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چکیده
هدف پژوهش حاضر بررسی و توسعة مدل اثر جامعة برند بر ویژگیهای برند ،با میانجیگری
دلبستگی به برند و نقش تعدیلکنندة شباهت جامعه – برند در صنعت پوشاک ورزشی داخلی و
خارجی بود .روش پژوهش ،توصیفی -همبستگی و ازنظر هدف ،کاربردی بود .پژوهش بهشکل
میدانی انجام شد که مشتریان برندهای ورزشی داخلی و خارجی در سطح فروشگاههای شهر شیراز
جامعة آماری آن بود .ابزار اندازهگیری ،پرسشنامة  34سؤالی در مقیاس پنجارزشی لیکرت بود.
نتایج نشان داد که شباهت جامعة برند ،رابطة بین تعهد به جامعة برند و دلبستگی به برند و رابطة
تعهد به جامعة برند و تعهد به برند را تعدیل کرد؛ درحالیکه شباهت جامعة برند نقش تعدیلکنندهای
بین شناسایی و تعیین هویت جامعة برند و شناسایی و تعیین هویت برند نداشت .بهطورکلی ،اگر
مشتریان جامعة برند ورزشی موفق را بپذیرند ،آن جامعة برند ورزشی اثرگذارتر خواهد بود .ایجاد
نگرش مثبت در ادراک مشتریان نیز زمانی روی میدهد که جامعة برند برمبنای خرید و رضایت از
خرید مطرح شود و تنها ،داشتن هویت جامعة برند و داشتن تعهد به جامعة برند برای ایجاد تغییر
مثبت ،مؤثر نیست.
واژگان کلیدی :جامعة برند ،دلبستگی به برند ،تعهد به برند ،شباهت جامعه  -برند ،مشتریان

*نویسندة مسئول
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126

مطالعات مدیریت ورزشی شماره ،46بهمن و اسفند 1396

مقدمه
ازنظر مصرفکنندگان ،برند یک محصول جزو مهمی از کاال است و به منفعت و ارزش آن میافزاید.
امروزه ،شرکتهای دارای برند معتبر عمالً درمقابل راهبرد رقبا بیمه شدهاند (حمیدی ،جوانی و تکلی،
 .)15 ،1395با توجه به مزایایی که برند و برندسازی برای سازمانها و مصرفکنندگان ایجاد میکند،
بازاریابان به این موضوع توجه بسیاری کردهاند (ماهله و شنیور .)46-47 ،2010 ،1برند ،راهبردی
بسیار کاربردی برای متمایزشدن در صنایع خدماتی و تولیدی است و در دنیای امروز ،شرکتها و
سازمانها نهتنها بهدنبال رقابت برای بهدستآوردن بازار محصوالت هستند ،بلکه تالش بسیار زیادی
درراستای ایجاد همسویی ادراکات ذهنی مشتریان با خود (محصول ،برند و شرکت) انجام میدهند
(یوساکلی و بالوگلو .)119 ،2011 ،2طی دهههای گذشته ،ارزش یک شرکت برحسب امالک ،دارایی-
های ملموس ،کارخانهها و تجهیزاتش اندازهگیری میشد .بااینحال امروزه ،متخصصان علم اقتصاد به
این نتیجه رسیدهاند که ارزش واقعی یک شرکت در جایی بیرون از آن؛ یعنی ،در اذهان خریداران
بالقوه قرار دارد (مودی ،میرکاظمی و وحدانی .)67 ،1394 ،برند یا نام تجاری معروف ،باعث وفاداری
مشتریان در بازار رقابتی میشود .امروزه ،برند جزء مهم و جداییناپذیری در راهبرد بازاریابی محسوب
میشود و بازاریابی برندها در قلب تجارت قرار دارد .بهترین شرکتهای معروف جهان ،مانند پراکتراند
گمبل و مارس ،3حول محور جامعة برند خود سازماندهی میشوند (حیدرزاده ،الوانی و قلندری،
 .)33 ،1389در دهة گذشته ،شرکتها شاهد عالقة روبهرشد جوامع برند بودهاند .جامعة برند مفهوم
مرتبطی با رابطة مصرفکننده با برند ،مانند نگرش نسبت به برند ،شخصیت برند و تصویر ذهنی برند
است (ژو ،ژانگ ،سو و ژو .)895 ،2012 ،4نخستین بار در سال  ،2001آلبرت مونیز و توماس اگین5
عبارت «جامعة برند» را مطرح کردند .جوامع برند ابزاری هستند که به تقویت روابط برند و
مصرفکننده کمک میکنند .یک جامعة برند میتواند بهعنوان گروهی از مصرفکنندگانی تعریف شود
که شور و اشتیاق مشترک دارند( .استوکبر گرساور ،رانتشوار و سین .)410 ،2012 ،6با توجه به اهمیت
فرایند برنامهریزی بازاریابی و توجه به ارزش ویژة برند ،موضوع جوامع برند بسیار مهم شده است و در
سالهای اخیر ،به یکی از دلگرمکنندهترین تحوالت در بازاریابی رابطهای تبدیل شده است .جامعة برند
پدیدة قدرتمندی است که درسراسرجهان پدیدار شده است و برای شرکتها ،مزایای بسیاری را
1. Maehle & Shneor
2. Usakli & Baloglu
3. Perakterand, Gampel & Mars
4. Zhou, Zhang, Su & Zhou
5. Albet muniz & Toomas Agin
6. Stokburger-Sauer, Ratneshwar & Sen

