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 چکیده

های اجتماعی بر قصد خرید و وفاداری برند در مشتریان فروشگاه یثیر بازاریابی رسانهأهدف اصلی پژوهش حاضر بررسی ت 

در ایران کمتر به این موضوع توجه شده است؛ لذا  کهباشد. ضرورت انجام این پژوهش آن است اینترنتی لوازم دیجیتالی می

های روز بازاریابی موضوع و عقب نماندن از روش های موجود در در داخل کشور بهجهت ترغیب بیشتر شرکت ،این پژوهش

یید یا أهای توصیفی پیمایشی است. همچنین برای تگیرد. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نوع پژوهشصورت می

 یآماری پژوهش، کلیه یییدی به کار رفته است. جامعهأآزمون تحلیل عاملی ت ،استفاده و برای برازش tها از آزمون رد فرضیه

تصادفی  گیریگیری از روش نمونههای اینترنتی لوازم دیجیتالی در تهران است. در این پژوهش، جهت نمونهمشتریان فروشگاه

نامه پخش گردیده است. جهت بررسی پایایی پرسش 983ساده و از جدول کرجسی مورگان استفاده شده است و بر این اساس 

یید أنامه مورد ت، پایایی پرسش7.0ید و با توجه به باالتر بودن ضریب آلفای کرونباخ از نامه از آلفای کرونباخ استفاده گردپرسش

استفاده شد. نتایج  SmartPLS2افزار ها از نرمهای توصیفی جامعه و دادهقرار گرفت. همچنین جهت تجزیه و تحلیل شاخص

دهان و تبلیغات اینترنتی و جوامع آنالین با قصد  بین متغیرهای تبلیغات دهان به کهدهد حاصل از مطالعات حاضر نشان می

ارد که این دار وجود دخرید و تبلیغات دهان به دهان و تبلیغات اینترنتی و جوامع آنالین با وفاداری برند ارتباط مثبت و معنی

 یید قرار گرفته است.أدر معادالت ساختاری مورد ت tمسئله توسط آزمون 

  اجتماعی، قصد خرید، وفاداری برند. یریابی، رسانهتبلیغات، بازاکلمات کلیدی: 

 

 

 

 

 

 



 

Abstract 

The main purpose of this research is to study the Impact of Social Media Marketing 

on Purchase intention and brand loyalty Customers online stores for digital 

accessories. Since there is rare research on this issue in Iran, so this research aims at 

promoting companies in order to adopt new methods of marketing. This is a 

descriptive survey and applied research on the fundamental and goal type, 

respectively. T-test and confirmatory factor analysis was used to support or reject 

hypotheses. The statistical population consists of all Customers of online stores for 

digital accessories in Tehran. In this study, the sampling of simple random sampling 

method and sample table Morgan is used, accordingly 384 questionnaires were 

distributed. Cronbach’s alpha was employed to evaluate validation of questionnaire. 

Since Cronbach’s alpha was greater than 0.7, the reliability of the questionnaire was 

approved. Structural Equation Modeling method in SMART-PLS2 software was used to 

analyze the collected data. The results indicate that there is a positive and significant 

relationship between EWOM advertising and internet advertisement and online 

communities with purchase intention and also EWOM advertising and internet 

advertisement and online communities with brand loyalty, respectively that was 

supported by T-test in Structural Equations. 

Keywords: advertisement, marketing, social media, purchase intention, brand 

loyalty. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Takestan Institution of Higher Education 

 

A Thesis Submitted in Patrial Fulfillment of the Requirments for 

the Degree of M.Sc in Business Management 

  

Thesis Title 

The Impact of Social Media Marketing on 

Purchase intention and brand loyalty Customers 

online stores for digital accessories in Tehran 

 

Supervisor: 
Dr. Teymoor Aghayee 

 

Advisor: 
Dr. Mehdi Shaabanzadeh 

 

By: 

Fatemeh rezaei 

 

 
August 20 

 

 



 

 

 

 


