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چکیده
تغییرات اساسی که از قرن نوزدهم در جامعه و اقتصاد رخ داده بهوضوح در توسعه اجتماعات ما
منعکس شده است .جوامع مصرف که قبالً وجود نداشتند با گسترش رسانههای جمعی و بازاریابی
مدرن پا به عرصه وجود گذاشتند و درنتیجه مردم بهطورفزایندهای هویتشان را به برندهایی که مصرف
میکنند گره زدند از سوی دیگر بازار در قرن بیست و یکم ،تحت سیطره فنّاوری پیشرفته ارتباطی
خصوصاً وب  0.2و تجارت الکترونیک قرار گرفته است بهتبع آن جوامع مجازی برند بهسرعت در
حال گسترش هستند.
با عنایت به مراتب فوق ،این تحقیق به دنبال شناسایی عوامل مؤثر بر مشارکت در این جوامع است .روش
تحقیق مورداستفاده در این پژوهش ،پیمایش بوده و جامعه آماری پژوهش شامل آن دسته از مشتریان
شرکتهای مورد تحقیق است که در جوامع مجازی برند این شرکتها عضو هستند .دادههای پژوهش
از  824نفر از اعضای جامعه جمعآوری شدند .بهمنظور آزمون فرضیات مرتبط با اجزاء مدل و آزمون
کل مدل تحقیق ،از روش تحلیل عاملی تأییدی و مدل معادالت ساختاری استفاده شده است .یافتههای
مطالعه حاکی از این است که چهار دسته از عوامل یعنی عوامل مرتبط با برند ،عوامل اجتماعی ،عوامل
مرتبط با محصول و عوامل کارکردی بر مشارکت در جوامع مجازی برند مؤثرند.
کلیدواژهها :وب  ،0.2جامعه مجازی برند ،مشارکت مشتری ،مدل معادالت ساختاری
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 .1مقدمه
تکامل اینترنت ،ازجمله تحوالتی مانند وب 0.21منجر به ایجاد روابط جدیدی بین
سازمانها و ذینفعانشان شده است .یک تجلی از این واقعیات پیچیده جدید ،ظهور
دموکراسیِ مبتنی بر اینترنتِ مدیریت برند بوده است .افزایش قدرت مصرفکنندۀآنالین،
با رشد «جوامع مصرفکننده» ترکیب شده است .در اینجا ،مصرفکنندگان حول منافع
مشترک ،نیازها و تجارب جمع و جوامع آنالین را شکل دادهاند و با انجام این کار ،از
سهولت بینظیر و باز بودن ارتباط برای به اشتراک گذاشتن ایدهها ،ایجاد دانش و حتی
آزمایشو توسعه مشترک محصوالت لذت میبرند.
آرمسترانگ و هگل پیشبینی کردند جوامع مجازی برند بهعنوان یکی از مؤثرترین
مدلهایکسبوکار در عصر فنّاوریفرصتهای زیادی را هم برای عرضهکنندگان و هم
برای مشتریان به دنبال خواهد داشت (کیم 2و همکاران .)0202 ،این تحوالت سازمانها
را ناگزیر از روی آوردن به جوامع مجازی برند کرده است بهگونهای که در سال 0200
حدود %02از  022برند برتر دنیا یک جامعه مجازی برند ایجاد کردهاند(مانچاندا،3
.)0200
این پیشرفتها در شیوه ارتباط افراد با یکدیگر ،فرصتها و تهدیداتی را برای مدیریت
برند ایجاد کرده است .مصرفکنندگان در فضاهایی مانند فیس بوک ،یوتیوب و یا تویتر
زمان زیادی را صرف به اشتراک گذاردن تجربیات یکدیگر پیرامون برند در این فضای
ی این رسانههای اجتماعی ،محتوا توسط کاربران
ارتباطی جدید میکنند .ازآنجاکه در فضا ِ
و بهصورت تعاملی ایجاد میشود قدرت افراد و جوامع برای اثرگذاری بر برندهای موجود
و یا حتی جاودانه کردن برندهایقدیمی ،در حال افزایش است.
4
موارد فوق بیانگر این مسئله است گسترش فضای تعاملی در بستروب  2.0کاربران را به
تولیدکننده محتوا تبدیل کرده و ارتباط یکطرفه کسبوکارها با مشتریان را متحول و به
مصرفکنندگان قدرت زیادی برای اثرگذاری بر دنیای کسبوکارها داده است لکن با
توجه به اینکه تحقیقات در سالهای اخیر صورت گرفته و در مراحل ابتدایی است هنوز
توافق چندانی در مورد چیستی جوامع مجازی برند و چگونگی توسعه و بهرهبرداری از
آن در میان صاحبنظران وجود ندارد عالوه بر این افزایش مشتریان فعال و آگاه بهواسطه
1. Web
2. Kim
3. Manchanda
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انتشار سریع اطالعات ،رشد شبکهها و جوامع مصرفکنندۀ آنالین و کاهش اعتماد
مشتریان ،مفهوم سنتی بازار و همچنین شیوههای فعلی مدیریت برند و بازاریابی را به
چالش کشیده است ،ضمن اینکه با توجه به فرهنگ جمعگرای کشورمان و گسترش
روزافزون کاربران جوامع مجازی به نظر میرسد استفاده از فرصت ایجادشده در راستای
مدیریت برند و توسعه بازار و محصوالت ،کمتر موردتوجه صاحبان کسبوکار قرار
گرفته است و احیاناً هم اگر بعضاً توسط برخی کسبوکارها و بانکهامورداستفاده قرار
میگیرند بدون توجه به مبانی نظری و علمیاین اقدام صورت میگیرد.
میتوان گفت موضوع جوامع مجازی برند در کشور ما چه در بعد نظری و چه در بعد
عملی مغفول واقع شده است .لذا با توجه به خأل موجود اراهه راهکار و مدلی بومی برای
شناسایی عوامل مؤثر بر مشارکت در جوامع مجازی برند بهعنوان یک دارایی ناملموس
باارزش ،موضوع اصلی این تحقیق است .بدین منظور در بخش  0بهطور خالصه مبانی
نظری و ادبیات پژوهش شرح دادهشده ،در انتهای این بخش الگوی مفهومی تحقیق آورده
شده است .در بخش  2فرضیههای پژوهش بیان شدهاند سپس در بخش  8روششناسی
پژوهش در بخش  0روایی و پایایی ابزار سنجش و در بخش  6یافتههای پژوهش توضیح
داده شدهاند .در انتها نتایج تحقیق بحث شده و سرانجام نتیجهگیری در دو بخش
پیشنهادهای کاربردی و پیشنهاد برای تحقیقات آتی اراهه شده است.