توسعه مدل اثر جامعه برند بر ویژگیهای برند

127

بهارمغان آورده است .با مدیریت ،حفظ و حمایت از جوامع برند ،شرکتها میتوانند وفاداری در مشتری
ایجاد کنند و بهرهوری بازاریابی و کیفیت برند خود را افزایش دهند (ترچشنکو و رادیانووا.)2011 ،1
تعهد به جامعة برند نیز متشکل از دو بعد عاطفی و حسابگرانه است که بین اجزای رابطه و شکلگیری
وفاداری ،نقشی میانجی دارد (تسای .)528 ،2011 ،2به گفتة مورمان ،زالتمن و دشپاند،1992( 3
 ،)319تعهد مشتری عبارت است از نوعی نگرش یا تمایل پایدار به یک شرکت یا نام و نشان تجاری
خاص .مصرفکنندگان با برخی نام و نشانهای تجاری رابطهای شبیه به رابطهای که در زندگی
شخصی خود با دیگران ایجاد میکنند ،برقرار میکنند (ایچ ،النگنر ،اشمیت و گویس.)101 ،2006 ،4
این رابطه میتواند مزایای شناختی همچون داشتن رضایت و اعتماد به نام و نشان تجاری و نیز
احساس دلبستگی به نام و نشان تجاری متفاوتی را بههمراه داشته باشد و موجب شکلگیری پیوندی
قوی بین مصرفکننده و نام و نشان تجاری شود (فرونتیر و یاو .)455 ،1997 ،5مفهوم دلبستگی به
نام و نشان تجاری ،از مطالعات روانشناختی درزمینة دلبستگی فرد به داراییهای مادی خود ناشی
شده است (بلید و بهی .)40 ،2011 ،6پژوهشگران دلبستگی به داراییهای مادی را بهصورت حالت
خاص و ویژهای از رابطة بین فرد و دارایی مادی مشخص تعریف کردهاند که نیازمند تملک روانی
بسیار فراتر از مالکیت فیزیکی است (کلین و بکیر .)2004 ،7در حوزة ورزش ،برندسازی بهمعنای
موفقیت و جذب درآمد و سرمایه نیست؛ بلکه ،ایجاد روشهای موفق در جذب مشتریان و ایجاد هویت
برند قوی است که باعث موفقیت و پیشبرد اهداف برندها میشود .یکی از عوامل تأثیرگذار در مشتریان
برندهای ورزشی ،هویت اجتماعی برندها است .بهسبب داشتن معانی نمادین ،برندها میتوانند
مصرفکنندگان را در دستیابی به اهداف هویتی خود یاری رسانند (استوکبر گرسائر و همکاران،2012 ،
)411؛ بنابراین ،میتوان بیان کرد که با درک مفاهیم مربوط به هویتپذیری از برند ،میتوان دانش
موجود درزمینة مدیریت برند را غنیتر کرد و برداشت جامعتری از آن داشت (کنزل و هالیدی،8
 .)299 ،2008جوامع تمایل دارند که براساس شناخت اعضای خود شناسایی شوند .الگشمیر ،دهالکیا

