه
ارتباطات و درنتیجه جامعهپذیری برند را تسهیل کرد(مک الکساندر و همکاران،
 .)2332در این پژوهش جامعهپذیری در شبکههای اجتماعی رابطه تسهیلکنندهای بین
1- Coelho
2- Zehir
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سازمان و مشتریان تلقی می شود که متشکل از چهار متغیر و رابطه مثبتی که با آنها
دارد میباشد که شامل :رابطه جامعهپذیری برند در شبکههای اجتماعی –محصول،
رابطه جامعهپذیری برند در شبکههای اجتماعی –شرکت ،رابطه جامعهپذیری برند در
شبکههای اجتماعی –برند ،رابطه جامعهپذیری برند در شبکههای اجتماعی –دیگر
مشتریان ،شبکههای اجتماعی تسهیلکننده تعامل و ارتباط بین متغیرهای گفتهشده و
جامعهپذیری برند است.
 -9جامعهپذیری برند بر رابطه مشتری -محصول تأثیر مثبت دارد.
 -2جامعهپذیری برند بر رابطه مشتری-شرکت تأثیر مثبت دارد.
 -3جامعهپذیری برند بر رابطه مشتری-برند تأثیر مثبت دارد.
 -4جامعهپذیری برند بر رابطه مشتری-دیگر مشتریان تأثیر مثبت دارد.
ازلحاظ تئوریک؛ تعامالت مکرر و طوالنی موجب افزایش اعتماد بین گروهی میشود.
مشتریان در صورت استفاده از برندی تحت تأثیر محتوای ارائهشده از آن و نظرات و
تجارب دیگر مشتریان قرار میگیرند.اشتراکگذاری تجارب حاصل از تعامل با دیگر
مشتریان و دریافت نظرات دیگران؛ روابط چهارگانه رابطه مشتری – محصول و
مشتری-برند و مشتری-شرکت و مشتری -دیگر مشتریان را تحکیم میبخشد نتیجه
این تعامالت مکرر را با اعتماد به برند بیشتر مالحظه خواهد شد.
 -5رابطه مشتری-محصول بر اعتماد به برند تأثیر مثبت دارد.
 -3رابطه مشتری-شرکت بر اعتماد به برند تأثیر مثبت دارد.
 -9رابطه مشتری-برند بر اعتماد به برند تأثیر مثبت دارد.
 -8رابطه مشتری-دیگر مشتریان بر اعتماد به برند تأثیر مثبت دارد.
اعتماد به برند
اعتماد به برند میتواند تمایل متوسط مصرفکننده با تکیهبر توانایی نام تجاری در
انجام وظایف محول شده به آن تعریف شود (چادوری و هالبورک2339 ،9؛ هندایانی،2
 ) 2393اعتماد به برند واسطه مهم بین رفتار مشتری در قبل و بعد از خرید محصول
است که منجر به وفاداری بلندمدت و تقویت رابطه بین دو طرف میگردد (گیکتی و
1- Chaudhuri & Holbrook
2- Handayani
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زنگین .)2393 ،9اعتماد به برند نهایتاً تأثیر مثبت و معناداری بر وفاداری مشتری دارد
(چویی و هیون .)2399 ،2این در حالی است که ویلسون و پرسون ( )2399بیان
میکنند که رضایت بر وفاداری تأثیر مثبت دارد  .بهطورکلی درک منافع مشتری
به جای درک صرفاً منافع سازمان موجب افزایش اعتماد به برند خواهد شد که این
بهنوبه خود وفاداری را افزایش میدهد (بنر و چین.)2399 ،3
اعتماد را میتوان بهعنوان پیش درآمدی بر تعهد و وفاداری تلقی کرد (بارا و
همکاران.)2398 ،
تعهد و اعتماد مهمترین عناصر توسعه فروش و ارائه خدمات بر خز میباشد (فراست
و همکاران )9314،اعتماد و تعهد هر دو عناصر بسیار مهمی در تضمین یکجهت
گیری طوالنیمدت نسبت به نام تجاری شرکتها میباشند .اعتماد و تعهد بهعنوان
پیشداوری وفاداری و قصد بازخرید توضیح دادهشده است (اریس 4و همکاران،
 .)2392تعهد ،خریداران و تأمینکنندگان را تشویق میکند ارتباطات خود را بانام
تجاری در آینده ادامه دهند (مورگان و هات .)9114 ،در مطالعات دیگری که در آن اثر
اعتماد به نام تجاری بر تعهد برند موردبررسی قرار گرفت ،نتیجه گرفت که اعتماد
تأثیر مثبت بر تعهد مشتری دارد (شرگیل و لی.)2335 ،5
-1اعتماد به برند بر تعهد عاطفی مشتری تأثیر مثبت دارد.
-93اعتماد به برند بر تعهد مستمر مشتری تأثیر مثبت دارد.
تعهد عاطفی و تعهد مستمر
در توضیح بازاریابی مفهوم تعهد؛ تبدیلشدن به یک نقطه کانونی ،بهعنوان رشته
حرکتی بهدوراز دیدگاه مبادله بلکه از دیدگاه ارتباطی است (چادوری و هالبورک،
