
 

 یالگو کاربرد کی: یمشتر با  تعامل در نیآنال  برندطرفداران  جامعه یها یژگیو ریتاث

پاسخ  –سم یارگان –م محرک یپارادا  

 

ده یچک  

از    یطرف  از.  باشند   داشته  تعاملن بسترها  یا  در  مداوم  طور  به  افراد  تا  شده  موجب  ،یتعامل  تالیجید  یهابستر  ظهور

، دعوت برند   به  ی وفادار شیافزا  به منظور  گرانید با  و   آنها  با انیمشتر   تعامل   ی برا  ن یآنال  جوامع   جاد یا  ی برا  ها  سازمان

قرار   یبررس مورد  سازد، یبرند مطرفداران  جوامع  نیا ریدرگ  را انیمشتر که آنچهن پژوهش، یدر ابه عمل آمده است. 

  یژگ یو  ر یتأث  یچگونگ   ی بررس   به   مطالعه   نیا  بوک،   س یف  نفر از کاربران  430  پرسشنامه  ی بررس   ق یطر  گرفته است. از 

بر تعامل  ( پاداش  و ی مجاز تعامل ستم،یس  ت یفیک اطالعات، تیفی ک)  نیآنال برند  طرفداران فرد جوامع به  منحصر  یها

  یتجرب   مدل   ک ی  پژوهش،   ن یا.  است  شده   یبررس   ز ین  برند   به  ی وفادار  ر ب  ی مشتر  تعامل   . اثرپردازد  ی م  ر یتاث  ی مشتر  با

ان کرده  یب  ت، یجنس  کننده  لیتعد   نقش   به   توجه   با  را  بوک   سی ف  در   ن یآنال  برند   طرفداران  جوامع  با  ان یمشتر  تعهد   یبرا

  با   ها  داده است.    از ین  مورد  مطالعه،   ن یا  ی نظر  نه یزم  ه ی توج  ی برا  پاسخ  – سم  یارگان  – م محرک  یپارادا.  کند   ی م  د ییتاو  

  مثبت،  یها  یژگیو  از  کی   هر  که  دهد   یم  نشان  جی. نتاگرفتند   قرار  ز یآنال  مورد  یساختار  معادالت  یساز  مدل  از  استفاده

  تعامل د.  ندار  را   ریتاث   نیتر  یقو   یمجاز   تعامل   و   اطالعات  ت یفی ک  ن ین بیکه در ا  گذارد،  ی م  ریتاث   یمشتر   تعامل   بر

قابل    نیآنال  ط یمح  در   یتیجنس  اختالف  که  دهد  یم  نشان  ج ینتا  نیادارد.    برند   به   یوفادار بر  ی مثبت  ر یتاث  ز ین  یمشتر

  زن  ی اعضا  ن یب  در   ی مشتر   تعامل ی رو بر نیآنال  برند   طرفداران  جوامع   ی ژگیو چهار  ه یکل ر یتأث  را یز  است،   یچشم پوش 

 است. ر و ثابتییتغ  قابل ر یغ مرد و

،  یمشتر   ، پاداش، تعاملیمجاز  ستم، تعامل یس   ت یفیاطالعات، ک   ت یفی ک،  نیآنال   برند   طرفداران  جامعه:ها  واژه   دیکل

 برند  به یطرفدار



 مقدمه . 1

 اطالعات  یگذار  اشتراک  به   یبرا  د یجد   یبسترها  جادیا  موجب(  تالیجید)   یتعامل  یها  یتکنولوژ  در  ریاخ  یها  شرفتیپ

  یم  دست  متقابل  اهداف   نیهمچن  و   ی شخص  اهداف  به   تالیجی د   ی بسترها  در   وسته یپ  طور  به   است. مردم   خود   ی معرف  و

  را   ن یآنال  جوامع   سازمانها  هارت دارند،مسر و کار داشته و در استفاده از آن    نترنت یا  با  مردم   شتر یکه ب ییابند. از آنجای

 تی فعال  ک ی  ی دارا  ی کل  طور  به  ن یآنال  جوامعکنند.    ی م  جادیگران، اید  با  و   گریکد ی  با  خود  ان یمشتر  به منظور تعامل 

 نی آنال  جامعه  است،  یمرکز  نقطه  مصرف،  ت یفعال  کی  که  ی هستند. هنگام  یمرکز  نقطه   عنوان  به   برند   کی   ای  مصرف