1. Terechshenko & Radionova
2. Tsai
3. Moorman, Zaltman & Deshpande
4. Esch, Langner, Schmitt & Geus
5. Fournier & Yao
6. Belaid & Temessek Behi
7. Kleine & Baker
8. Kuenzel & Halliday
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و هرمان )25 ،2005( 1قدرت تعامالت مصرفکننده با جامعه را بهعنوان متغیر اصلی هستة شناخت
شدن توسط اعضای خود میدانند و مشخص میکند اعضا میتوانند متفاوت باشند؛ اما ،تنها در بعد
تعیین هویت جامعة برند برخالف هویتها ی دیگر که ممکن است یک شخص منحصربهفرد باشد و
جداگانه عمل کند ،این یک هویت جمعی یا مشترک است( .توماسون و مک اینیس و پارک،2005 ،2
 .)81در پژوهش مائل و اشنور ،)2010( 3شناسایی و تعیین هویت جامعه بهصورت ادراک وی از تعلق
واقعی یا نمادین فرد به یک گروه تعریف شده است .دراینزمینه ،در مطالعة کونزل و هالیدی (،)2008
شناسایی و تعیین هویت برند به اتصال قدرتمند روانی یا حس یکیبودن با یک برند اشاره دارد .افراد
با برندهایی که هویت آنها را تقویت و افزایش میدهند ،شناسایی میشوند (ژاگلیا .)2013 ،4در
پژوهش الگشمیر و دهالکیا و هرمان ( ،)2005شناسایی و تعیین هویت جامعة برند منجر به شناسایی
و تعیین هویت برند میشود و رابطة معکوس این دو نیز نشان داده شده است .همچنین ،براساس
مطالعة باگزی و دهوالکیا ،)2006( 5شناسایی و تعیین هویت جامعة برند بر شناسایی و تعیین هویت
برند تأثیر مستقیم و مثبت دارد .یافتههای مطالعة آنها نشان میدهد که رابطة دو طرفهای بین
شناسایی و تعیین هویت جامعة برند و شناسایی و تعیین هویت برند وجود دارد (ژو و همکاران،
 .)2012امروزه ،محیطهای کسبوکار بهسرعت درحالرشد و رقابت زمینهای برای فعالیت شرکتهای
تالشگر با هدف تصرف ذهنهای مصرفکنندگان هستند و با چالشهای زیادی مانند نوآوری ثابت،
رقابت ،ظهور جایگزین و کوتاهشدن چرخة عمر محصول مواجه هستند؛ بهطوریکه مشتریان تمایل
دارند بین محصوالت یک گزینه را انتخاب کنند؛ زیرا ،در بازار بسیاری از جایگزینها بروز میکنند و
هزینههای جایگزینی نیز کم است؛ بنابراین ،شرکتها سعی میکنند که روشهایی را با هدف حفظ
مشتریان موجود ابداع کنند و امکانات جدیدی را بهدست آورند (ترچشنکو و رادیونووا.)2011 ،
دراینراستا ،شرکتها برای مدیریت روابط خود با مشتریانشان اقداماتی را انجام میدهند .یکی از
اهداف عملیاتی هر سازمان یا شرکت ورزشی ،اجرای سیاستهایی برای جذب و حفظ مشتریان است
و این موضوع را یکی از چالشهای پیش روی خود درراستای کسب و افزایش سودهای بلندمدت
میدانند (دهدشتی ،تقوی فرد و رستمی .)72 ،1389 ،باوجود اهمیت برند در بخش خدمات ورزشی،
پژوهشهای اندکی درزمینة جوامع برند در ایران و خارج از کشور انجام شدهاند؛ ازاینرو ،انجام
پژوهشهایی درزمینة ایجاد جوامع برند ،مدیریت آن و بررسی نقش جوامع در تعهد و وفاداری مشتریان
1 . Algesheimer, Dholakia & Herrmann
2. Thomson, MacInnis & Park
3. Maehle & Shneor
4. Zaglia
5. Bagozzi & Dholakia
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و نیز اثر آن در شناسایی نیازها و تولید محصوالت و خدمات ورزشی جدید ضرورت دارد .ایجاد پایگاه
مشتریان برای مصرفکنندگانی که بسیار به برند متعهد هستند ،وظیفة اصلی و مهمی است
(کارلسون .)2005 ،1با توجه به فرایند برنامهریزی بازاریابی و ارزش ویژة برند ،جامعة برند عامل بسیار
مهمی است که در سالهای اخیر ،به یکی از دلگرمکنندهترین تحوالت در بازاریابی رابطهای تبدیل
شده است .در سالهای اخیر ،تالش شایانی برای سوقدادن افراد به انجام پژوهشهایی دربارة برندهای
ورزشی شده است؛ اما ،مطالعات زیادی در این زمینة انجام نشدهاند .با توجه به توضیحات ذکرشده و
درنظرگرفتن این موضوع که متغیرهای موردبررسی در این مطالعه بهصورتهمزمان در هیچ پژوهشی
مطالعه نشدهاند ،بررسی آنها در جامعة آماری جدیدی چون کالنشهر شیراز ،بهعنوان جنبههای نو
و جدید مطالعه ضرورت یافت .برند ،مؤلفهها و متغیرهای مربوط به آن ازجمله مواردی هستند که
اخیراً وارد حوزة پژوهشی شدهاند و در سالهای اخیر ،به بررسی اثرهای جوامع برند بر عملکرد بازاریابی
پرداخته شده است؛ اما ،درمورد تأثیرات جامعة برند بر روابط برند مطالعات تجربی کمتری انجام
شدهاند .با توجه به اثرهای ویژگیهای برند بر عملکرد شرکت و نیز مزایا و منافع فراوانی که شرکتها
میتوانند با ایجاد یک جامعة برند قوی از آن برخوردار شوند ،مسئله این است که چگونه جامعة برند
بر شناسایی و تعیین هویت ،دلبستگی و تعهد به برند تأثیر میگذارد.