 .)2332تعهد عاطفی بهعنوان پیوستن و مشارکت بر اساس احساس هویت و
وابستگی تعریفشده است (ورهوف 3و همکاران .)2332 ،تعهد عاطفی بهعنوان
کلیدی ترین را برای ایجاد رابطه قوی مشتری با دیگر مشتریان است (راینری،9
1- Gecti & Zengin
2- Choi & Hyun
3- Bennur, Jin
4- Erciş
5- Shergill
6- Verhoef
7- Raineri
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 .)2399تعهد مستمر زمانی اتفاق میافتد که بقای رابطه نیاز است .این مطالعه تأثیر
تعهد عاطفی و مستمر مشتری را بر وفاداری بررسی میکند .پژوهشهای زیادی
رابطه اعتماد و وفاداری را تائید کردهاند ،عالوه بر آن مشتریانی که با استفاده از
خدمات حاصل از برند حس خوبی دارند وفادارتر هستند .اعتماد و ارزش درک شده
از برند شرکت ،تأثیر رضایت الکترونیکی را بهطور قابلتوجهی افزایش میدهد که آن
نیز وفاداری را افزایش خواهد داد (اندرسون و سرنویسان .)2333 ،9نتیجه پژوهش
جین و همکارانش نیز تأثیر مثبت تعهد بر وفاداری را تائید میکند (مینویی و
همکاران9313،جین 2و همکاران .)2393 ،بر اساس نتایج بهدستآمده ،اعتماد و تعهد
عاطفی اثر مهمی در ایجاد وفاداری مصرفکننده دارند .ازاینرو سازمانها باید برای
ایجاد اعتماد و تعهد عاطفی برای مارکهای خود اهمیت بیشتری قائل باشند،
سازمانها باید دالیل مختلف و معتبری را برای اعتماد و تعهد مشتریان خود نسبت
به خدمات و محصوالتشان ارائه دهند تا بدین ترتیب وفاداری مشتریان را تقویت
نمایند (اریس 3و همکاران.)2392 ،
 -99تعهد عاطفی مشتری بر وفاداری تأثیر مثبت دارد.
 -92تعهد مستمر مشتری بر وفاداری تأثیر مثبت دارد.
وفاداری به برند
وفاداری به برند بهعنوان قصد خرید مجدد تعریف میشود اما این تعریف فقط
سطحی از پذیرش موقت برند توسط مشتری را نشان میدهد .وفاداری نگرشی که
سطحی از تعهد مشتری که به برند برمیگردد .وفاداری رفتاری به تمایل مشتری به
خرید مجدد از برند برمیگردد (چادوری و هالبورک .)2339 ،کسی که از یک برند
بهطور مداوم خرید میکند وفادار است .وفاداری به برند میتواند بهعنوان یک رفتار
که توسط یک مصرفکننده یک برند در قالب خریدهای مکرر نشان دادهشده است
تعریف شود (گیکتی و زنگ.)2393 ،
امروزه با توجه به سطح عرضه و تقاضا موفقیت سازمانها وابسته به مشتری است،
در ابتدا روابط دوگانه بین مشتری -برند مطرح بود و پژوهش مونیز و اگین )2339(4
1- Anderson, Srinivasan
2- Jin
3- Erciş
4- Muniz, O'guinn
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به این نتیجه دست یافتند که روابط دوگانه پاسخگو نیست و این رابطه را بهصورت
مثلث سهگانه توضیح دادند :شرکت -مشتری -برند ،بعدها پژوهشها مشتری را در
مرکز این روابط قرار داده و این رابطه را بهصورت روابط چهارگانه مشتری محور
بسط دادند .مطالعات دیگری مبنی بر تأثیر جامعهپذیری برند در فضای آنالین بر
وفاداری مشتریان با محوریت روابط چهارگانه مشتری محور انجام شد و نتایج
حاکی از تأثیر مثبت جامعهپذیری برند در فضای آنالین بر وفاداری مشتریان بود
(الکساندر و همکاران .)2332،مطالعات چادوری ( )2392با میانجی در نظر گرفتن
متغیر اعتماد به برند جهت رسیدن به وفاداری به برند مطالعات قبل را توسعه داد.
اعتماد به برند بر وفاداری به برند تأثیرگذار است (تانگ و اکسو .)2398 ،9مدلی ارائه
شد که نشان میدهد اعتماد مقدمهای برای وفاداری است (سردشموخ و سینق،
 .)2333مطالعات صورت گرفته میانجی بودن متغیر تعهد عاطفی و مستمر را برای
رسیدن به وفاداری از طریق اعتماد به برند تائید کردهاند (هات و مورگان9114 ،؛
شرگیل و همکاران2335 ،؛ اریس و همکاران .)2392 ،بدین ترتیب با توجه به مبانی و
ادبیات بکار رفته در پژوهش مدل مفهومی به شکل زیر ارائهشده است:
رابطه مشتری -محصول
جامعه