  د، یجد   ی اخالق  اعتقادات  ،یزندگ  سبک  احساسات،"  با   افراد  از   یگروه   به  که   شود،  یم   دهینام  مصرف   جامعه  عنوان  به

  جامعه   است،  ی کانون  نقطه   برند   ک ی  که   یزمان  که   یحال  در اشاره دارد،    "مشترک  مصرف   یها  وه یش   و   یعدالت  یب  احساس 

  یسو   از   شده   انتخاب  و   داریپا  گروه   ک ی"  که عبارت است از   شود   ی م  ی نامگذار  برند طرفداران    جامعه   عنوان   به   نیآنال

 "شناسد.  یت میکرده و به رسم  برند را قبول و  گریکد ی با تیعضو  قرارداد که  کنندگان، مصرف 

  دن ی د  ی برا  کنندگان،   مصرف   یبرا   یاجتماع  پلتفرم   ک یموجب ارائه    ن، یآنال  برند   طرفداران  جوامع   روزافزون   ت یمحبوب

  ن،یآنال  برند   طرفداران   جوامع شده است.    شان  عالقه   مورد   یها   برند   مورد   در  خود   اقیاشت  و   تجربه  گذاشتن  اشتراک  به  و

  در  مثبت   د ید  جاد یا  اعتماد،  شی افزا  برند،  ی آگاه  ش یافزا  ،خود  ی تعامل  و  یارتباط  ر ینظ  ی ب   یها  ت یاستفاده از قابل  با

شنهادات یپ  ی ابیبازار  هنگام  در  ی رقابت  ی ایمزا  به   یابیدست  و  برند   به   ی مشتر   ی وفادار  شی افزا  و مصرف کننده،   ی مشتر

 کند. ی ن میرا تضم ها سازمان

  ن یا  در  موجود   قاتی . تحقاست  کرده  تجربه  را  نیآنال  برند   طرفداران  جوامع  با  رابطه   در  یقاتی تحق  ی  عالقه  گذشته،  دهه

 آنها   رفتار  و   کنندگان   مصرف   تعامالت  بر   ا ی  ن یآنال  برند طرفداران    جامعه   ک ی  در   مشارکت  برند   با  مرتبط   جینتا  بر   حوزه 

ان  یمشتر  جذب   در  ن یآنال  برند طرفداران    جوامع   نقش   .است  شده   متمرکز   ،کنند   ی م  تیفعال  آن  در   که   ن یآنال  ط یمح  در

  جهان  ی ها  برند   ن یبزرگتر  از   یار یبساست.    برخوردار   یتوجه  قابل   ی علم  تیاهم  از   ،یمشتر  روابط   ت یتقو  و   توسعه   ز یو ن

  جادیا  منظور  به   آنها  مشارکت  زی ن  و   انیمشتر   به  خود  خدمات  ارائه   و   جیترو   غ، ی تبل  به منظور   را   جوامع برند   بوک  سیف   در

 توسعه داده اند.  شرکت-ی مشتر مدت  بلند  روابط 



  یف یضع  اطالعات  آن،  در  یمشتر  جذب  یبرا  یسازمان  تالش   و   نیآنال  برند طرفداران    جوامع  عی وس   رش یپذ   از  نظر  صرف

  ی ها  ی گذار  ه یسرما  ی بازده  بردن  باال  ی است. برا  دسترس   در  ن جوامع،یوستن به ایپ  یبرا   انیمشتر   زه یانگ   مورد   در

  ی برا آن ها    زه یانگ   مورد   در  یمشتر  بهتر   درک  به  ازین  ها  ابیبازار  ن،یآنال  برند طرفداران    جوامع  جادیا  در  شده  انجام

از    تواند   ی م  تعامل   ی ها  زهیانگ   بهتر   شناخت، دارند.  برند   یبرا(  یمال و ینگرش )  آن   یایمزا و   برند   جوامع  نیا  در   شرکت

  از  . کند   کمک   ت ین مزیبهتر  به یابیدست  در  جامعه برند،  شرفته یپ  پلتفرم   نیا  ی برا  یاتیعمل  یبهبود استانداردها  قیطر

  ان یمشتر   زه یانگ   ی بررس   گذرانند،  ی م  نیآنال  برند   طرفداران  جوامع  وقت خود را با  انیمشتر  از   ی ادیز   تعداد   که   ییآنجا