شکل  -1مدل مفهومی پژوهش (ژو و همکاران)2012 ،

1. Carlson
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روششناسی پژوهش
ازلحاظ هدف ،مطالعة حاضر درزمرة پژوهشهای توسعهای است و ازحیث امکان کنترل متغیرها ،ازنوع
مطالعات غیرآزمایشی و ازنوع پژوهشهای توصیفی -همبستگی است .جامعة آماری موردمطالعه شامل
مشتریان برندهای ورزشی ایرانی و خارجی بود که ازمیان برندهای ورزشی ایرانی ،دو برند فعال دایی
و مجید و ازبین برندهای خارجی ،دو برند ادیداس و لنینگ 1در سطح فروشگاههای ورزشی شهر شیراز
انتخاب شدند .با توجه به نامشخصبودن تعداد مصرفکنندگان ،برای تعیین حجم نمونه از جدول
مورگان استفاده شد که حجم نمونه  384نفر برآورد شد .با توجه به احتمال ریزش نمونهها400 ،
پرسشنامه بین مصرفکنندگان برندهای ذکرشده پخش شد که درنهایت 388 ،پرسشنامة قابلقبول
برگشت داده شد؛ بنابراین ،تعداد نمونه در این پژوهش  388نفر است که بهصورت طبقهای تصادفی
نمونهگیری شدهاند .شایان ذکر است که برای برآورد حجم نمونه در معادالت ساختاری قاعدهای
سرانگشتی وجود دارد؛ بهطوریکه بهازای هر گویه نسبت پنج 10 ،و  15درنظر گرفته میشود .در این
پژوهش با توجه به حجم نمونه ،کفایت نمونهگیری با استفاده از این قاعده رعایت شده است .ابزار
اندازهگیری ،پرسشنامة  34سؤالی در مقیاس پنجارزشی لیکرت بود .برای شناسایی و تعیین هویت
جامعة برند از شش سؤال طراحیشدة آلگشمایر و همکاران ( ،)2005برای سنجش تعهد به جامعة
برند از پنج سؤال متعلق به متویک ،ویرتز و رویتر ،)2008(2برای بررسی متغیر میانجی مطالعه؛ یعنی
مؤلفة دلبستگی به برند ،از  10سؤال طراحیشدة تامسون و همکاران ( ،)2005برای بررسی متغیر
شناسایی و تعیین هویت برند از پنج سؤال متعلق به ژو و همکاران ( ،)2012برای بررسی متغیر تعهد
به برند از سه سؤال طراحیشدة ژو ،ژانگ ،سو و ژو )2012( ،و درنهایت ،برای بررسی متغیر
تعدیلکنندة شباهت جامعه -برند از پنج سؤال متعلق به ژو و ژانگ ،سو و ژو ( )2012استفاده شده
است .برای بررسی روایی صوری و محتوایی ،چند تن از اساتید مدیریت ورزشی پرسشنامه را بررسی
کردند و سپس ،پرسشنامة موردنظر بین نمونة آماری پژوهش پخش شد .تحلیل نتایج این مطالعه با
استفاده از الگویابی معادالت ساختاری با شیوة پی.ال.اس 3انجام شده است.
نتایج
براساس شکل شمارة دو ،مقدار  R2برای سازة درونزای دلبستگی برابر با  ،0/658سازة تعهد به برند
برابر با  ،0/576سازة درونزای شناسایی و تعیین هویت برند برابر با  0/276و برای سازة درونزای
1. Adidas & Lening
2. Mathwick, Wiertz & Ruyter
3. PLS
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تعهد به جامعة برند برابر با  0/357محاسبه شده است که با توجه به سه مقدار مالک ،مناسببودن
مدل تأیید میشود .در ادامه ،شدت تأثیر  f2کوهن از رابطة زیر محاسبه شده است:
)F2 = (R2Included – R2 Excluded) / (1- R2 Included

شکل  -2خروجی نرمافزار پی.ال.اس درحالت استاندارد بدون حضور متغیر تعدیلکنندة
مطابق با نتایج حاصلشده ،مقدار  f2محاسبهشده برای مسیر شناسایی و تعیین هویت برند به تعهد
به برند برابر با  ،0/02شناسایی و تعیین هویت برند به دلبستگی به برند برابر با  ،0/38مسیر دلبستگی
به برند و تعهد به برند برابر با  ،0/11مسیر تعهد به جامعة برند به تعهد به برند برابر با  0/0و مسیر
تعهد به جامعة برند به دلبستگی به برند برابر با  0/38محاسبه شده است که در مسیر شمارههای
دو،سه و پنج ،اندازة تأثیر بزرگ بود و برای مسیر شمارههای یک و چهار مثبت ،اما اندازة تأثیر کوچک
بود .مطابق با الگوریتم ،برای بررسی مدل درونی پژوهش از چندین معیار استفاده میشود که اولین و اساسیترین
معیار ،ضرایب معناداری  Zیا همان مقادیر ارزش تی( 1حالت معناداری) است .مسیر تعهد به جامعة برند بر
تعهد به برند بهعلت پایینبودن ،در بازة کمتر از  1/96قرار گرفت که نشاندهندة رد این رابطه بین دو
متغیر است و در سایر مسیرها ،رابطة مثبت و معنادار برقرار بود .برای بررسی کیفیت کلی مدل در
1. T-Values
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حداقل مربعات جزئی ،از مدل کلی برازش ( )GOF1استفاده میکنیم که تتنهاوس ،وینیزی ،کگاتلین
و الورو )2005( 2مطرح کردند .محاسبة کیفیت کلی مدل از رابطة زیر بهدست آمده است:
̅̅̅̅ × ̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅
GOF = √Communality
R2 =0/473

