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 چکیده

 فتاریر پاسخ و برند ارزش بر اجتماعی یهاشبکه بازاریابی یهاتیفعال تأثیر بررسی پژوهش این هدف

 -یفیتوص نوع از حاضر تحقیق روش و است کاربردی تحقیقات نوع از حاضر تحقیق ،باشدیم مشتریان

 ادالتمع روشها فرض آزمون در که دش استفاده استنباطی و توصیفی آمار از تحلیل در. است همبستگی

 یدانیم و( نظری ادبیات) یاکتابخانه روشاز  ،هاداده یآور. بمنظور جمعاست شده گرفته بکار ساختاری

 نتایج گردید، توزیع KWC شرکت مشتریان میان پرسشنامه 483 رونیا از. است شده استفاده( پرسشنامه)

 بازاریابی یهاتیفعال که داد نشان ایموسافزار نرم با ساختاری معادالت کمک باها داده تحلیل از حاصل

. دارد تأثیر ندبر تصویر بر اجتماعی شبکه بازاریابی یهاتی. فعالدارد تأثیر برند یآگاه بر اجتماعی شبکه

. دارد رتأثی برند آگاهی میانجی نقش با دهان به دهان تبلیغات بر اجتماعی شبکه بازاریابی یهاتیفعال

. دارد أثیرت برند تصویر میانجی نقش با دهان به دهان تبلیغات بر اجتماعی شبکه بازاریابی یهاتیعالف

 برند ری. تصواردد تأثیر برند تصویر برند، آگاهی میانجی نقش با تعهد بر اجتماعی شبکه بازاریابی یهاتیفعال

 .دارد معناداری تأثیر تعهد دهان، به دهان تبلیغات بر

 تعهد دهان، به دهان غاتیتبل برند، تصویر برند، آگاهی اجتماعی، شبکه بازاریابی یهاتی: فعالدیکلی کلمات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT: 

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

on customers' behavior responsiveness with the role of brand value (case study: Mahan 

Airlines). The present research is a applied research method and the research method is 

descriptive-correlational. In the analysis, descriptive and inferential statistics were used. In the 

assumption test, the method of structural equations was used. To collect data, the library 

method (theoretical literature) and field (questionnaire) was used. Thus, 384 questionnaires 

were distributed among customers of KWC Company. The results of data analysis with the 

help of structural equations with the software of Imus showed that social network marketing 

activities have an impact on brand awareness. Social marketing activities on brand image 

effects . Social network marketing activities have an impact on oral-to-mouth advertising with 

the role of mediator of brand awareness. Social network marketing activities have an impact 

on oral-to-mouth advertising with the role of mediator of brand image. Social network 

marketing activities focus on commitment with the role of mediator brand awareness. , Brand 

image affects The vernier has a significant impact on oral-to-mouth advertising. 

Keywords: Social Network Marketing Activities, Brand Awareness, Brand Image, Oral-

to-Mouth Advertising, Commitment 
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