 ت است.یاهم ی دارا آنها با تعامل  و  مشارکت  یبرا

  اریبس  ی ابیبازار  مطالعات  در  ،نی آنال   برند طرفداران    جوامع   مورد  درتوسط مصرف کنندگان    شده   انجام  قاتی زه تحقیانگ 

  را   ی مشتر  مشارکت   به   و دانشمندانه  ی علم  توجه  ن یهمچن(  MSI)  ی ابیبازار  علوم  موسسه. است  گرفته  قرار توجه  مورد 

  توجه  ن، یآنال  برند طرفداران    جوامع   نه یزم  در   ی مشتر   مشارکت  مورد   در   ق یتحق  ر، یاخ  سال  چند   کند. در   یم   ه یتوص

  قی تحق  یواقع  ازین  نیا  هرچند   است.  افتهین  توسعه  هنوز  حوزه  نیا  در  یتجرب  اکتشاف  اما  است  کرده  جلب  خود  به   یادیز

ست. ین  هماهنگ  صنعت،   ر یمتغ  ی ویسنار  با  ن، یآنال  برند طرفداران    جوامع  در   ی مشتر  مشارکت  یها  زه یانگ   مورد   در

  کرده   د یتاک  ی مشتر   مشارکت  یرو   بر   آنها  ر یتاث  و  برند طرفداران  جامعه    ی ها  ی ژگیو  یبررس   به   ازیبر ن  ، یقبل   مطالعات

  یژگ یو  مطالعات،  ی برخبرند است.    طرفداران   جامعه   ک ی   از   یمشتر  ی کل  تصور   ک ی  کننده   منعکس  ها  ی ژگیو  نیا  را یز  اند،

 مطالعات  حال،   ن یا  اند. با  داده   برند را نشان   ی آگاه  و   تعهد   ت، یرضا  بر   آنها   ر یتاث  و   نیآنال  برند   طرفداران   جامعه   یها

  یم   ی مشتر  مشارکت  جادیا  باعث  ات یخصوص  نیا  ق یطر  از   که  ییرهایمس  برند و  طرفداران  جامعه   ی ها  ی ژگی و  مربوط به 

 هستند.  نادر اریشوند، بس

 طرفداران برند  جوامع  با  مشارکت  ی برا  ی مشتر  یها  زه یانگ   جامع و کامل   یبررس   ق یاز طر  تا  کند   ی م  تالش   قیتحق  نیا

 ن ی اول  ی فعل  مطالعه بپردازد.    ی قاتی تحق شکاف  ن یا  به   به برند   ی وفادار  در   ی مشتر   مشارکت ر ی تأث  و  بوک   س یف  در  نیآنال

 برند   فرد جوامع طرفداران  به  منحصر  یها  یژگیو  چگونه  که  کند   یم  یبررس   یجد   طور  به  که  است  یمطالعه ا  نوع

  ر ی تاث   ی بررس   ن یشیپ  قاتی تحق  ن، یا  بر   عالوه کند.    ی م  ینیب   ش یرا پ  ی مشتر  مشارکت (  ساختمان   یها   بلوک)  نیآنال



  که   است  معنا  ن یا  به  دهد که  یم   را نشان  نیآنال   طرفداران برند   جوامع   در   یمشتر   مشارکت  در  ی تیجنس  یها  تفاوت 

  یت یجنس  زیآنال  مطالعات  ،یاجتماع  یها   رسانه  نهیزم  در  .است  متفاوت  مختلف،   یت هایجنس  نیب  در  کننده  مصرف  رفتار

جوامع    با  ارتباط  در  تیجنس  کننده   لیتعد   نقش   مورد  در  درک   فقدان  به  توجه  با  ن،یبنابرادارد.    قرار  هی اول  مرحله  در

  یژگ یو  ن یب  رابطه   بر (  زن  و   مرد )  مختلف   ی ها  تیر جنسیتاث  یچگونگ   ی بررس   به   شتر یب  مطالعه   نیا  ن، یآنال   برند   طرفداران

 پردازد.   یم  یمشتر  با تعامل  و  نیآنال  برند  جوامع طرفداران ی د یکل یها

  موضوع   نیا  به  یقبل  مطالعات  را یز  دارد،  یابیبازار  اتیادب  در  یتوجه  قابل  سهم  مقاله  نیا   ذکر،  فوق  شکاف  به   توجه  با