مقدار  Q2سازة درونزای دلبستگی برابر با  ،0/65تعهد به برند برابر با  ،0/36تعهد به جامعة برند برابر
با  0/15و سازة درونزای شناسایی و تعیین هویت برند برابر با  0/11محاسبه شده است که نشاندهندة
قدرت پیشبینی قوی متغیرهای مستقل مدل است .در مرحلة دوم مدل نهایی پژوهش ،به حضور
متغیر تعدیلکنندة شباهت جامعه -برند پرداخته شده است.
همانطورکه در جدول شمارة یک مشخص است ،همه متغیرها از پایایی باالیی در مدل برخوردارند.
پایایی ترکیبی و آلفای کرونباخ باالی  0/7نشاندهندة قابلقبولبودن پایایی هر سازة پژوهش است.
مقدار مالک برای سطح قبولی روایی همگرایی نیز  0/4است (مگنز و همکاران .)1996 ،براساس جدول
شمارة یک ،مقادیر میانگین واریانس استخراج شده )AVE( 3مربوط به هر سازه بیشتر از  0/4است و
این مطلب تأیید میکند که روایی همگرایی پرسشنامة حاضر درحد قابلقبول است .درنهایت ،کیفیت
مدل اندازهگیری یا شاخص متوسط اشتراک سنجیده شده است.
جدول یک -بررسی مدل بیرونی
ای وی آر

سی آر

آی

افزونگی

متغیر پنهان
شناسایی و تعیین هویت جامعه برند

0/47

0/84

0/77

0/47

تعهد به جامعه برند
دلبستگی به برند

0/43
0/43

0/79
0/88

0/67
0/85

0/43
0/43

شناسایی و هویت برند

0/43

0/78

0/66

0/43

تعهد به برند

0/63

0/83

0/70

0/63

شباهت جامعه – برند

0/77

94

0/93

0/77

طبق شکل شمارة سه ،مقدار  R2برای سازة درونزای تعهد به برند برابر با  ،0/621دلبستگی به برند
برابر با  ،0/701سازة درونزای تعهد به جامعة برند برابر با  0/357و برای سازة درونزای شناسایی و
تعیین هویت برند برابر با  0/460محاسبه شده است که با توجه به سه مقدار مالک ،مناسببودن مدل
)1. Doneness of Fit (GOF
2.Tenenhaus, Vinizi, Cgatelin, Lauro
3. Average Variances Extracted
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درونی پژوهش در حضور متغیر تعدیلکنندة تأیید میشود .مطابق با الگوریتم ،برای بررسی برازش مدل
ساختاری پژوهش از چندین معیار استفاده میشود که اولین و اساسیترین معیار ،ضرایب معناداری  Zیا همان
مقادیر ارزش تی (حالت معناداری) است.

شکل  -3خروجی نرمافزار پی.ال.اس درحالت استاندارد در حضور متغیر تعدیلکنندة

شباهت جامعه -برند

در شکل شمارة چهار و جدول شمارة دو ،،نتایج ضرایب معناداری بهصورت کامل ارائه شده است .طبق
نتایج حاصلشده ،براساس فرمول موردنظر ،مقدار  f2محاسبهشده برای متغیر تعدیلکنندة شباهت
جامعة برند بر رابطة بین شناسایی و تعیین هویت جامعة برند به شناسایی و تعیین هویت برند برابر با
 ،0/34برای متغیر تعدیلکنندة شباهت جامعة برند بر رابطة بین تعهد به جامعة برند و دلبستگی به
برند برابر با  0/14و شدت تأثیر شباهت جامعة برند بر رابطة تعهد به جامعة برند با تعهد به برند برابر
با  0/11محاسبه شد که نشاندهندة اندازة تأثیر بزرگ در مسیر موردنظر است.
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شکل چهار -خروجی نرمافزار پی.ال.اس درحالت معناداری در حضور متغیر تعدیلکنندة

شباهت جامعه-

برند

براساس نتایج جدول شمارة دو ،در سطح اطمینان  0/95مسیر «شباهت جامعة برند و تعهد جامعة
برند ˿ تعهد به برند» میتوان گفت که با توجه به ضریب اثر  ،0/07متغیر تعدیلکنندة شباهت جامعة
برند اثر مثبتی بر رابطة موردنظر داشت .همچنین ازنظر آمارة معناداری ،این رابطه نشاندهندة اثر
تعدیلی مثبت شباهت جامعة برند بر رابطة بین تعهد به جامعة برند و تعهد به برند است .مقدار
بهدستآمده برای مسیر شباهت «جامعة برند و تعهد به جامعه برند ˿ دلبستگی به برند» با توجه به
ضریب اثر  0/17و ضریب معناداری  ،6/09متغیر تعدیلکنندة شباهت جامعة برند  ،اثر مثبتی بر رابطة
موردنظر داشت .همچنین ازنظر آمارة معناداری ،این رابطه نشاندهندة اثر تعدیلی مثبت شباهت
جامعة برند بر رابطة بین تعهد به جامعة برند و دلبستگی به برند است .افزونبراین ،مقدار بهدستآمده
برای مسیر شباهت «جامعة برند و شناسایی و تعیین هویت جامعة برند ˿ شناسایی و تعیین هویت
برند» با توجه به ضریب اثر  0/05و ضریب معناداری  ،1/36میتوان گفت که متغیر تعدیلکنندة
شباهت جامعة برند ،رابطة بین شناسایی و تعیین هویت جامعة برند و شناسایی و تعیین هویت برند
را تعدیل نمیکند.
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جدول دو -نتایج فرضیههای پژوهش
بتا