 .4ادبیات نظری پژوهش
 .4-1وب 4.2
وب 0.2اولین بار توسط گروه اوریلی 1در سال  0220بهعنوان انقالبی در فناوری وب
اراهه شد .عبارت وب  1.0اشاره به توزیع اطالعات (موریتمر )0222 ،درجایی که
ارتباطات یکطرفه و در قالب فقط خواندنی است؛ دارد .کاربران وب میتوانند پایگاههای
مختلف وب را مرور کنند ،اطالعات کسب کنند ،با محتوای وب تعامل داشته باشند یا
خرید کنند اما قادر به اصالح اطالعات نیستند .با ظهور فناوری وب  2.0به کاربران امکان
ایجاد و اصالح محتوا از طریق شبکههای اجتماعی داده میشود.کاپالن و هانلین)0202(2
رسانههای اجتماعی را گروهی از اپلیکیشنهای مبتنی بر اینترنت تعریف کردند که بر
اساس مبانی فنی و نظری وب 2.0ساخته شده و امکان ایجاد و مبادله محتوای ساختهشده
1.Tim Oriely
2. Kaplan and Haenlein
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توسط کاربران را میدهند عبارتوب 2.0به معنای ارتقاء فنی اینترنت نیست بلکه چگونگی
استفاده افراد از اینترنت را توصیف میکند وب 2.0درباره اپلیکیشن ها و محتوای مستمراً
بهبود یافته توسط ابزار جمعی و نه خالقیتهای فردی است بهعبارتدیگر محتوای
ایجادشده توسط کاربر 1محتوای خلقشده توسط کاربر نهایی که در دسترس عموم قرار
گرفتهشده را شرح میدهد (کاپالن و هاهنلین.)0202 ،
این وبسایتها کانال ارتباط دوطرفهای میان کاربران و وبسایتها فراهم میکنند که
به کاربران اجازه میدهد عالوه بر جستجو و خواندن محتوا ،وب را اصالح و اطالعات
خود را نیز در وب وارد کنند .این نسل جدید از کاربردهای وب منجر به ایجاد جوامعی
شد که توسط سیستم محدود نمیشد .این وبسایتهای اجتماعی بهجای اراهه یکطرفه
اطالعات به کاربران به آنها امکان ایجاد و توسعه اطالعات و محتوای وب را میدادند.این
ابزار به مصرفکنندگان ،قدرت بیشتری برای کنترل محیط پیرامونشان میبخشد .آنها با
استفاده از وب 0.2بهعنوان یک بستر تعاملی ،به قدرت کنترلی دست مییابند که از
رسانههای سنتی دریافت نمیکردند .وب  0.2احتماالً یکی از قدرتمندترین ابزاری است
که تاکنون برای تحقق قدرت مصرفکننده ابداع شده است.ازجمله این ابزار قدرت بخش،
جوامع مجازی برندند که در بستر وب  0.2رشد و توسعه یافتند.
 .4-4جامعه مجازی برند
جامعه برند هارلی دیویدسون 2را میتوان مادر پدیده «جامعه برند» نام برد .اعضای آن
گروهی از وفاداران و استفادهکنندگان این برند بودند که در اوایل دهه  02توسط شوتن
و مک الکساندر 3مورد مطالعه وسیع قرار گرفتند .آن دو «خردهفرهنگهای مصرف» را
گروهی از اعضا با ساختارهای اجتماعی سلسله مراتبی و پیچیده توصیف کردند که به
ف گروه و همچنین ارزشهای یکسانی پایبندند .این خردهفرهنگها
ایدهولوژی مصر ِ
بیانگر شعار زندگی هر یک از اعضا نیز هستند.
هیگل و آرمسترانگ 4که در همان گامهای آغازین ،جوامع برند را مورد مداقه قرار دادند
معتقدند که افراد توسط جوامع مجازی جذب میشوند .این جوامع ،محیطی جذاب به
اعضایشان اراهه میکنند که در آن افراد میتوانند هم به بیان خودشان بپردازند و هم با
دیگران ارتباط برقرار کنند .این جوامع  8نیاز اساسی بشر را برآورده میسازند:لذت بردن
)1. User Generated Content(UCG
2. Harley-Davidson
3. Schouten and McAlexander
4. Hagel & Armestrong
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از عالیق ،ایجاد روابط بین شخصی ،زندگی کردن با رؤیاها و آرزوها ،دادوستد تجاری
مونیز و اُگین با رویکرد خردهفرهنگی مخالف بودند .آنها ضمن مخالفت با طبقهبندی
جامعه برند بهعنوانخردهفرهنگ و مکانی بزرگتر ،بر بُعد تجاری جامعه برند تأکید داشتند.
ازنقطهنظرآنها جامعه برند یک جامعه تخصصی و ازنظر جغرافیایی نامحدود و مبتنی بر
مجموعهای ساختاریافتهاز روابط اجتماعی میان عالقهمندان به یک برند است این جوامع
از این نظر تخصصی هستند که یک برند از کاال و خدمات ،محور آنهاست.
جوامع برند به جا انداختن برندها در زندگی روزانه مصرفکنندگان کمک میکنند این
جوامع مبتنی بر پیوند میان برند و مصرفکننده و همچنین مصرفکننده با مصرفکنندهاند.
شکل زیر این رابطه سهگانه در جامعه برند را نشان میدهد.