  که  ییآنجا  گذارد. از  یم  ری تاث  یمشتر   تعامل  بر  ن یآنال  برند   طرفداران  جوامع   یاصل  ی ها  یژگ یو  چگونه   که   اند   پرداخته ن

 ن یا  شود،   یم   آغاز  تیسا  وب   کی   ق یطر  از  یاجتماع  ی ها  رسانه  ی کاربرد  ی ها  برنامه   در   نی آنال  نهیزم  در   یمشتر   تعامل

  ذکر  برند   جامعه طرفداران   یطراح  ات یادب  و   تیسا  وب   در   اغلب  که  یی ها  سازه   از  ی برخ  یبه بررس   خاص   طور   به   مطالعه 

 شرکت   تیسا  وب  کی  یطراح  هنگام  در  ستمیس   تیفی ک  و  اطالعات  ت یفیک  مانند   ییها  یژگی و  پردازد.  یاند، م  شده

 نی همچن  و برند   از  یآگاه  و  تی رضا  شیافزا  یبرا  ییها  پاداش   و تعامل  که  یحال  در  است،  گرفته   قرار توجه  مورد موثر،

  یبررس   به  مطالعه   نیا  ن،یبنابراشده است.    شنهادی، پنیآنال  برند   طرفداران  جوامع   به   یمشتر   مطلوب  شیگرا  جادیا

  جوامع طرفداران (  پاداش   و  یمجاز  تعامل  ستم،یس   تیفیک  اطالعات،  تیفی ک)  ید یکل  یژگیو  چهار  نیا  یجمع  راتیتاث

  مدل   ی تجرب  اعتبار و  پاسخ – سم  یارگان – محرک   م یپارادا درخواستپردازد.   ی م  انیمشتر  مشارکت  ی رو بر  ن یآنال برند 

  افته ی  که   بیترت  نیا  به  د یافزا  ی م  مطالعه  نیا  سهم  به  زین  یت یجنس  ی ها  تفاوت  به  توجه  با  بوک  س یف  نهیزم  در  ی مفهوم

ها  در   توان   ی م  را   مطالعه   نیا  یها  مناسب  که  ره یغ  و   وبیوت ی  و   نینکد یل  تر،ییتو  مانند   یاجتماع  مختلف   یرسانه 

 ، به کار گرفت.  هستند  یدانشگاه قاتی تحق

  ه ی فرض  و   ی مفهوم  چارچوب   و  کند   ی ان میب  به طور خالصه   را  مطالعه  نیا  یساختارها  به  مربوط  یقبل  اطالعات  ر یز  بخش

  ارائه  با مقاله  نیا . شود یم  ارائه ی مفهوم چارچوب د ییتأ یبرا ها داده ز یو آنال ی متدلوژآن،  از  کند. پس  یجاد میا را ها

    .رسد   یم  انیپا به مطالعه ی ها ت یمحدود و  بحث ج،ینتا

 ی نظر توسعه. 2



 پاسخ  –سم یارگان –محرک  چارچوب 2.1

 شنهادیپ  یانتگرال  مدل  کی  از  تیحما  ی برا  ینظر   یمبنا  کی   عنوان  به(  S-O-R)  پاسخ  –سم  یارگان  –محرک    چارچوب

 ط ی مح   ی ها  یژگیو  ی کند که برخ  یان م یب   S-O-R  رد. چارچوبیگ  یم   قرار  استفاده  مورد  ، یفعل  مطالعه  توسط   شده

بروز  خود  نوبه  به   که   شود  ی م  فرد   یاحساس   و   یشناخت  تیوضع  کیتحر  موجب .  شود  یم   یرفتار   یها  پاسخ  باعث 

  کننده   مصرف   رفتار   گر ید  ی ها  نه یزم  از   ی اریبس  و   تیسا  وب  تجربه   غات،یتبل  وتر، یکامپ  تجربه   به   S-O-R  چارچوب

استفاده   افتهی  گسترش  مطالعه  کننده  مصرف  رفتار  حوزه  در  S-O-R  چارچوب  از  است.  اهم  یفعل   در  باالیاز    یی ت 

 است.  برخوردار

  فرد   که   است  ی نفوذعنصر  "  محرک  عنصر   .پاسخ  و  سمیارگان  محرک،.  ردیگ  یم   نظر   در   را  عنصر  سه  S-O-R  چارچوب

  ی ژگیو  از  یا  مجموعه   و  نیآنال  برند طرفداران    جامعه  کی  رساختیز  ، محرک  ،یمجاز  ط ی مح  در.  "کند   یم  کیتحر  را