تی

نتیجه

روابط
H1

شناسایی و تعیین هویت جامعة برند با شناسایی و تعیین هویت برند

0/52

12/91

تأیید

H2

شناسایی و تعیین هویت جامعة برند با تعهد به جامعة برند

0/59

19/20

تأیید

H3

شناسایی و تعیین هویت برند با تعهد به برند

0/36

6/82

تأیید

تعهد به جامعة برند با تعهد به برند

0/05

1/18

رد

H5

تعهد به جامعة برند ازطریق دلبستگی به برند بر تعهد به برند

0/20

4/18

تأیید

H6

شناسایی و تعیین هویت برند ازطریق دلبستگی به برند بر تعهد به برند

0/18

4/25

تأیید

H4
آزمون سوبل

نتایج اثرهای تعدیلی
H7

شباهت جامعة برند و تعهد به جامعة برند ˿ تعهد به برند

0/07

2/01

تأیید

H8

شباهت جامعة برند و تعهد به جامعة برند ˿ دلبستگی به برند

0/17

6/09

تأیید

H9

شباهت جامعة برند و شناسایی و تعیین هویت جامعة برند ˿ شناسایی
و تعیین هویت برند

0/05

1/36

رد

بحث و نتیجهگیری
هدف این پژوهش توسعة مدل اثر جامعة برند بر ویژگیهای برند در صنعت پوشاک ورزشی داخلی و
خارجی بود .مقدار  R2برای سازة درونزای دلبستگی برابر با  ،0/658برای سازة تعهد به برند برابر با
 ،0/576برای سازة درونزای شناسایی و تعیین هویت برند برابر با  0/276و برای سازة درونزای تعهد
به جامعة برند  0/357محاسبه شده است که با توجه به سه مقدار مالک ،مناسببودن مدل درونی
تأیید میشود .مطابق با نتایج حاصلشده ،مقدار  f2محاسبهشده برای مسیرهای مربوط ،نشاندهندة
اندازة تأثیر مثبت مسیرهای موردنظر بود .شاخص کیفیت کلی مدل یا شاخص  GOFبرابر با 0/473
محاسبه شد که نشاندهندة کیفیت مدل ساختاری و مدل اندازهگیری مدل است .همچنین ،مقدار
 Q2سازة درونزای دلبستگی برابر با  ،0/65تعهد به برند برابر با  ،0/36تعهد به جامعة برند برابر با
 0/15و سازة درونزای شناسایی و تعیین هویت برند برابر با  0/11محاسبه شد که حاکی از قدرت
پیشبینی قوی مدل درخصوص این سازهها است و بار دیگر ،برازش مناسب مدل ساختاری پژوهش
را تأیید میکند .یافتههای این پژوهش با نتایج سایر مطالعات همخوانی دارد؛ بهطوریکه دهدشتی،
تقوی فرد و رستمی ( ،)1393آلکشمیر و دهالکیا و هرمان ( ،)2005باگزی و دهوالکیا ( )2010ژو
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ژانگ ،سو و ژو ( )2012و ژاگلیا ( )2013نیز در بخشی از پژوهش خود درستی این نتایج را تأیید
کردهاند؛ بنابراین ،وجود رابطة مثبت میان شناسایی و تعیین هویت جامعة برند با شناسایی و تعیین
هویت برند بیانگر این است که با افزایش شناسایی و تعیین هویت جامعة برند ،تعهد به جامعة برند
افزایش مییابد .این نتیجه با پژوهشهای کوانرل و هالیدی ( ،)2008متویک و همکاران (،)2008
مائل و اشنور ( )2010و تسای و همکاران ( )2012مشابهت دارد؛ بنابراین ،مصرفکنندگانی که به
یک جامعة برند تعهد دارند ،دلبستگی روانی یا عاطفی به برند پیدا میکنند که نشاندهندة درجهای
است که برندی را تنها انتخاب مقبول در ردهای خاص از محصوالت میدانند .به طورکلی ،مشتری
برندهای ورزشی را برای شکلگیری هویتش انتخاب کرده است و همیشه تمایل به حمایت از برند
مایل دارد .بهعبارتدیگر ،با افزایش شناسایی و تعیین هویت برند ،تعهد به برند بیشتر میشود .درزمینة
اثرهای غیرمستقیم نیز متغیر دلبستگی به برند ،رابطة بین تعهد به جامعة برند و متغیر تعهد به برند
را بهصورت مثبت ( )0/18میانجیگری میکند .همچنین ،متغیر دلبستگی به برند رابطة بین شناسایی
و تعیین هویت برند و تعهد به برند را بهصورت مثبت ( )0/20میانجیگری میکند؛ بنابراین ،میتوان
چنین گفت که تعهد به باشگاه مشتریان برندهای ورزشی ،ازطریق دلبستگی به برند بر تعهد به برند
اثر میگذارد؛ بدینمفهومکه دلبستگی به برند کمک میکند تا مشتری در رابطة طوالنیمدت با باشگاه
مشتریان ،در تعامل با دیگر اعضا و استفاده از خدمات و فعالیت در جامعة برند ،همیشه مصرف برند را
انتخاب کند و ارتباط نزدیک با دیگر اعضا در جامعة مشتریان ،به دلبستگی او به برند منجر میشود.
مصرفکنندگان متعهد به جامعة برند احساس عمیق و مثبتی به برند پیدا میکنند و در جامعة برند،
دلبستگی قوی شکل میگیرد؛ برایناساس ،میتوان گفت که دلبستگی به برند با تعهد به برند رابطة
معناداری دارد؛ بدینمفهومکه دلبستگی به برند کمک میکند تا مشتری متعهد ،به جامعة برند نیز
وفادار و متعهد شود و تبلیغات شفاهی مثبتی انجام دهد .وی حتی تمایل به انتخاب مکرر برند دارد
و ازبین برندهای گوناگون برند موردنظرش را برمیگزیند؛ بنابراین ،میتوان به این نتیجه رسید که
تعهد به جامعة برندهای ورزشی ،ازطریق دلبستگی به برندهای ورزشی بر تعهد به برندهای ورزشی
تأثیر میگذارد؛ درنتیجه ،میتوان گفت که پس از شناسایی و بهرسمیتشناختن برند ازسوی مشتریان،
دلبستگی و وابستگی واقعی ایجاد میشود که این ارتباط باعث شکلگیری پیوندی عاطفی بین برند و
مصرفکننده میشود؛ بنابراین ،زمانیکه مشتریان دلبستگی به برند را نشان میدهند ،آنها به برند
خود وفادار و متعهد میشوند .دلبستگی به برند منجر به رابطة شناسایی و تعیین هویت برند با تعهد
به برند میشود؛ برایناساس ،می توان به این نتیجه رسید که شناسایی و تعیین هویت برند ،بر تعهد
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پارک1