رابطه مشتری –دیگر مشتریان

پذیری
برند

تعهد عاطفی

اعتماد به برند

در

شبکه های

وفاداری به برند

رابطه مشتری -برند

اجتماعی

تعهد مستمر
رابطه مشتری -شرکت
شکل  -1مدل مفهومی پژوهش

روششناسی پژوهش
این پژوهش ازنظر هدف ،کاربردی است چراکه درصدد بررسی تأثیر جامعهپذیری
مشتریان در شبکههای اجتماعی بر وفاداری با نقش متغیرهای میانجی اصول
1- Tong, Xu
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چهارگانه مشتری محور ،اعتماد و تعهد عاطفی و مستمر میباشد و ازنظر ماهیت
(روش گردآوری دادهها) توصیفی از نوع تحلیلهای همبستگی میباشد .با توجه به
هدف پژوهش ،جامعه آماری شامل تمامی مشتریان بانک تجارت در شهر تهران است
که از شبکههای اجتماعی و وب برای استفاده از خدمات بهره میبرند ،میباشد .حجم
نمونهی موردنظر با استفاده از فرمول تعیین حجم نمونه از جامعه نامحدود تعداد
 383نفر مشخص گردید .روش نمونهگیری در این پژوهش نمونهگیری تصادفی
خوشهای میباشد .برای اجرای این روش ابتدا شهر تهران به مناطق چهارگانه
(شمال /جنوب /شرق /غرب) تقسیم و سپس بهطور تصادفی از بین این مناطق
شعباتی برای توزیع پرسشنامه انتخاب گردید و پرسشنامهها بین مشتریان شعب
انتخابشده بهصورت تصادفی در چهار منطقه توزیع و جمعآوری گردید .در این
پژوهش ،جهت جمعآوری اطالعات ابتدا به بررسی پژوهشها و مطالعات پیشین در
حیطهی موضوع پژوهش پرداخته و سپس با در نظر گرفتن مباحث نظری به
توسعهی مدل مفهومی پرداخته شد و جهت آزمون مدل پیشنهادی ،از طریق
پرسشنامه دادهها جمعآوری گردید .لذا ،ابزار اصلی گردآوری دادهها در این پژوهش،
پرسشنامه محقق ساخته میباشد که پس از طراحی جهت بررسی روایی محتوا در
اختیار صاحبنظران قرار گرفت و درنهایت پرسشنامهای مشتمل بر  35سؤال 5
سؤال مربوط به متغیر جامعهپذیری برند در شبکههای اجتماعی 3 ،سؤال مربوط به
متغیر رابطه مشتری -شرکت 3 ،سؤال مربوط به متغیر رابطه مشتری-برند 3 ،سؤال
مربوط به متغیر رابطه مشتری -محصول (خدمت) 3 ،سؤال مربوط به متغیر
مشتری-دیگرمشتریان 3 ،سؤال مربوط به متغیر اعتماد به برند 3 ،سؤال مربوط به
متغیر تعهد عاطفی 5 ،سؤال مربوط به متغیر تعهد مستمر 4 ،سؤال مربوط به متغیر
وفاداری است .شاخص متغیر مربوط به جامعهپذیری برند در شبکههای اجتماعی از
پژوهش الروک ( )2393و برای شاخصهای متغیرها چهارگانه رابطه مشتریان با
برند ،شرکت ،دیگر مشتریان و محصول از پژوهش مک الکساندر و همکاران ()2332
استفادهشده است .برای شاخصهای متغیر اعتماد از چادوری و هالبورک ( )2339و
برای شاخص متغیر تعهد عاطفی از مورگان و هانت ( )9114و برای شاخص متغیر
تعهد مستمر از ریتر و همکاران (ریتر و همکاران )2339 ،و شاخصهای متغیر
وفاداری آکر ( )9113استفادهشده است .بر اساس طیف لیکرت  5گزینهای (کامالً
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موافق تا کامالً مخالف) تنظیم گردید .سرانجام ،پرسشنامه با حضور در شعبات
مشخصشده بانک در بین مشتریانی که از شبکههای اجتماعی بانک استفاده میکردند
توزیع و پاسخها جمعآوری گردید و نهایتاً مدل ،مورد آزمون قرار گرفت .در این
پژوهش ،جهت ارزیابی قابلیت اطمینان (پایایی) از آلفای کرون باخ استفاده گردید.
مطابق محاسبات انجامشده ،پایایی هرکدام از متغیرهای پرسشنامه باالی  3/8برآورد
گردید .ازآنجاکه مقدار آلفای بهدستآمده هر متغیر باالتر از  3/9میباشد ،بنابراین؛
ابزار جمعآوری دادهها از پایایی قابل قبولی برخوردار است .جهت بررسی روایی
پرسشنامه عالوه بر روایی محتوا ،از تحلیل عاملی تأییدی با استفاده از نرمافزار
لیزرل استفاده گردید.
جدول  -2ضريب پايايی و نرمالیته متغیرهای پژوهش
متغیر