شکل  .1سهگانه جامعه برند (مونیز و آگوئین)4221 ،

آنها سه ویژگی اساسی برای جوامع ذکر کردند که در مورد جوامع مصرفگرا نیز صدق
میکند :حس همنوعی ،آداب ،رسوم و سنن ،مسئولیت اخالقی
باگوزی و ودوالکیا 1جوامع برند را مکانی برای توانمندسازی مشتری تعریف کردند که
این امکان را فراهم میآورند هر یک از اعضا با دیگر مصرفکنندگان همفکر رابطه برقرار
کرده و عالیق شان در خصوص برند را به اشتراک بگذارند این امر منجر به پیوند قوی
میان مصرفکنندگان و برند و درنتیجهتأثیر مثبت بر رفتار خرید و وفاداری به برند
میشود.
 .4-9مشارکت در جوامع مجازی برند
تحقیقات متعدد مرتبط با مشارکت در جامعه آنالین برند بیانگر آن است که اعضا به
کمک به دیگر اعضا ،مشارکت در فعالیتهای جمعی ،اقدام در جهت مورد تاهید جامعه
آنالین و راههایی که منجر به ارتقا ارزش جامعه آنالین برند برای خودشان و دیگران
1. Bagozzi and Dholakia
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شود ،عالقه دارند(آلگشیمر .)0200 ،1بر اساس دیدگاه ون دورن ( )0202مشارکت
مشتری فراتر از نگرش است؛ بدین معنا که درنتیجه محرکهای انگیزشی تظاهرات
رفتاری نسبت به برند و شرکت روی میدهد .طیف وسیعی از مشارکت رفتاری مشتریان
وجود دارد که ازجمله آن میتوان به توصیههای دهانبهدهان ،کمک به دیگر مشتریان،
وبالگ نویسی ،نوشتن نظر و دیدگاه و حتی درگیر شدن در اقدامات قانونی؛ اشاره کرد
(ون دورن 2و همکاران.)0202 ،
 .4-9-1عوامل مرتبط با محصول
اوورسلوت و شرودر )0224(3در مطالعه جوامع برند سواچ 4و ستلر کاتالن 5دریافتند
برخالف یافتههای مونیز و اُگین ،جنبههای اجتماعی مانند رابطه با شرکت ،رابطه مشتری
مشتری تأثیر کمی بر مشارکت دارند .در هر دو جامعه برند مورد مطالعه ،رابطه میانعضو جامعه برند و برند و همچنین میان عضو جامعه برند و خود محصول بیشتر مشاهده
شد.
مشتریان ممکن است عضو جوامع برند شوند به این دلیل که میخواهند از کیفیت
محصوالت یا خدماتی که ویژگیهای مهم و بااهمیتی دارند مطمئن شوند بهعنوانمثال
اقالم گرانقیمت مانند اتومبیل .عالوه براین مشتریان ممکن است به دلیل عالقه به یک
طبقه محصول یا خدمت خاص مانند بازیهای آنالین ،عضو جوامع برند شوند .شواهد
نشان میدهد که جستجوی جوامع مانند ماشین ،سبک زندگی ،ورزش ،لباس و موزیک
در صدر فهرست جستجوی فیس بوک قرار دارند اینگونه جوامع هزاران و در بعضی
موارد میلیونها نفر را حول یک طبقه خاص محصول گرد هم میآورند.
برخی محصوالت بهجای اینکه بهتنهایی توسط یک فرد مصرف شوند الزاماً بهصورت
مشترک مصرف میشوند از چنین محصوالتی میتوان مسابقات ورزشی ،برخی بازیهای
آنالین و کنسرتها را نام برد .جوامع برند احتماالً حول چنین برندها و رویدادهایی شکل
میگیرند لذا مصرف مشترک بهعنوان یکی از انگیزههای پیوستن به جوامع برند عمل
میکند(اورسلوت و اشرودر.)0224 ،6
1. Algesheimer
2. van Doorn
3. Ouwer Sloot and Odkerken Schroder
4. Swatch
5. Settler of Catlan
6. Ouwersloot
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 .4-9-4عوامل مرتبط با برند
یکی از انگیزههای پیوستن به جوامع برند ،پیوند عاطفی با برندهایی است که کارکرد
سمبولیک دارند واعضای جامعه برند مشتاقان و عالقهمندان به آن برند خاص هستند.
جامعه برند به اعضا این امکان را میدهد که پیوند عاطفیشان با برند را به نمایش گذاشته
و به مبادله اطالعات و بحث پیرامون برند بپردازند ،عکسهایی از محصول را بارگذاری
کرده یا گزارشهایی از تجارب استفادهشان از برند را فهرست کنند.
عالوه براین ،هویت برند بهعنوان یک سازه اجتماعی که شامل ادغام هویت ادراکی برند
در هویت خود است اشاره به مجموعهای از مزایای کارکردی ،احساسی مرتبط با برند
دارد(هوگز و آهیرنه .)0202 ،1مشارکت مشتری در فعالیتهای جمعی در جوامع برند
را میتوان با متغیرهای اجتماعی و روانشناختی توضیح داد درنهایت رفتار گروه بر رفتار
فرد نسبت به برند تأثیر دارد ،ثا بت شده است که رفتارهای مرتبط با برند ،پیامد رفتار
گروهی است .فعالیتهای بیشتر در جامعه برند حس قویترهویتیابی با برند را به دنبال
دارد (باگوزی و دوالکیا.)0226 ،2
هویت برند می تواند مقدمه و عاملی برای مشارکت و پیوستن مشتری به جامعه مجازی
باشد .بهعنوانمثال الگشیمر ( )0200با بررسی هویت برند در کلوبهای اتومبیل اروپایی
دریافت که هویتیابی با برندها و جوامعشان تأثیر مثبتی بر مشارکت در جوامع برند دارد.
مصرف کنندگان انگیزه درونی باالیی برای تعامل و همکاری با دیگر اعضای جامعه دارند؛
بنابراین یک رابطه قوی با برند میتواند مشتریان را تحریک به جستجو و تعامل با
مصرفکنندگان همفکر کند تا شور و شوق خود را به اشتراک (آلگشمیر.)0200 ،
 .4-9-2عوامل اجتماعی
همچون اغلب جوامع سنتی ،جامعه آنالین برند تعامل میان اعضا را تسهیل وطیف وسیعی
از مزایای اجتماعی و عاطفی به اعضا اراهه میکند(مونیز و اوگین.)0220 ،3
مصرفکنندگان اغلب برای کمک گرفتن از سایر اعضا در جوامع آنالین مشارکت
میکنند(دوالکیا 4و همکاران.)0220 ،
هویت اجتماعی اخیر ًا از حوزه روانشناسی به مطالعات سازمانی گسترش یافته است.
1. Hughes
2. Bagozzi
3. Muniz
4. Dholakia