به برند ازطریق دلبستگی به برند اثر میگذارد .نتایج حاصل از پژوهشهای افرادی چون
( )2010همسو با نتیجة یادشده است .براساس مدل نهایی پژوهش و با توجه به نقش تعدیلی شباهت
جامعة برند در سطح اطمینان  ،0/95مسیر شباهت جامعة برند ،تعهد به جامعة برند و تعهد به برند
میتوان گفت که با توجه به ضریب اثر  ،0/07متغیر تعدیلکنندة شباهت جامعة برند اثر مثبتی بر
رابطة موردنظر داشت .همچنین ازنظر آمارة معناداری ،این رابطه در بازة کمتر از  1/96قرار نگرفت.
بهبیاندیگر ،این ضریب نشاندهندة اثر تعدیلی مثبت شباهت جامعة برند بر رابطة بین تعهد به جامعة
برند و تعهد به برند است .مقدار بهدستآمده برای مسیر شباهت جامعة برند ،تعهد به جامعة برند و
دلبستگی به برند با توجه به ضریب اثر  0/17و ضریب معناداری  ،6/09بیانگر اثر مثبت متغیر
تعدیلکنندة شباهت جامعة برند بر رابطة موردنظر بود .بهعالوه ازنظر آمارة معناداری ،این رابطه در
بازة کمتر از  1/96قرار نگرفت .بهعبارتدیگر ،این ضریب نشاندهندة اثر تعدیلی مثبت شباهت جامعة
برند بر رابطة بین تعهد به جامعة برند و دلبستگی به برند است .همچنین ،براساس مقدار بهدستآمده
برای مسیر شباهت جامعة برند ،شناسایی و تعیین هویت جامعة برند و شناسایی و تعیین هویت برند
با توجه به ضریب اثر  0/05و ضریب معناداری  ،1/36میتوان گفت که متغیر تعدیلکنندة شباهت
جامعة برند ،رابطة بین شناسایی و تعیین هویت جامعة برند و شناسایی و تعیین هویت برند را تعدیل
نمیکند؛ بنابراین ،براساس خروجی مدل نهایی پژوهش میتوان گفت که شباهت جامعه– برند ،میان
شناسایی و تعیین هویت جامعة برند و شناسایی و تعیین هویت برند نقش تعدیلی ایفا نمیکند؛ اما،
شباهت میان ویژگیهای جامعه و صفات برند نقش وسطهای مثبتی در تأثیر تعهد به جامعة برند بر
تعهد به برند دارد .درزمینة رابطة میان تعهد به جامعة برند و دلبستگی به برند با توجه به اینکه تعهد
به برند به نگرش هر عضو نسبت به جامعه اشاره دارد ،باید گفت احساسات عمیقی بین شخص و برند
شکل میگیرد که ویژگیهای جامعه و صفات برند موجب سهولت در شکلگیری این پیوند میشوند.
تعهد به جامعة برند درزمینة رابطة مصرفکننده و برند ،به نگرش هر عضو نسبت به جامعة برند اشاره
دارد که قصد و تمایل مصرفکننده را برای تداوم و حفظ یک رابطه پایدارتر میکند .نتایج حاصل از
مطالعة حاضر با نتیجة پژوهشهای ژو و همکاران ( ،)2010پارک و همکاران ( )2010همخوانی داشت؛
اما ،با مطالعة اقبالی و همکاران ( )1393همخوانی نداشت؛ بنابراین ،مجموع این پژوهشها نشاندهندة
اهمیت جامعة برند در فضای کسبوکار و بهویژه جوامع برندهای ورزشی است؛ درنتیجه ،چنین
استنباط میشود که برند جزء مهم و جداییناپذیری در راهبرد بازاریابی است و بازاریابی برندها در
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قلب تجارت قرار دارد .مدیریت برند را ازطریق مدیریت روابط جامعة برند میشناسند .در محیط کنونی
بازاریابی ،بسیاری از بازاریابان بر این باورند که جوامع برند مقرونبهصرفه و قدرتمند هستند .با توجه
به نتایج این پژوهش و رقابت روزافزون میان برندهای ورزشی و نیز چالش جذب مشتریان جدید و
حفظ مشتریان کنونی ،برای ایجاد یک جامعة برند در چنین محیطهای رقابتی ،برندهای ورزشی باید