  جامعه طرفداران   ک ی  ی ها  ی ژگیو  مطالعه   ن یا  در   . گذارد  یم   ر یتاث  ی مشتر   ی درون  حالت  ت یوضع  بر   که   است   آن  یها

  د که محرکنشو ی در نظر گرفته م  یبه گونه ا ( پاداش  و  یمجاز  تعامل  ستم، یس  ت یفی ک اطالعات،  ت یفیک)  ن یآنال برند 

 نی آنال  طرفداران برند  جوامع  با  ی مشتر  تعامل بر  ی توجه قابل ر یتأث ها  ی ژگی و ن یا که   کند   ی م  ان یب ن پژوهش یاباشند. 

   .گذارد یم

  که   دهد   ی م  نشان  را  ییندهایفرآ  و  است  انیمشتر  یعاطف  و   ی شناخت  واسطه  حالت   ،S-O-R  چارچوب  سم یارگان  عنصر

  شامل و  دهد  ی م نشان را انیمشتر   یذهن  یندهایفرا ،یشناخت هستند. حالت لیدخ انیمشتر پاسخ و  ها محرک انیم

دارد.   وجود  اطالعات  یابیباز  و  ره یذخ  پردازش،  کسب،  خصوص  در  کنندگان  مصرف  ذهن  در   که  است  ییزهایچ  همه

عاطف   یاحساس   حالت   یها   محرک   از   پس  انیمشتر  که   دهد   ی م  نشان  را   لذت  و   یختگ یانگ بر  مانند   یاحساسات  یو 

  ی اطالعات   به  را  ها  آن  رند،یگ  یم   قرار  ها  محرک  نیا  معرض  ان در یمشتر  که  یهنگام  .دهند   یم  نشاناز خود    یطیمح

 مشارکت   ید یکل   ابعاد  از  عواطف  و  شناخت  که  ییآنجا  ازهستند.    کارآمد   و   د یمف  یر یگ  میتصم   یبرا   که  کنند   یم  لیتبد 

 برند   جوامع طرفداران  با (  سمیارگان  ک حالتی)  انیمشتر   مشارکت  که   دهد   ی م  نشان  مطالعه   ن یا  ن، یبنابرا  است،  ی مشتر



ان،  یمشتر  متقابل   ی عاطف   و یشناخت   یها   حالت  ی رو   بر (  OBC ی ها  ی ژگیو) یط یمح یها  نشانه ر  یق تاثیاز طر  نیآنال

 رد. یگ  یر قرار م ی تحت تاث

  شامل   رفتارهان  یا  .است  ریناپذ   اجتناب  ی رفتارها  ای  انیمشتر  کرد یرو  از  حاصل  جه ی نت  S-O-R  چارچوب  پاسخ  عنصر

است.   شده   داده  نشان  ره یغ  و   مثبت  ارتباط   و   د یخر  قالب  در  خاص   ماتیتنظ  در  انیمشتر  توسط   که   است  مثبت  پاسخ

  و   اقامت /    د یخر   قصد   عدم  و   یمنف   ی ها  ام یپ  مانند   مخالف   ی ها  پاسخ  کننده   منعکس  یاجتناب  ی رفتارها  که  ی در حال

  از  پاسخک ی عنوان  به یوفادار  فاکتور  مطالعه   نیا در باشد، زی ن ینگرش  تواند  ی م پاسخ که  نیا به توجه با .هستند  رهیغ

 . ردیگ ی م قرار  یبررس  مورد  نیآنال برند  طرفداران  جوامع در ی مشتر مشارکت

 ه یفرض و قیتحق مدل. 3

 ی مشتر مشارکت در اطالعات  تی فیک ریتأث 3.1

رگذار  یتاث  برند   به   مربوط  اطالعات  ت یفیک   بر   ی ا  مالحظه   قابل  طور   به   ن،یآنال   برند   جامعه طرفداران  در   ی مشتر   مشارکت

  ف یتعر   تیسا  وب  در  شده  ارائه   اطالعات  ت یفیک   از   کاربران  درک"  عنوان   به   اطالعات   تیفیک   ن،یآنال  ط یمح  کی   است. در

 طی مح  کی  در  انیمشترشده است.    منتشر  اطالعات  درک  و   کاربران  انتظارات  نیب  سهیمقا   دهنده   نشان  و  "شود  یم