 8مطالعات مدیریت فناوری اطالعات ،سال سوم ،شماره  ،9پاییز 99

نظریه هویت اجتماعی ادعا میکند که خود پنداره1تا حدی ناشی از عضویت روانشناختی
در گروههای اجتماعی متنوع است .افراد عموماً در تالش برای کسبمناعت طبع مثبتاند؛
عضویت در گروهها یکی از راههای حصول آن است .اعضای گروه اجتماعی از طریق
مقایسه افراد درونِ گروه و بیرونِ گروه،هویت اجتماعی را حفظ و تقویت میکنند(هوگز
و آهیرنه.)0202 ،
هویت اجتماعی با اشتراک با گروه اجتماعی ،تأیید هویت هنجارهای درون گروه و
متفاوت بودن از اعضای بیرون از گروه مشخص میشود .افرادی که هویت اجتماعی
باالتری دارند تمایل دارند که عضوی از گروه شناخته شوند و به طریقی خودشان را از
افراد بیرونِ گروه متمایز میسازند و گروهی را ترجیح میدهند که به آنهاخود پنداره
مثبتی اراهه میدهد .برخالف هویت فردی ،هویت اجتماعی به جایگاه فرد در گروه
اجتماعی میپردازد.
 .4-9-5عوامل کارکردی
ارزش اقتصادی و فواید کاربردی ،دلیل مهم پیوستن افراد به جوامع مجازی برند است
(جانگ و کانگ .)0202 ،2درواقع یکی از مقدمات احساس مفید بودن جامعه مجازی
است .فواید کاربردی اغلب از حمایت مستقیم و اطالعاتی که مشتری از جامعه مجازی
برند میگیرد ناشی میشود .اعضای جامعه مجازی برندمیزان زیادی تخصص دارند که
میتواند توسط سایر اعضا مورد بهرهبرداری قرار گیرند .آنهادرک و بینش کلی نسبت به
طیف وسیعی از موضوعات مانند اینکه آیا خرید خاصی را انجام بدهیم ،چه محصوالتی
توصیه میشود و چرا ،علل بالقوه مشکالت محتمل ،راهحلهای عملی و راهنمای
کلیاستفاده از محصول؛ را اراهه میکنند(دوالکیا و همکاران.)0220 ،
جوامع برند با اراهه اطمینان در خصوص کیفیت محصول ،از احساس ناراحتی و اضطراب
میکاهند این کاهش عدم اطمینان حتی برای کاربری که خود را مطلع و متخصص میداند
نیز مفید فایده است(آدجی 3و همکاران.)0202 ،
کیفیت اطالعات عامل مهمی است که منافع ادراکی توسط اعضای جامعه مجازی برند را
تعریف میکند در یک جامعه مجازی برند ،اعضای جامعه میتوانندبهراحتی به هر فردی
برای کسب اطالعات مرتبط با برند مراجعه کنند ،اطالعات گسترده و بروز ،یادگیری
1. Self-concept
2. Jang
3. Adjei
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اعضا را تسهیل میکند .جوامع مجازی برند قابلیت بینظیری برای تسهیل ارتباطات و
یادگیری تعاملی و همچنین جمعآوری و ادغام اطالعات دارند؛ بنابراین این جوامع
اطالعاتی بسیار معتبر اراهه میکنند (هونگ 1و همکاران.)0200 ،
ارزش سرگرمی یکی از محرکهای اصلی مشارکت در جوامع مجازی ،که مبتنی بر تفریح،
شادی و آرامش است و از تعامل اعضای جامعه مجازی با دیگران ناشی میشود(دوالکیا
و همکاران . )0228 ،ارزش سرگرمی به میزانی که استفاده از یک جامعه مجازی
سرگرمکننده و لذتبخش ادراک شود ،اشاره دارد.
مطالعات قبلی نشان دادهاند که ارزش سرگرمی در توانایی آن برای تأمین نیازهای کاربران
جهت فرار از واقعیات ،تفریح ،لذت بردن از زیبایی و بیان احساسات نهفته است .افراد
جدای از هرگونه پیامدهای مثبت و منفی که ممکن است در برداشته باشد تنها به خاطر
خودشان از سرگرمی لذت میبرند.
بر اساس بررسی گسترده ادبیات مرتبطکه چکیده آن اراهه شد ،الگوی پژوهش در نمودار
شماره ( )0اراهه شده است.

1. Hung
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عوامل مرتبط با برند

 هویت یابی با برند
 کارکرد سمبولیک برند




مشارکت در
جامعه مجازی برند




عوامل اجتماعی
منافع اجتماعی
هویت اجتماعی

عوامل مرتبط با محصول
درگیری و مشارکت در محصول
پیچیدگی محصول

عوامل کارکردی

 کیفیت اطالعات و اجتناب از عدم
اطمینان
 سرگرمی
 جایزه و پاداش

نمودار  .1الگوی مفهومی پژوهش

 .9فرضیههای پژوهش
فرضیه « :0هویتیابی با برند» بر «مشارکت در جامعه مجازی برند» تأثیر مثبت و معناداری
دارد.
فرضیه « :0کارکرد سمبولیک برند» بر «مشارکت در جامعه مجازی برند» تأثیر مثبت و
معناداری دارد.
فرضیه « :2منافع اجتماعی» بر «مشارکت در جامعه مجازی برند» تأثیر مثبت و معناداری
دارد.
فرضیه « :8هویت اجتماعی» بر «مشارکت در جامعه مجازی برند» تأثیر مثبت و معناداری
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دارد.
فرضیه « :0میزان درگیری و مشارکت در محصول» بر «مشارکت در جامعه مجازی برند»
تأثیر مثبت و معناداری دارد.
فرضیه « :6پیچیدگی محصول» بر «مشارکت در جامعه مجازی برند» تأثیر مثبت و
معناداری دارد.
فرضیه « :2کیفیت اطالعات و اجتناب از عدم اطمینان» بر «مشارکت در جامعه مجازی
برند» تأثیر مثبت و معناداری دارد.
فرضیه « :4سرگرمی» بر «مشارکت در جامعه مجازی برند» تأثیر مثبت و معناداری دارد.
فرضیه « :0جایزه و پاداش» بر «مشارکت در جامعه مجازی برند» تأثیر مثبت و معناداری
دارد.