بهدنبال ایجاد و تقویت ویژگیهای برند خود در ادراک مشتریان باشند و زمینة اجرای راهبردهای الزم
در این حوزه را فراهم کنند .جامعة برند پدیدة قدرتمندی است که درسراسرجهان پدیدار شده است
و برای شرکتها مزایای بسیاری را بهارمغان آورده است .ایجاد پایگاه برای مشتریانی که به برند بسیار
متعهد هستند ،وظیفة اصلی و مهم و البته چالشبرانگیز پیش روی بازاریابان و مدیران در دنیای رقابتی
امروز است .با مدیریت ،حفظ و حمایت از جوامع برند ،شرکتها میتوانند وفاداری را در مشتری شکل
دهند و بهرهوری بازاریابی و برند خود را افزایش دهند .طی سالهای متمادی ،جامعة برند نیز ازطریق
تجربة مشتریان بهوجود میآید؛ بنابراین ،بهطورکلی چنین مشخص میشود که جامعة برند بهطور
مستقیم و چشمگیری بر افزایش تعهد به جامعة برند و افزایش دلبستگی مشتریان به برند اثر میگذارد.
با توجه به اثر باالی تعهد به جامعة برند بر متغیر دلبستگی به برند و بهطورغیرمستقیم ،اثر باالی آنها
بر افزایش تعهد به برند ،و همچنین ،اثر شناسایی و تعیین هویت برند و هویت جامعة برند بر تعهد به
جامعة برند ،میتوان استنباط کرد که هویت برند اثر مستقیمی بر تعهد به جامعة برند و ازطریق
دلبستگی به برند ،بر تعهد به برند اثر داشته باشد .این شواهد بیان میکند که اگر مشتریان ،جامعة
برند ورزشی موفق را بپذیرند ،آن جامعة برند ورزشی موفق تر خواهد بود .ایجاد نگرش مثبت در ادراک
مشتریان نیز زمانی رخ میدهد که جامعة برند برمبنای خرید و رضایت از آن مطرح شود و تنها،
داشتن هویت جامعة برند و داشتن تعهد به جامعة برند برای ایجاد یک تغییر مثبت ،مؤثر نیست.
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Abstract
The purpose of the research is to investigate and develop the model of the effect
of the brand community on brand attributes through brand mediation and the role
of modifying the similarity of society-brand in the domestic and foreign apparel
industry. Correlational research method, the purpose of the form was carried out.
The population includes sports brands of domestic and foreign clients in the area
of Shiraz. Instrument, the questionnaire had 34 questions in Likert scale. The
findings suggest that similarities brand community relationship between
commitment to the brand and attachment to the brand and the relationship between
commitment to the brand and brand commitment to adjust while the same brand
community as a moderator between identification the brand and not brand
identification. Generally, sports are society's perceptions of customers if accepted,
is effective. Create a positive mentality also occurs in the perception of customers
that are based on the purchase and consent of the community raised and just
having a brand identity and a commitment to their community to make a positive
change, it is efficient.
Keywords: Brand Community, Attachment to the Brand, Brand Commitment,
Like Society - Brand, Customers
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