میانگین

آزمودن نرمالیته
sig

چولگی

کشیدگی

انحراف

آلفای کرون باخ

معیار

جامعهپذيری برند

3/333

-3/233

3/955

4/344

3/939

3/883

رابطه مشتری –محصول

3/333

-3/339

3/235

3/939

3/539

3/899

رابطه مشتری –برند

3/333

-./299

-3/235

3/918

3/51

3/838

رابطه مشتری –شرکت

3/333

3/991

3/88

3/983

3/948

3/894

3/333

-3/294

3/923

3/539

3/519

3/898

اعتماد به برند

3/333

-3/983

3/993

3/934

3/935

3/885

تعهد عاطفی

3/333

-3/299

-3/944

3/839

3/945

3/892

تعهد مستمر

3/333

-3/393

3/233

3/933

3/938

3/889

وفاداری به برند

3/333

-3/335

3/943

3/399

3/913

3/893

رابطه

مشتری

–ديگر

مشتريان

بر اساس جدول ( )2مالحظه میشود حتی بدون حذف آیتمهای موردنظر ضـریب
آلفای کرون باخ بیش از  3/9خواهد بود که بیانگر پایایی ابزار پرسشنامه میباشد.
همچنین جدول ( )2مقدار کشیدگی و چولگی متغیرها را نشان میدهد .هرگاه کجی و
چولگی دادهها بین  2و  -2باشد ،توزیع نرمال میباشد .همانطور که در جدول باال
مشاهده میشود ،کجی و چولگی دادهها بین  2و  -2میباشد بنابراین ،دلیلی برای رد
فرض صفر مبتنی بر نرمال بودن دادهها وجود ندارد.
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تجزيهوتحلیل دادهها و آزمون فرضیهها
بهطورکلی شاخصهای برازش مدل در سه دسته اصلی برازش مدل ،تطبیق مدل و
اقتصاد مدل قرار میگیرند .در بررسی شاخصهای برازش با توجه به نتایج حاصل
از مدل اندازهگیری اصالحشده متوجه میشویم که خوشبختانه مدل ما دارای برازش
میباشد و در هر سه بخش شاخصهای اقتصادی و شاخصهای مطلق و
شاخصهای مقایسهای به حد نیکویی رسیده است.
جدول  -6شاخصهای برازش مدل
حد مجاز برای شاخصهای برازش

مقدار بهدستآمده از مدل

شاخصهای برازش
𝛸
𝑓𝑑
RMSEA

کوچکتر از 3

2/25

کوچکتر از 3/38

3/334

PNFI

بزرگتر از 3/5

3/84

GFI

بزرگتر از 3/8

3/83

AGFI

بزرگتر از 3/8

3/19

NFI

بزرگتر از 3/1

3/19

NNFI

بزرگتر از 3/1

3/18

CFI

بزرگتر از 3/1

3/18

RFI

بزرگتر از 3/1

3/19

IFI

بزرگتر از 3/1

3/18

2

همانطور که از جدول  4استنباط میشود روایی و پایایی سازه تائید شده است و
مشکلی ندارد چهار شرط روایی معناداری بارهای عاملی (بارهای عاملی باالی 3/5
باشد .)CR > AVE, MSV < AVE, AEV < ASV،5.3AVE > ،بعدازاین که
روابط بین متغیرهای مکنون و سؤاالت در قالب مدل اندازهگیری شد و روایی و
پایایی سازه اثبات شد به سراغ هدف اصلی پژوهش یعنی آزمون فرضیات میرویم.
در جدول  4نتایج آزمون فرضیات آورده شده است.
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جدول  -3روايی و پايايی سازه

