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 چکیده:

کنندگان مصرف مجدد دیخر لیتما بر خدمات تیفیکواسطه به یروسیو یابیبازار ریتأثاین پژوهش با هدف تعیین و 

جهت سنجش اعتبار محتوا، . استفاده شده است ی استانداردانهیگزپنج  نامهپرسش، از هادادهآوری انجام شده است. جهت جمع

بود و برای سنجش پایایی از ضریب آلفا یک  94/0 باالی آمدهدستبهی هانسبتاز نسبت اعتبار محتوا استفاده گردید و تمامی 

آمده، حاکی از آن هستند دستبود مقادیر به 7/0 آمده باالتر ازدستاستفاده گردید و ضرایب به SPSSافزار کرونباخ با کمک نرم

ن ها از طریق تحلیل عاملی، تحلیل مسیر و رگرسیوسپس داده. گیری از روایی و پایایی خوبی برخوردار هستندکه ابزارهای اندازه

وتحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد که کیفیت خدمات بر قیمت یهمورد تجز AMOSافزار مراتب با استفاده از نرمسلسله

 رفتاری و پولی تأثیر معناداری دارد، قیمت رفتاری و پولی بر بازاریابی ویروسی تأثیر معناداری دارد.

 کیفیت خدمات، تمایل خرید مجدد، قیمت رفتاری، قیمت پولی، بازاریابی ویروسی کلمات کلیدی:

 

Abstract  

This study aimed to determine the impact of viral marketing through quality of service 

on consumers' willingness to repurchase. A standard five-question questionnaire was used to 

collect the data. Content validity ratio was used for content validity and all ratios were above 

0.49 and reliability was calculated using Cronbach's alpha coefficient with SPSS software and 

coefficients were higher than 0.7. The obtained values indicate that the measuring instruments 

have good validity and reliability. The data were then analyzed through factor analysis, path 

analysis and hierarchical regression using AMOS software. The results showed that the quality 

of service had a significant effect on monetary and behavioral prices, while the behavioral and 

monetary price had a significant effect on viral marketing. 

Keywords: quality of service, willingness to repurchase, behavioral price, monetary price, viral 

marketing 
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