 .2روششناسی پژوهش
مطالعه حاضر کاربردی و برحسب روش توصیفی و پیمایشی است درواقع برای بررسی
دیدگاه مصرفکنندگان از روش پیمایش استفاده شده است .پیمایش روشی است برای
به دست آوردن اطالعاتی درباره دیدگاهها ،باورها ،نظرات ،رفتارها یا مشخصات گروهی
از اعضای یک جامعه آماری از راه انجام تحقیق است .پیمایش هم ابزار استفادهشده برای
جمعآوری دادهها و هم به فرآیندهای بکار گرفتهشده هنگام بهرهگیری از آن ابزار اطالق
میشود (حافظ نیا.)0240 ،
جامعه آماری این تحقیق ،مشتریان سه شرکت خودروساز ،لوازم آرایشی و بهداشتی و
رستوران زنجیرهای هستند که در جوامع مجازی برند این شرکتها عضو هستند .حجم
نمونه بر اساس فرمول کوکران  822نفر تعیین گردید .در این راستا تعداد  622پرسشنامه
بهصورت تصادفی میان اعضای جوامع مجازی برند این شرکتها توزیع گردید که
درنهایت تعداد  824پرسشنامه برگشت داده شد.
برای جمعآوری اطالعات موردنظر در خصوص موضوع پژوهش از پرسشنامه استفاده
شد .سؤاالت پرسشنامه با استفاده از طیف پنج گزینهای لیکرت از بسیار کم تا بسیار
زیادطراحی شدهاند که همگی در پاسخ به پرسشها و فرضیههای پژوهش هستند .پس
از طراحی و تهیه پرسشنامه ابتدا جهت ارزیابی سؤاالت طراحیشده ،پرسشنامه بهصورت
آزمایشی بین تعدادی از خبرگان بازاریابی بهمنظور یافتن اشتباهات احتمالی ،بررسی
ترتیب و چیدمان مناسب سؤاالت توزیع شد؛ که پس از اعمال اصالحات نهایی گردید.
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پرسشنامه نهایی شاملدو بخش اصلی است بخش اول پرسشنامه اختصاص به معرفی
کوتاه تحقیق و دعوت از پاسخگویان به همکاری دارد ،در بخش دوم پرسشنامه عوامل
مؤثر بر مشارکت در جامعه مجازی برند طی  00سؤال مطرح شدهاند.
سؤاالت  0و  0متغیر کارکرد سمبولیک برند ،سؤاالت  2و  8متغیر هویتیابی با برند،
سؤاالت  0تا  2متغیر منافع اجتماعی ،سؤاالت  4و  0متغیر هویت اجتماعی ،سؤاالت
 02الی  08متغیر کیفیت اطالعات و اجتناب از عدم اطمینان ،سؤاالت  00تا  04متغیر
محتوای غیرمستقیم ،سؤاالت  00و  02متغیر پیچیدگی محصول ،سؤاالت  00و 00
متغیر مشارکت و درگیری در محصول ،سؤاالت  02الی  00متغیر سرگرمی ،سؤالهای
 06تا  00متغیر جایزه و پاداش را میسنجند.
بهمنظور بررسی اینکه مدل نظری تدوینشده بر مبنای چارچوب نظری با دادههای
جمعآوریشده در خصوص شرکتهای موردبررسی ،با واقعیت منطبق است یا خیر ،پس
از تهیه معادله ساختاری به کمک نرمافزار  ،AMOS00رابطه بین متغیرهای مستقل و
وابسته تحقیقرا بررسی کردیم.مدلسازی معادله ساختاری یک رویکرد آماری جامع برای
آزمون فرضیههایی درباره روابط بین متغیرهای مشاهدهشده و مکنون استکه گاه تحلیل
ساختاری کوواریانس یا مدلسازی علّی نامیده میشود؛ اما اصطالح غالب ،مدلسازی
معادله ساختاری یا به گونه خالصه  SEMاست.
جدول  .1منابع فرضیهها و متغیرهای تحقیق
مقوله
عوامل مرتبط با برند
عوامل اجتماعی

متغیر
هویتیابی بابرند
کارکرد سمبولیک برند
منافع اجتماعی
هویت اجتماعی
درگیری و مشارکت در محصول

عوامل مرتبط با محصول

عوامل کارکردی

پیچیدگی محصول
کیفیت اطالعات و اجتناب از عدم
اطمینان
سرگرمی
جایزه و پاداش

پژوهشگر

الگشیمر ()0200
اوورسلوت و شرودر ()0224
دوالکیا و دیگران ()0220
کلمنت ،نولز و دونولت
()0220
باگوزی و دوالکیا ()0220
اوورسلوت و شرودر (،)0224
آدجی و دیگران ()0202
هانگ ( ،)0200آدجی
()0202
دوالکیا ()0228
جانگ و کنگ ()0202
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 .5روایی و پایایی ابزار سنجش
در این تحقیق برای افزایش اعتبار و اطمینان بیشتر ،از دو روش روایی محتوا و روایی
همگرا (با معیار )AVE 1استفاده شده است .همانطور که ذکر شد متغیرهای این پژوهش
از مطالعات و تحقیقات قبلی محققان مختلف استفاده شده است .بنابراین این پرسشنامه
به دلیل استفاده از پرسشهای آزمون شده قبلی در پژوهشهای مشابه دارای اعتبار
محتوایی است (دهدشتی و بحرینی زاده .)0202 ،اما برای اطمینان بیشتر و برای سنجش
اعتبار صوری ،پرسشنامه اولیه طراحیشده توسط محقق ،در اختیار 0نفراز خبرگان این
حوزه قرار داده شد تا در مورد سؤاالت پرسشنامه ،جامع بودن سؤاالت در اندازهگیری
متغیرها ،روابط موجود بین متغیرها و ترتیب قرارگرفتن سؤاالت در پرسشنامه اظهار نظر
کنند .از نظرات اراههشده توسط خبرگان در طراحی پرسشنامه استفاده گردید و درنهایت
پرسشنامه جهت اندازهگیری متغیرهای تحقیق مناسب تشخیص داده شد.
همچنین از میانگین واریانس استخراجشده( )AVEبرای سنجش روایی همگرا استفاده
شده است .بهمنظور محاسبه روایی همگرا ،فورنل و الرکر 2استفاده از معیار  AVEرا
پیشنهاد دادهاند .با توجه به اینکه در این تحقیق شاخص  AVEبرای تمامی متغیرهای
تحقیق باالی  2.0است لذا روایی همگرای سازههای مدل تأیید میشود .کارکرد سمبولیک
برند ( ،)2/222هویتیابی با برند (،)2/402منافع اجتماعی ( ،)2/286هویت اجتماعی