 با   زیآنهاست و ن  انتظارات  با  مطابق  که  یاطالعات  زانیمبا    که   کنند   یمدرک    یبه گونه ا   را  اطالعات  تیفی ک  نیآنال

 تی فی ک  ن یهمچن  ان یمطابقت داشته باشد. مشترهستند،    کار  به   مشغول   آن   در   که   یخاص  ت یفعال  از ین  مورد   الزامات

  و   تعامل   ت یقابل  اطالعات،  به   یدسترس   ها،   داده   بودن   ی غن  اطالعات،  ارتباط   ر ینظ  یی ها  شاخص  ق یطر   از   را  اطالعات

  بزرگ  یا   تجربه  ، ییها  ی ژگیو  نیچن  با   نیآنال  برند   جوامع طرفداران  در   اطالعات  دهند.  ی ص میتشخ  ،یساز  یسفارش 

  جوامع طرفداران  با  مدت   یطوالن  ارتباطات  و   تعامل  اهداف  تینها  در   و   آنها  برند   مثبت  ریتاث  که   دهد   ی ارائه مان  یبه مشتر

  جستجو   یها  نه یهز  شیافزا  باعث  نیرا ایز  شود   ج کنندهیگ  است  ممکن  کم اطالعات  تیفیک دهد.    ی م  ش یز افزایبرند را ن

  انیمشتر  به   دهند،  ی م  ارائه   را  ی غن  اطالعات  که  ن یآنال  برند   طرفداران جوامع  شود.    یم  ی مشتر  اطالعات  پردازش   و

  یمشتر   یشود برا  ین باعث می که ا  اورد،یب  ارمغان  به  را  یشتر یب  متقابل  نیهمچن  و   یفرد  یایمزا  که   د نکن یم  کمک

 . کنند  شرکت  یاجتماعات ن یچن در ان یمشتر که  رود ی م انتظار رو، نیا ه جوامع باشند. ازی از بق تر جذاب



  ری تاث  یسازمان  یی کارا  و   برند   از  ی آگاه  ، یمشتر   تیرضا  جامعه،   تعهد   بر   اطالعات  ت یفیک  که   دهد   ی م  نشان   قاتی تحق

 تی مز   دهند   ی م  ارائه   انیمشتر  به  را   اعتماد   قابل  و   شده   روز  به   معتبر،   اطالعات  که   برند   جوامع طرفداران   گذارد.   یم

 ،باشند   اعتماد  قابل  منابع  از  و  ارزشمند   ق،یدق  ،ی کاف  مرتبط،  که  یاطالعات  آورند.  یم  دست  به  را  یمحسوس   یرقابت

  ن،یبنابرا رند.یبگ  برند  با در ارتباط  یبهتر ماتیتصم  و کنند  کسب  برند  از  یشتریب یآگاه  تا  سازد یم قادر  را انیمشتر

ق  یتشو   مشارکت   ی برا   را   انیمشتر  باشد،  برخوردار   ی فراوان  تیف ی ک  از   شده  ارائه   برند   جوامع طرفداران  در   که   ی اطالعات  اگر

   : میکن  یر فرض م یرا به صورت ز  یمشتر با  تعامل و  اطالعات تیفی ک نیب  ارتباط  ما  ن،یبنابرا. کند  یم

   .دارد  ی مشتر  مشارکت بر  ی مثبت ر یتاث ن یآنال  برند  انجمن طرفداران ک ی در  اطالعات ت یفیک

 ق ی تحق یمتدولوژ . 4

 نمونه 4.1

  دانشجو   800  به  ها  پرسشنامه.  به عمل آمد   یهند   دانشگاهک ی  در پرسشنامهک  ی  ی  مطالعه  با استفاده از  مطالعه  نیا

  به .  د یگرد  بازگشت  شده  لیتکم  پرسشنامه  453  از   ی ا  . مجموعهشد   داده   بودند   بوک   سی ف  در   فعال  اکانت   ی دارا  که 

  مورد  430  یواقع  نمونه  کی  جهینت   در  و  شد،  رد  پرسشنامه  سه  و  ستیب  پاسخها،  از  یبرخ  در  یکپارچگ ی  فقدان  لیدل

 چرا  شود؛   ی م  استفاده   پاسخ گو  عنوان   به  انیدانشجو  از   مطالعه نیادر    . مورد استفاده قرار گرفت  ز یآنال  ی پرسشنامه برا

