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 چکیده

 

پرداخته  مشتری مشارکت میانجی نقش با مشتریان رفتاری پاسخ بر آنالین برند جوامع یهایژگیو تأثیردر این تحقیق به  

شده است. روش انجام تحقیق حاضر توصیفی و از نوع پیمایشی بوده که به شکل میدانی صورت گرفته است. جامعه آماری 

فرمول  بر اساسنفر،  483 هانمونهچهار ستاره و پنج ستاره شهر قزوین تشکیل دادند. تعداد  هایهتلاین تحقیق شامل مشتریان 

، از آمار هاداده لیوتحلهیتجز. شدهاقتباس( 43همکاران )اطالعات از پرسشنامه اسالم و  یآورجمعکوکران تعیین گردید. برای 

توصیفی نظیر میانگین، فراوانی، حداقل، حداکثر، و انحراف استاندارد برای توصیف جامعه و در آمار استنباطی از تکنیک آماری 

انجام پذیرفت. نتایج و تحلیل  SPSS افزارنرمو از آزمون رگرسیون با استفاده از  هادادهیین نرمال بودن کولموگروف برای تع

دارد، تعامل بر  تأثیرمشتری  بر مشارکتدارد، کیفیت سیستم  تأثیرنشان داد که کیفیت اطالعات بر مشارکت مشتری  هاداده

 ارد.د تأثیرمشتری بر وفاداری مشتری  مشارکت دارد، تأثیر دارد، پاداش بر مشارکت مشتری تأثیرمشارکت مشتری 

 

 کیفیت اطالعات، کیفیت سیستم، تعامل، پاداش، درگیری، وفاداری کلمات کلیدی:

 

 

Abstract: 

 In this research, the impact of the characteristics of online brand communities on 

customer response behavior with the role of mediating customer engagement has been 

addressed. The method of this research is descriptive and has a field survey. The statistical 

population of this research consisted of customers of the Bank of Commerce in Abhar city. The 

sample size was 384, based on the Cochran formula. The Islam and Associates questionnaire 

was adapted to collect information. Data analysis was performed using descriptive statistics 

such as mean, frequency, minimum, maximum, and standard deviation for describing the 

society. In inferential statistics, Kolmogrov's statistical technique was used to determine the 

normality of the data and the regression test using the SPS software. S done. Results and 

analysis of data showed that information quality affects customer engagement, the quality of 

customer recall system has an impact, interaction with customer engagement is affected, 

reward affects customer involvement, customer involvement affects customer loyalty. 
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