متغیر

CR

AVE

MSV

ASV

تعهد مستمر

جامعهپذیری

مشتری-محصول

مشتری-برند

مشتری -شرکت

مشتری-دیگرمشتریان

اعتماد به برند

تعهد عاطفی

جامعهپذیری

3/149

3/939

3/599

3/249

3/491

3/892

مشتری-محصول

3/194

3/129

3/329

3/322

3/433

3/995

3/133

مشتری-برند

3/131

3/838

3/423

3/342

3/593

3/542

3/353

3/195

مشتری -شرکت

3/184

3/152

3/329

3/281

3/338

3/342

3/988

3/393

3/193

مشتری-دیگرمشتریان

3/152

3/831

3/389

3/243

3/433

3/438

3/322

3/339

3/599

3/132

اعتماد به برند

3/139

3/835

3/413

3/294

3/493

3/238

3/339

3/439

3/343

3/333

3/819

تعهد عاطفی

3/129

3/831

3/838

3/333

3/489

3/334

3/438

3/353

3/449

3/441

3/934

3/811

وفاداری

3/138

3/883

3/838

3/332

3/518

3/399

3/423

3/333

3/423

3/439

3/333

3/811

جدول ( )5که در زیر نمایش دادهشده است به جهت بررسی فرضیههای پژوهش میباشد.
برای تائید شدن فرضیات باید معناداری ضرایب خارج از بازه  +9/13و  -9/13قرار داشته
باشد و همچنین سطح معناداری یا  sigباید از  3/35کمتر باشد در صورت نقض هرکدام از
شرایط بیانشده فرضیه رد میگردد.
جدول  -3بررسی معناداری فرضیهها
متغیر

جهت

متغیر

معناداری ضرایب

ضریب مسیر سطح معناداری نتیجه

مشتری-دیگر مشتریان <---

جامعهپذیری

93/38

3/52

3/33

تائید

مشتری -شرکت

<---

جامعهپذیری

94/23

3/31

3/33

تائید

مشتری-برند

<---

جامعهپذیری

99/23

3/51

3/33

تائید

مشتری-محصول

<---

جامعهپذیری

93/52

3/93

3/33

تائید

اعتماد به برند

<---

مشتری-برند

9/49

3/43

3/33

تائید

اعتماد به برند

<---

مشتری -شرکت

2/59

3/95

3/33

تائید

اعتماد به برند

<---

مشتری-محصول

-2/38

3/93

3/33

تائید

اعتماد به برند

<---

مشتری-دیگر مشتریان

9/98

3/9

3/952

رد

تعهد عاطفی

<---

اعتماد به برند

95/52

3/99

3/33

تائید

تعهد مستمر

<---

اعتماد به برند

8/52

3/43

3/33

تائید

وفاداری به برند

<---

تعهد عاطفی

29/89

3/89

3/33

تائید

وفاداری به برند

<---

تعهد مستمر

9/31

3/23

3/33

تائید

وفاداری

تعهد مستمر

3/193

3/381

3/358

3/229

3/833

3/143
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شکل  -2مدل ساختاری در حالت تخمین استاندارد
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شکل  -3مدل ساختاری در حالت معناداری ضرایب

بهمنظور نشان دادن معنیدار بودن روابط موجود بـین متغیرهـا از شـاخص T-
( Valueمعناداری ضرایب) استفاده میشود .این شاخص از نسبت ضریب هر پارامتر
به خطای انحراف معیار آن پارامتر محاسبه میشود .بهطوریکه قـدر مطلـق آن بایـد
از  9/13بزرگتر بـوده تـا نشان دهد این تخمینها ازلحاظ آماری معنـیدار اسـت.
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همچنین شکل 2 ،ضرایب مسیر مدل ساختاری پژوهش را در حالت استاندارد نمایش
میدهد .در بررسـی اعـداد معناداری در شکل  3پیداست تمام فرضیههای پژوهش
بهجز فرضیه هشتم تائید شده است.