  بوک  سیف تیجمع  نیشتریب  آنها  هستند،   نترنتی ا  معرض  در  و مرتب   سروکار داشته   یتکنولوژ  با   امروز  ان یدانشجو  که 

 مناسب   بستر   ک ی   بوک   س یفکنند.    ی م  شرکت   نیآنال   برند   جوامع طرفداران   در   خاص   طور  به   و   دهند   ی م   ل یتشک  را

  کی   عنوان   به  بوک  سیف  ن،یا  بر   است. عالوه  جیرا  یاجتماع  ی ها  شبکه  یها  تیسا  از  یکی   رایز  است  یفعل   مطالعه  یبرا

 است. ی مشتر روابط  حفظ  و  جادی ا یبرا برند، صفحات  ل یتشک به منظور ها شرکت از  ی اریبس یبرا  موثر فرم  پلت

  ی انیجودانش  تنها  کردند؛  افت یدر  ن یآنال  برند   جوامع طرفداران   از   ی مختصر   درک   انیدانشجو  پرسشنامه،   ع ی توز  از   قبل

عالقه داشته و آن را    بوک  سیف  جامعه طرفداران برند در   کی به    حداقلانتخاب شدند که    دهندگان   پاسخ  عنوان  به

که    یانیپاسخگو  قیاز طر  نیآنال  برند   جوامع طرفداران  اکثرکنند.    ید م یخر  نیآنالبه صورت    اغلب  و  کنند   یدنبال م

 محبوبشوند.    ی دنبال مک و  ی الهستند،    ی کیو الکترون  یفروش   خرده   مد،   ، یدنینوش   و   ییغذا  مواد   یبرندها  به   مرتبط 



 Shoppers(٪ 10)  ، (٪14)  کی نا  ، KFC  (15٪) ،  Cafe Coffee Day  (14٪)،  (٪17)  هندو   تزا یپ  ج یرا  جوامع   نیتر

Stop  ، Flipkart (9٪) ، کروسافتی ما Lumia (8٪)،   هستند.   ( ٪3) داکومو  تاتا و  ،( ٪ 4) هند  سامسونگ ،( ٪6) دل 

 پاسخ   از(  نفر  250)  ٪58  حدود.  بودند   زن  دهنده  پاسخ(  185)  ٪ 43  و  مرد(  245)  ٪57  شامل(  نفر  430)  نمونه

سال    33  و   29  نیب(  نفر  65)  ٪15  و  سال  28  و  24  نیب (  نفر   115)  ٪27  بودند،  ساله  23-19  نیب   در  دهندگان

 87  و  ارشد،  یکارشناس   یها  دوره   در(  ٪30)  129  ،یکارشناس   ی ها  دوره  در(  ٪49.76)  214  نفر،  430  از  .بودند 

 4143با  یتقر)  INR 2،75،000  دهندگان   پاسخ  ساالنه   خانواده   درآمد   نیانگ یم.  بود  Ph.D  پژوهان   دانش   از (  20.24٪)

  روز   در   کباری  حداقل   ٪ 20  و   روز  در   بار  3-1  ٪ 35  روز،   در  بار  پنج   از  ش یب  دهندگان   از پاسخ  ٪45  . بود(  کایآمر  دالر

   .کردند  ی خود را بررس  بوک سیف

 ارهایمع 4.2

  ت، ی جمع  یآمار  اطالعات  مورد   در  دهندگان  پاسخ  از  اول  بخش:  شده است  هیته  ی بخش  دو  پرسشنامه   کی  مطالعه  نیدر ا

  شامل   دوم   بخش   دارند، سوال شده است.  دوست  بوک  سیف  در  که  طرفداران برند   جامعه   و   بوک   سیف   از  استفاده   زانیم

متن   با  متناسب  و  شده  اقتباس   مختلف  منابع  از  ها  سازه  همه  یارهایمع  . بود  مطالعه   ساختار  شش  به  مربوط  سواالت

اقتباس شده از    یتم ها یآ  از   استفاده  با  ستمیس   تیفی ک  و  اطالعات  ت یفیک  (.د یکن  مراجعه  1  وستیپ  به)  اند شده    اصالح

Ahn et al  (2007)   از  از ین  مورد  اقالم   قیطر  از  ها  پاداش   و   ی مجاز  ی تعامل  یها  ت یفعال.  گرفت  قرار   یابیارز  مورد  

Jang et al(   و  Hollebeek  توسط   شده  رفته یپذ   اس یمق   ق یطر  از  یمشتر   مشارکت.  شد   یر یگ  اندازه  (2008. 