( ،)2/28پیچیدگی محصول ( ،)2/426مشارکت و درگیری در محصول (،)2/408

کیفیت اطالعات و اجتناب از عدم اطمینان ( )2/244سرگرمی ( )2/400جایزه و پاداش
( )2/200تمامی این ضرایب از مقدار  2/2باالتر است و نشان از پایایی باالی ابزار
اندازهگیری دارد.
با توجه به اینکه پرسشنامه تحقیق دارای مقیاس پنجفاصلهای است ،استفاده از روش آلفای
کرونباخ برای سنجش پایایی مناسب به نظر میرسد .معمو ًال آلفای حداقل  2/2قابلقبول
است.
بر اساس جدول ذیل پایایی عوامل مربوط به پیامدهای مشارکت در سطح جامعه مجازی
برند و در سطح کسبوکار مورد ارزیابی قرار گرفته است که بر اساس آلفای کرونباخ
بهدستآمده مالحظه میشود که پایایی این قسمت از پرسشنامه نیز مورد تأیید قرار
1. Average Variance Extracted
2. Fornell & Larcker
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میگیرد.
جدول  .4ضرایب پایایی متغیرهای پژوهش
عامل

آلفا کرونباخ

تعداد سؤال

کارکرد سمبولیک برند
هویتیابی با برند
منافع اجتماعی
هویت اجتماعی

0
0
2
0

پیچیدگی محصول

0

2/48

مشارکت و درگیری در محصول

0

2/24

کیفیت اطالعات و اجتناب از عدم اطمینان

0

2/22

سرگرمی

2

2/20

جایزه و پاداش

8

2/44

2/48
2/26
2/28
2/22

 .6یافتههای پژوهش
با توجه به اینکه بخش کمی این تحقیق اعضای جامعه مجازی برند هستند بنا به مالحظاتی
ازجمله عدم تمایل مشارکتکنندگان مجازی به افشای اطالعات ،بخش اطالعات جمعیت
شناختی از پرسشنامه حذف گردید.
در جدول ذیل میزان تأثیر عوامل بر مشارکت در جوامع مجازی برند نشان داده شده است
جدول  .9میزان تأثیر ضرایب غیراستاندارد عوامل مؤثر بر مشارکت در جامعه مجازی برند
غیر ارگانیک
گویهها
مشارکت
در جامعه
مجازی
برند غیر
ارگانیک

 <--کارکرد سمبولیک برندهویتیابی با برند
<--منافع اجتماعی
<--هویت اجتماعی
<--کیفیت اطالعات
<--محتوای غیرمستقیم
<---

ضریب
0
2/200
2/202
2/82
2/800
2/40

انحراف

مقدار

سطح

معیار

بحرانی

معنیداری

2/222
2/000
2/020
2/026
2/060

2/222
6/22
2/04
2/00
0/04

***
***
***
***
***
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گویهها
<--<--<--<---

ضریب

پیچیدگی محصول
مشارکت و درگیری
سرگرمی
جایزه و پاداش

2/24
2/200
2/00
2/420

انحراف

مقدار

سطح

معیار

بحرانی

معنیداری

2/080
2/008
2/000
2/020

0/02
2/42
2/00
6/02

***
***
***
***

با توجه به جدول فوق که در آن میزان تأثیر عوامل بر مشارکت در جامعه مجازی برند
غیر ارگانیک با در نظر گرفتن ضرایب رگرسیونی استاندارد نشده نشان داده شده است،
مالحظه میشود که تمامی متغیرها تأثیرمعنیداری بر روی مشارکت در جامعه مجازی
برند غیر ارگانیک میگذارند و تفاوت معنیداری با صفر دارند.
با توجه به اینکه نسبت ضرایب متغیرها به انحراف معیار که نشاندهنده مقدار بحرانی
استبزرگتر از  2است لذا تمامی فرضیههاتأییدمیشود.
جدول  .2میزان تأثیر عوامل مؤثر بر مشارکت
ردیف

عوامل مؤثر

میزان تأثیر

0
0
2
8
0
6
2
4
0
02

جایزه و پاداش
محتوای غیرمستقیم
منافع اجتماعی
پیچیدگی محصول
مشارکت و درگیری
سرگرمی
کیفیت اطالعات
هویت اجتماعی
کارکرد سمبولیک برند
هویتیابی با برند

2/426
2/402
2/222
2/204
2/600
2/806
2/206
2/204
2/002
2/282

همانطور که در جدول فوق مالحظه میشود جایزه و پاداش با میزان تأثیر2/426بیشترین
تأثیر را بر مشارکت در جوامع مجازی برند و هویتیابی با برند با میزان تأثیر2/282
کمترین تأثیر بر مشارکت را داشته است.

