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 :چكيده

 نقش با شتريانم رفتاری پیامدهای بر اجتماعي یهاشبکه بر مبتني بازاريابي هایفعالیت تأثیر بررسي پژوهش اين هدف

 كلیه قتحقی اين آماری جامعه. بود همبستگي نوع از توصیفي تحقیق روش. بود خودروايران شركت در تجاری نام ويژه ارزش

 استفاده پرسشنامه از هاداده آوریجمع برای. شدند انتخاب نمونه عنوانبه نفر ٣۸٤ تعداد كه بودند خودروايران شركت مشتريان

 سازیلمد روش از ،شدهآوریجمع اطالعات وتحلیلتجزيه جهت. آمد بدست كرونباخ آلفای روش از استفاده با آن پايايي و شد

 آگاهي كه داد نشان رگرسیون نتايج كلي طورو به شد استفاده SPSS – AMOS افزارنرم از گرفتن كمك و ساختاری معادالت

 آگاهي تعهد، رب معناداری و مثبت اثر تجاری نام تصوير الکترونیکي، دهانبهدهان بازاريابي بر معناداری و مثبت اثر تجاری نام از

 تجاری، نام يرتصو بر معناداری و مثبت اثر اجتماعي هایرسانه بازاريابي هایفعالیت تعهد، بر معناداری و مثبت اثر تجاری نام از

 اثر ماعياجت رسانه بازاريابي فعالیت تجاری، نام از آگاهي بر معناداری و مثبت اثر اجتماعي هایرسانه بازاريابي هایفعالیت

 بازاريابي بر اریمعناد و مثبت اثر تجاری نام تصوير برند، ويژه ارزش میانجي نقش با مشتری رفتاری پاسخ بر معناداری و مثبت

 .دارد الکترونیکي دهانبهدهان

 مشتری پاسخ اجتماعي، هایرسانه برند، ويژه ارزش :کليدی کلمات

  



Abstract: 

The purpose of this study was to investigate the effect of social network based marketing 

activities on customer behavioral outcomes, with the effect of brand equity in Iran Khodro 

Company. The research method was descriptive correlational. The statistical population of this 

research was all customers of Iran Khodro Company. 384 people were selected as the sample. 

A questionnaire was used to collect data and its reliability was obtained using Cronbach's alpha. 

To analyze the collected data, structural equation modeling and SPSS-AMOS software were 

used. In general, regression results showed that. 
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