نتیجهگیری و پیشنهادها
پژوهش فوق درباره بحث جامعهپذیری برند ،در بستر رسانههای اجتماعی است .مدل
استفادهشده ،در پی یافتن تأثیر جامعهپذیری برند مبتنی بر رسانهی اجتماعی بر روابط
مشتری/شرکت ،مشتری/محصول ،مشتری/دیگر مشتریان و مشتری/برند بهعنوان یکی از
عناصر مهم مشتری محوری؛ و تأثیر آن بر اعتماد به برند و درنهایت تأثیر آنها بر وفاداری
به برند از طریق تعهد به برند بود .نوآوری پژوهش ازاینجهت است که؛ در تحقیقات صورت
گرفته داخلی و خارجی با موضوعیت پژوهش حاضر متغیرهای تعهد عاطفی و تعهد مستمر
برای توضیح تحقق وفاداری مشتریان به برند در فضای آنالین موردبحث و بررسی قرار
نگرفته است ازاینرو تحقیق حاضر بهطور مبسوطتری از تحقیقات انجامشده به بررسی
تأثیر جامعهپذیری برند در شبکههای اجتماعی بر وفاداری مشتریان به برند میپردازد.
با توجه به اینکـه مقـدار معنـاداری بـرای فرضیه اول مبتنی بر تأثیر جامعهپذیری برند بر
رابطه مشتری -شرکت  93/32میباشد و مقدار آن  9/13و  -9/13بین نیست ،بنابراین
جامعهپذیری برند تأثیر مثبت و معناداری بر رابطه مشتری -شرکت دارد .مقـدار همبسـتگی
بـرای دو متغیـر جامعهپذیری برند در شبکههای اجتماعی و رابطه مشتری -شرکت (3/31
= rو  (p=3/333میباشد.
با توجه به اینکـه مقـدار معنـاداری بـرای فرضیه دوم مبتنی بر تأثیر جامعهپذیری برند بر
رابطه مشتری-شرکت  93/52میباشد و مقدار آن بین  9/13و  -9/13نیست ،بنابراین
جامعهپذیری برند تأثیر مثبت و معناداری بر رابطه مشتری -شرکت دارد .مقـدار همبسـتگی
بـرای دو متغیـر جامعهپذیری برند در شبکههای اجتماعی و رابطه مشتری -شرکت (r= 3/31
و  (p=3/333مـیباشـد .همچنین نتیجه تحلیل فرضیه سوم نشان میدهد مقدار معناداری آن
 99/2میباشد و مقدار آن خارج از بازه  9/13و  -9/13است ،بنابراین جامعهپذیری برند تأثیر
مثبت و معناداری بر رابطه مشتری -برند دارد .مقـدار همبسـتگی بـرای دو متغیـر
جامعهپذیری برند در شبکههای اجتماعی و رابطه مشتری -برند ) r= 3/39و 3/333
=(pمـیباشـد.
با توجه به تحلیل نتایج فرضیه چهارم مبنی بر تأثیر جامعهپذیری برند بر رابطه مشتری-
دیگر مشتریان با مقدار معناداری  93/38که خارج از بازه  9/13و  -9/13است ،تائید شده
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است .مقـدار همبسـتگی بـرای دو متغیـر جامعهپذیری برند در شبکههای اجتماعی و رابطه
مشتری-دیگر مشتریان ( r=./25و  (p=3/333مـیباشـد؛ بنابراین جامعهپذیری برند بر
رابطه مشتری-دیگر مشتریان تأثیر مثبت و معناداری دارد.
نتایج نشان میدهد که جامعهپذیری برند مبتنی بر رسانهی اجتماعی ،در جامعه موردمطالعه
سبب بهبود کیفیت روابط چهارگانه مشتری محور میگردد) نتایج همانند مطالعه الروک و
همکاران ()2392؛ هندیانی ( .))2393جامعهپذیری برند ،در بستر رسانههای اجتماعی بر
اساس یک مجموعه ساختیافته از روابط اجتماعی در خالل تحسین از یک نام تجاری است،
اصالت وجودی و تحقق جامعهپذیری برند از روابط چهارگانه مشتریان با برند و شرکت و
خدمت (محصول) و دیگر مشتریان ناشی میشود بهواقع جامعهپذیری و روابط مشتری
محور الزم و ملزوم یکدیگرند چراکه جامعهپذیری روابط فوق را بهبود میبخشد .لذا پیشنهاد
میگردد از طریق انتخاب خطمشیهای مناسب تجاری جهت بهبود کیفیت و محتوا متناسب با
نیازمندی و خواسته مشتریان ،به انتخاب رسانههای اجتماعی توجهی ویژه داشت و اینگونه
تعامالت مشتری و سازمان را که درنهایت موجبات ایجاد نقاط قوت در سازمان و کسب
مزیت رقابتی میشود را فراهم آورد .با افزایش استفاده و بهبود رسانه اجتماعی برافزایش
رابطه مشتریان با محصول ،شرکت ،برند و سایر مشتریان پرداخت.
با توجه به اینکـه مقـدار معنـاداری بـرای فرضیه پنجم مبتنی بر تأثیر رابطه
مشتری-محصول بر اعتماد به برند  -2/38میباشد و مقدار آن بین  9/13و  -9/13نیست،
بنابراین رابطه مشتری-محصول بر اعتماد به برند تأثیر دارد .مقـدار همبسـتگی بـرای دو
متغیـر رابطه مشتری-محصول و اعتماد به برند ( r=-./93و  (p=3/333مـیباشـد .مقدار
معناداری برای فرضیه ششم مبنی بر تأثیر رابطه مشتری-شرکت بر اعتماد به برند 2/59
میباشد که خارج از بازه  9/13و  -9/13میباشد ،مقدار همبستگی برای متغیرهای رابطه
مشتری-شرکت و اعتماد به برند  ./95میباشد با توجه به تحلیل حاصل رابطه
مشتری-شرکت بر اعتماد به برند تأثیر مثبت و معناداری دارد .با توجه به اینکـه مقـدار
معنـاداری بـرای فرضیه هفتم مبتنی بر تأثیر رابطه مشتری-برند بر اعتماد به برند 9/43
میباشد و مقدار آن بین  9/13و  -9/13نیست ،بنابراین رابطه مشتری -برند بر اعتماد به
برند تأثیر مثبتی دارد .مقـدار همبسـتگی بـرای دو متغیـر رابطه مشتری -برند و اعتماد به
برند (r=./ 33و  (p= 3/333مـیباشـد .مقدار معناداری برای فرضیه هشتم مبنی بر تأثیر
رابطه مشتری-دیگر مشتریان بر اعتماد به برند  9/98میباشد که داخل بازه  9/13و -9/13
میباشد ،با توجه به تحلیل حاصل متغیر رابطه مشتری-دیگر مشتریان بر اعتماد به برند
تأثیر معناداری ندارد.
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با افزایش و کاهش کیفیت رابطهی مشتری /محصول ،رابطهی مشتری /برند ،رابطهی