 16مطالعات مدیریت فناوری اطالعات ،سال سوم ،شماره  ،9پاییز 99

 .7بحث
طبق نتایج بهدستآمده میزان تأثیر «هویتیابی با برند» بر «مشارکت در جامعه مجازی
برند غیر ارگانیک» «هویتیابی با برند»  2/200است که بیانگر تأثیر معنادار و مثبت این
متغیر است .این نتیجه با یافتههای تحقیقات قبلی نظیر الگشیمر ( )0220که با بررسی
هویت برند در کلوبهای اتومبیل اروپایی دریافت هویتیابی با برندها و جوامعشان تأثیر
مثبتی بر مشارکت در جوامع برند دارد ،همخوانی و مطابقت دارد .لکننکته جالبتوجه
آنکه این عامل و اساس ًا برند در بسیاری از تحقیقات بهعنوان عامل اصلی در مشارکت در
جوامع مجازی برند عنوان شده است حال آنکه در پژوهش حاضر پایینترین رتبه را در
میان عوامل مؤثر بر مشارکت در جامعه مجازی برند کسب کرده است.
بر اساس ستاده ضرایب رگرسیونی میزان تأثیر «کارکرد سمبولیک برند» بر «مشارکت در
جامعه مجازی برند غیر ارگانیک» برابر  2/002است که بیانگر تأثیر مثبت و معنادار این
متغیر است این نتیجه با یافتههای تحقیقات متعددی ازجمله مطالعات اورسلوت و شرودر
( )0224که یکی از انگیزههای اصلیشرکتکنندگان در جوامع برند را کارکرد سمبولیک
برند عنوان کرده بود ،مطابقت دارد .لکنهمانگونه که عنوان شد شاید دلیل رتبه پایین این
متغیر در میان سایر متغیرهای مؤثر بر مشارکت ،عدم وجود برندهای قوی و سمبولیک
در کشورمان باشد.
بر اساس ستاده ضرایب رگرسیونی میزان تأثیر«منافع اجتماعی» بر «مشارکت در جامعه
مجازی برند غیر ارگانیک» برابر  2/222است که بیانگر تأثیر مثبت و معنادار این متغیر
است .این نتیجه با توجه به ویژگیهای کشورمان و تمایل افراد به برقراری ارتباط بهویژه
میان نسل جوان ،نتیجهای دور از انتظار نبود زیرا همچون اغلب جوامع سنتی ،جامعه
آنالین برند تعامل میان اعضا را تسهیل وطیف وسیعی از مزایای اجتماعی و عاطفی به
اعضا اراهه میکند(مونیز و آگین)0220 ،یافتههای پژوهش در این بخش با تحقیقات
متعددی ازجمله هتحقیقات کاسالو 1و دیگران ()0224؛ دوالکیا )0228( 2و مونیز و
اگین )0220( 3مطابقت دارند.
بر اساس ستاده ضرایب رگرسیونی میزان تأثیر «هویت اجتماعی» بر «مشارکت در جامعه
مجازی برند غیر ارگانیک» برابر  2/204است که بیانگر تأثیر مثبت و معنادار این متغیر
1. Casalo
2. Dholakia
3. Muniz and Ogin
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است .نتیجه این بخش یافتههای تحقیقات دوالکیا و دیگران ( ،)0220کلمنت ،نول و
دونالت )0220( 1و آهیران )0202( 2را تأیید میکند.
میزانِتأثیر «درگیری و مشارکت در محصول» بر «مشارکت در جامعه مجازی برند غیر
ارگانیک» برابر  2/600است که بیانگر تأثیر مثبت و معنادار این متغیر است .جوامع
مجازی برند فرصتی برای جستجو ،ارتباط و به اشتراک گذاردن با دیگر همفکران را
فراهم میکند لذا سطح درگیری مصرفکننده با محصول؛ میزان مشارکت و تعامل او با
جامعه مجازی برند را کاهش یا افزایش میدهد (باگوزی و دوالکیا )0220 ،نتایج این
تحقیق همسو با تحقیقات پیشین اثر این عامل بر مشارکت در جوامع مجازی برند را تأیید
میکند.
میزانِتأثیر «پیچیدگی محصول» بر «مشارکت در جامعه مجازی برند غیر ارگانیک» برابر
 2/204است که بیانگر تأثیر مثبت و معنادار این متغیر است .مصرفکنندگان هنگام
روبرویی با یک محصول پیچیده با اتکا بیشتر به اطالعات اراههشده توسط سایر اعضا
جامعه مجازی برند تصمیم خریدشان را تسهیل کنند(.آدجی و همکاران )0202 ،نتیجه
این بخش یافتههای تحقیقات دیگر ازجملهادجی ( )0202و اورسلوت شرودر ()0224
را تأیید میکند.
میزانِتأثیر «کیفیت اطالعات» بر «مشارکت در جامعه مجازی برند غیر ارگانیک» برابر
 2/206است که بیانگر تأثیر مثبت و معنادار این متغیر است .عامل کیفیت اطالعات و
اجتناب از عدم اطمینان به لحاظ اثرگذاری بر مشارکت در جامعه مجازی برند رتبه هفتم
را در میان عوامل مؤثر بر مشارکت کسب کرده است .در یک جامعه مجازی برند ،اعضای
جامعه میتوانندبهراحتی به هر فردی برای کسب اطالعات مرتبط با برند مراجعه کنند
(هونگ و همکاران)0200 ،یافتههای این بخش با مطالعات دوالکیا ( ،)0220ادجی3
( )0202و هانگ و دیگران )0200( 4مطابقت دارد.
تأثیر «سرگرمی» بر «مشارکت در جامعه مجازی برند غیر ارگانیک» برابر  2/806است
که بیانگر تأثیر مثبت و معنادار این متغیر است .این نتیجهبا یافتههای تحقیقات بسیاری
هماهنگی دارد ازجمله مونتینگا ،مورمان و اسمیت )0200( 5تعداد زیادی مصاحبه با
مصرفکنندگان انجام دادند و دریافتند که سرگرمی یکی از انگیزههای اصلی برای
1. Clement, Noels & Doeneault
2. Ahearne
3. Adjei
4. Hung
5. Muntinga, Moorman and Smith
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مشارکت و تولید محتوا در جوامع مجازی است .عالوه بر این محققان زیادی ارزش
سرگرمی یک جامعه مجازی را عامل مهمی در استفاده از آن عنوان کردند .سرگرمی منجر
به مصرف ،ایجاد و کمک به محتوای آنالین مرتبط با برند توسط افراد میشود (چئونگ
و همکاران0200 ،؛ باگوزی و دوالکیا0228 ،؛ لین و لو)0200 ،
میزان تأثیر «سرگرمی» بر «مشارکت در جامعه مجازی برند غیر ارگانیک» برابر 2/426
است که بیانگر تأثیر مثبت و معنادار این متغیر است .ارزش اقتصادی و فواید کاربردیکه
جایزه و پاداش ازجملهآنهاست دلیل مهم پیوستن افراد به جوامع مجازی برند است
(جانگ و کانگ . )0202 ،نتایج این تحقیق همسو با تحقیقات پیشین اثر این عامل بر
مشارکت در جوامع مجازی برند را تأیید میکند .لکن اثر این عامل در کشور ما در مقایسه
با تحقیقاتی که در سایر کشورها انجام شده بهمراتب قویتر است.