  و  Parasuraman  اس یبا توجه به مق  برند   به   یوفادار   زانیم  ت،ینها  در.  گرفت  قرار  یاب یارز  مورد  (2014)  همکاران

 .  است شده اقتباس  (2005) همکاران

 

 



 

 ق یتحق مدل :1 شکل

 A1  وستیپ

 د.ینی بب را 1 وستیپ

 اقالم  : ساخت1 وستیپ

 منبع  اقالم  ساخت 

 ستم یت س یفیک

1[ .BC]  مناسب سبک  کی ی دارا 

 است تیسا نوع  ی طراح یبرا

2[ .BC  ]آسان تیتبادل و هدا  

 اطالعات  یبرا

3[ .BC  ]و  عیسر پاسخ ی دارا  

 است  تراکنش پردازش 

4[ .BC ]یشخص از افشاء اطالعات  

 کند  ی م ی ریجلوگ

5[ .BC  ]ی ها یژگیو ی دارا  

 است تیسا نوع  با متناسب

6[ .BC ] و  یصوت  تجربه  کی  

 کند  ی م خلق  یر یتصو

Ahn et al (2007) 

 کیفیت اطالعات

سیستم  کیفیت   

 تعامل مجازی   

 پاداش       

 جنسیت       

 وفاداری به برند   تعامل مشتری  



 ت اطالعاتیفیک

7[ .BC  ]یکاف   یمحتوا  ی دارا  

 اطالعات دارم انتظار  من  که است

 کنم  دایدر آن پ را

8[ .BC ]فراهم را  کامل  اطالعات  

 کند  یم

9[ .BC ]را تیسا مختص   اطالعات  

 دهد  ی م ارائه

10[ .BC ]یم  ارائه ق یدق  اطالعات  

 دهد 

11[ .BC ]موقع را به  اطالعات  

 دهد  ی م ارائه

12[ .BC ]ینانیاطم قابل  اطالعات  

 کند   یم  فراهم

Ahn et al (2007) 

 ی مجاز  تعامل

13[ .BC ]کی  در  را  اطالعات  

 کند  ی م ف یتعر مناسب فرمت

14[ .BC  ] تیفعال  از ییباال درجه  

  ی فرد نیب  و  یاطالعات مبادالت در

 دارد 

15[ .BC  ]در    باال سرعت یدارا

 است پاسخ و پرسش

16[ .BC ]اعضا و  زبان یم ن یب 

 کند   یم  جادیا تبادل

Jang et al (2008) 

 پاداش 

17[ .BC ]یم  ارائه ینقد ز یجوا  

 دهد 

18[ .BC ]ی م ارائه  یز معنو یجوا  

 دهد 

Jang et al (2008) 

  



 ی مشتر مشارکت

19[ .BC ]اعضا را ارتقاء ازات یامت  

 دهد  ی م (کاهش)

  یم  من [ BC]  از استفاده  با. 20

 کنم   یم  فکر  برند  به  خواهم

  یم  استفاده[ BC]  از  که ی وقت. 21

  یم  فکر آن  ی  درباره   یلی خ کنم،

 کنم 

  من  عالقه[ BC]  از استفاده  با. 22

  مورد در   شتریب اطالعات کسب  به

 شود  یشتر م یب برند 

  کنمیم  استفاده [ BC]  از ی وقت. 23

 دارم  ی خوب و مثبت اریاحساس بس

  را من [ BC]  از استفاده . 24

 کند   یم خوشحال

  یم  استفاده [ BC]  از ی وقت. 25

 دارم   ی خوب احساس  کنم

[  BC]  از  که کنم یم افتخار  من. 26

 کنم   استفاده

Hollebeek et al (2014) 

 به برند  ی وفادار

  جوامع ریسا با  سهیمقا من در  .27

  را ی شتر یب زمان طرفداران برند،

 کنم  ی م[ BC]صرف  

Parasuramanet al (2005) 



  مورد در ی مثبت ی زهایچ من. 28

[BC ]م یگو یم  گرانید  به 

  با  که   یکس  را به[ BC]  من. 29

  یم  هی کند، توص ی من مشورت م

 کنم 

  را  گرانید  و  دوستان من. 30

 کنم  یم  [BC]  با تجارت به قیتشو

 

 



 

 



 

 