مشتری /شرکت اعتماد به برند افزایش یا کاهش مییابد .با توجه به نتایج بهدستآمده از
پژوهش و نقش و اهمیت رابطهی مشتری /محصول ،رابطهی مشتری/برند ،رابطهی
مشتری/شرکت بر اعتماد به برند مثبت و معنادار است؛ لذا پیشنهاد میگردد از طریق افزایش
و بهبود تعامل شرکت و نام و نشان تجاری و با استفاده از رسانههای اجتماعی ،ایجاد
باشگاه مشتریان و  ...در جهت افزایش اعتماد به نام و نشان تجاری گام برداشت (نتایج
پژوهش هندیانی 2393،با نتایج فرضیات ما منطبق میباشد اما با نتایج فرضیات مظفری
وانائی 9313،همخوانی ندارد).
برای بهبود رابطه مشتری با خدمت (محصول) ،برند و شرکت ،باید در جهت ارتقای آگاهی
مشتریان کوشید که بدین منظور میتوان از تبلیغات استفاده کرد؛ همچنین در شبکههای
اجتماعی به شکل فعالتر کارکرد از اتاقهای فکر و آنالیز رفتاری برای تأثیر بیشتر از طریق
محتوا بهره جست و از کارکردهای آفالین بهره برد و اطالعات مرتبط را در اختیار مشتریان
قرارداد؛ چراکه یکی از راههای افزایش اعتماد افراد به محصول یا برند برآورده ساختن
انتظارات آنها و ایجاد نوعی رضایت درونی در مشتریان است.
با توجه به تأثیر رابطة مشتری با شرکت بر اعتماد به برند ،میتوان با امکان پاسخگویی
آنالین سریع توسط کارکنان آموزشدیده و ایجاد رابطه تعاملی مثبت ،رابطه مشتری با
شرکت را که موجب ارتقای اعتماد به برند میشود ارتقا داد.
تائید نشدن رابطه مشتری/دیگرمشتریان بر اعتماد به برند را میتوان اینگونه توجیه کرد که؛
مشتریان غالباً در مسائل مالی و امنیتی محتاطتر عمل میکنند و صرفاً با توصیه سایر افراد
تحت تأثیر قرار نمیگیرند (نتایج مشابه مظفری وانائی.)9313،
با توجه به اینکـه مقـدار معنـاداری بـرای فرضیه نهم مبتنی بر تأثیر اعتماد به برند بر تعهد
عاطفی مشتری  95/52میباشد و مقدار آن بین  9/13و -9/13نیست ،بنابراین اعتماد به برند
بر تعهد عاطفی مشتری تأثیر مثبت و معناداری دارد .مقـدار همبسـتگی بـرای دو متغیـر
اعتماد به برند و تعهد عاطفی مشتری (r= 3/99و  (p=3/333مـیباشـد .مقـدار معنـاداری
بـرای فرضیه دهم مبتنی بر تأثیر اعتماد به برند بر تعهد مستمر  8/52میباشد و مقدار آن
بین  9/13و  -9/13نیست ،بنابراین اعتماد به برند بر تعهد مستمر تأثیر مثبت و معناداری
دارد .مقـدار همبسـتگی بـرای دو متغیـر اعتماد به برند و تعهد مستمر مشتری ( r=./43و
 (p= 3/333مـیباشـد.
با منسجم کردن روابط سازمان و مشتریان و مدیریت صحیح این روابط برای حفظ و تثبیت
روابط میتوان به اعتماد برند دستیافت که همزمان با آن مشتریان پاسخهای احساسی خود
را نسبت به برند از خود بروز خواهند داد که طبعاً اعتماد به برند ،تعهد را ایجاد خواهد کرد
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(نتایج مشابه دهدشتی و همکاران 9381،و اریس و همکاران 2392 ،و جاللی و
خوشچهره.)9319،
تعهد مستمر با گزینههای جایگزین مرتبط است ،باید ارائه خدماتی که فایده ملموسی ایجاد
میکند میتوان این تعهد را بهبود بخشید و وفاداری به برند را گسترش داد .ایجاد شبکه
تأمین خدمات امن آنالین که مراجعه حضوری را کاهش دهد ،در اولویت قرارداد (نتایج
همانند پژوهش کاتر 9و همکاران 2399 ،و در پژوهش جاللی و همکاران.)9313 ،
مقـدار معنـاداری بـرای فرضیه یازدهم مبتنی بر تأثیر تعهد عاطفی مشتری بر وفاداری
 29/89میباشد و مقدار آن بین  9/13و  -9/13نیست ،بنابراین تعهد عاطفی مشتری بر
وفاداری به برند تأثیر مثبت و معناداری دارد .مقـدار همبسـتگی بـرای دو متغیـر تعهد عاطفی
مشتری و وفاداری به برند ( r=./89و  (p=3/333میباشد.
مقـدار معنـاداری بـرای فرضیه دوازدهم مبتنی بر تأثیر تعهد مستمر مشتری بر وفاداری
 9/31میباشد و مقدار آن بین  9/13و  -9/13نیست ،بنابراین تعهد مستمر مشتری بر
وفاداری به برند تأثیر مثبت و معناداری دارد .مقـدار همبسـتگی بـرای دو متغیـر تعهد مستمر
مشتری و وفاداری به برند ( r=./23و (p= 3/333مـیباشـد.
افزایش دلبستگی مشتری بهوسیله ابزار غیراقتصادی به افزایش وفاداری منجر میشود.
تعهد عاطفی به افزایش وفاداری مشتری کمک میکند و همچنین مشتریان رفتار حمایتی خود
را تکرار میکنند و سازمانها با تالش برای تحریک احساسات مشتریان و افزایش حس تعلق
آنان از طریق بهبود تعامالت میتوانند موجب افزایش تعهد عاطفی و درنهایت وفاداری گردند
(نتایج مشابه حسینی و همکاران9313،واوانکتزکی 2و همکاران.)2333 ،
داللت کاربردی این پژوهش را میتوان بر اهمیت جامعهپذیری برند در فضای مجازی دانست
که سازمانها باید بتوانند به جامعهپذیری و پذیرش و مقبولیت در این فضا دست یابند ،زیرا
این جامعیت منافعی برای نام تجاری دارد و اعضا میتوانند بهعنوان سرویسهای پشتیبان و
حامی از طریق توصیه به دیگران برای سازمان کمککننده باشند و همچنین منبعی برای ایده
پردازی و بهبود برای واحد تحقیق و توسعه محسوب میشوند که میتوانند مانند ترموستاتی
سازمان را نسبت به تغییرات آگاهی بخشند.
تحقیق حاضـر نیـز ماننـد هـر تحقیـق دیگـری ،با ارائـهی پیشنهادهایی سعی دارد تا مـسیر
محققـان آتـی را روشـن سازد .با توجه به اینکه اصوالً در تحقیقات کمـی ممکـن اسـت بـه
علـت ماهیت آنها ،برخی زوایای پنهان ذهـن پاسـخگوها روشـن نگردد ،لذا پیشنهاد میشود:

1- Cater
2- Evanschitzky
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. در تحقیقـات آتـی از رویکـرد کیفی نیز بهره گرفته شود.9
 در تحقیق حاضر بـه تأثیر تعدیل گـری متغیرهـایی ماننـد جنـسیت و سـن و درآمد در.2
 بر همین اساس به محققهای آتـی پیشنهاد میگردد که تأثیر. توجهی نشد،نتـایج تحقیق
.تعدیل گـری جنـسیت را نیـز در مدل اضافه کرده و بررسی کنند
 همچنین تأثیر متغیرهای فرهنگی که از عوامل مؤثر بر جامعهپذیری است میتواند در.3
.تحقیقات آتی موردبررسی قرار گیرد
 تحقیق حاضر رامی توان بهصورت مقایسهای و تطبیقی در بانکهای دولتی و خصوصی.4
.اجرا و موردبررسی قرارداد
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Abstract
In the challenging world today, with companies increasingly competing
together, competition is not possible using old marketing philosophies. With
the emergence and development of communication technologies, social
networks serve as an important type of tools for effective participation in the
field of competition. There is an ongoing debate over the activities of brands
and companies in social media. Researchers believe that social media offer a
unique opportunity for brands. Our goal in this study is to show how brand
acceptability is based on social media and how it influences the elements of
a customer-centered model (i.e., the relationships among focal customer and
brand, product, company, and other customers) and brand loyalty. The
statistical population of this research consisted of the customers of Tejarat
Bank in Tehran using social networks. A survey-based empirical study was
conducted with 386 respondents sampled through Cochran formula and
cluster random sampling method. Cronbach's alpha coefficient for each of
the variables was over 0.7. The results of structural equation modeling
showed that brand acceptability established on social media has positive
effects on customer/product, customer/brand, customer/company and
customer/other customers relationships, which, in turn, have positive effects
on brand trust, and trust and commitment have positive effects on brand
loyalty. The purpose of this study is to help banks to provide better-quality
services using new marketing methods and increase customer loyalty by
attracting them and providing their satisfaction at a low cost.
Keywords: Affective commitment, Brand acceptability, Customer loyalty,
Continuous commitment, Trust
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