نتیجهگیری
با عنایت به گسترش روزافزون شبکههای اجتماعی و شکلگیری جوامع برند در بستر
این شبکهها ،جوامع مجازی برند در این تحقیق موردبررسی و اهمیت این جوامع در
تسهیل ارتباط میان عرضهکنندگان ،مصرفکنندگان و کاربران تشریح گردید.
با توجه به اینکه در این تحقیقبه دنبال الگویی برای شناسایی عوامل مؤثر بر مشارکت در
جوامع مجازی برند بودیم با بررسی ادبیات تحقیق چهار دسته از عوامل (عوامل مرتبط
با برند ،عوامل اجتماعی ،عوامل مرتبط با محصول و عوامل کارکردی) بهعنوان عوامل
مؤثر بر مشارکت در جامعه مجازی برند ،شناسایی گردید.
این عوامل و متغیرهای زیرمجموعه آنها در نمودار  0نشان داده شدهاند .هریک از این
عوامل در مشارکت و درگیری مشتریان در جوامع برند از اهمیت برخوردارند لکن در
این تحقیق ثابت شد که عوامل کارکردی و اجتماعی نسبت به سایر عوامل از اهمیت
بیشتری برخوردارند.بهگونهای که جایزه و پاداش با میزان تأثیر 2/426بیشترین تأثیر را بر
مشارکت در جوامع مجازی برند و هویتیابی با برند با میزان تأثیر 2/282کمترین تأثیر بر
مشارکت را داشته است.
نکته جالبتوجه آنکه عامل برند در بسیاری از تحقیقات بهعنوان عامل اصلی در مشارکت
در جوامع مجازی برند عنوانشده است حال آنکه در پژوهش حاضر پایینترین رتبه را
در میان عوامل مؤثر بر مشارکت در جامعه مجازی برند کسب کرده است به نظر میرسد
علت موضوع ،این است که در کشور ما برندهای قوی که کارکردی سمبولیک داشته
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بهگونهای که مشتریان با آن برند هویتیابی کنند اندک است لذا ازنظرپاسخدهندگانتأثیر
این عامل در میزان مشارکت در جوامع برند ناچیز است .ضمن اینکه با توجه به درآمد
سرانه کشور ،عوامل کارکردی مانند جایزه و پاداش و همچنین کسب اطالعاتتأثیر بیشتری
نسبت به سایر عوامل بر مشارکت در این جوامع مجازی برند داشتهاند.

پیشنهادهای کاربردی بر اساس نتایج تحقیق
تحقیقات متعددی ازجمله تحقیقات کاسالو و دیگران ()0224؛ دوالکیا ( )0228و مونیز
و اگین ( ) 0220تعامل اجتماعی میان اعضاء جامعه مجازی برند ،حول موضوع برند
میتواند به حفظ مشتریان و ارتقاء وفاداری آنها کمک کند ضمن اینکه نظریات
مطرحشده در تعامالت میان اعضای جامعه و نظراتی که در خصوص محصوالت میدهند
منبع غنی برای نوآوری و توسعه محصوالت است لذا با طراحی سامانهای برای دستهبندی
و نظاممند کردن این نظرات ،میتوان از آنها در بهبود و توسعه محصوالت استفاده کرد.
اراهه خدمات ویژه ،تخفیف به اعضا ،تبریک مناسبتها و اطالعرسانی تخفیفات ،اراهه
پاداش و کاالبرگهای تخفیف و همچنین ابزار سرگرمی مانند انواع بازیها ،ویدهوها و
اپلیکیشن ها در جامعه مجازی برند باعث مشارکت بیشتر در جوامع مجازی برند میشود.
توصیه می شود در جامعه مجازی برند از تبلیغ مستقیم و همچنین فروش محصوالت
خودداری شود زیرا به اعتماد اعضا به جامعه مجازی برند و جایگاه اجتماعی آن خدشه
وارد میکند.
شرکتهایی که محصوالت پیچیده و با فنآوری باال تولید میکنند که این محصوالت
برای مشتریان اهمیت دارد و برای آنها هزینه قابلتوجهی پرداخت میکنند باید اطالعات
بروز از نحوه کارکرد محصوالت ،مزایا و بخش سؤاالتمتداول در جامعه مجازی برند
خود پیشبینی کنند.
توصیه میشود با اراهه اطالعات باکیفیت و فراهم آوردن امکان پست کردن نظرات توسط
مشتریان در خصوص محصول و تجربیات آنها در استفاده از محصوالت شرکت و
همچنین مبادله اطالعات میان اعضا در بستری توأم با اعتماد به مشتریان در رفع ابهام و
کسب اطمینان قبل از خرید ،کمک شود.
جوامع مجازی برند برای برندهایی که از شهرت و محبوبیت چندانی برخوردار نیستند و
همچنین برندهای کاالهای تند مصرف ( )FMCGکه میزان مشارکت و درگیری مشتریان
در آنها اندک است با شناخت دقیق بافت مصرفی و عالیق اجتماعی و روانشناختی
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مشتریان ،بهجای تمرکز بر خود برند موضوعات مورد عالقه گروههای مشتریان را
موردتوجه قرار دهند.

پیشنهاد برای تحقیقات آتی
با توجه به اینکه در این تحقیق بر روی صنعت و کسبوکار خاصی تمرکز نشده بود و
با عنایت به اینکه ماهیت جوامع مجازی در کسبوکارهای مختلف میتواند متفاوت باشد
توصیه میشود موضوع این تحقیق در صنایع مختلف بهطور مجزا موردمطالعه و پژوهش
قرار گیرد.
با توجه به افزایش «قدرت» مصرفکنندگان بهواسطه جوامع مجازی برند ،بررسی این
موضوع و ابزار و منابع قدرت مصرفکنندگان در فضای جوامع مجازی میتواند یکی از
موضوعات جالبتوجه برای تحقیقات آینده باشد .اهمیت و نقش فرهنگ در ایجاد و
توسعه جوامع مجازی برند موضوعی حاهز توجه است .به پژوهشگران پیشنهاد میشود
عوامل مؤثر بر مشارکت در جامعه مجازی برند را در فرهنگهای مختلف با توجه به
ابعاد فرهنگی هافستد مورد مطالعه قرار داده و نتایج آن را با هم مقایسه کنند.
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