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 چکیده:

 ایجادشده یتوامح شبردیجهت پ یمشتر لیبر تما یمشتر آنالینتجربه برند  ریتأثدر این تحقیق به بررسی 

ده ش ( پرداختهکاال یجی: دموردمطالعه) نیآنالو اعتماد درک شده از جوامع  یمشتر یریتوسط شرکت با نقش درگ

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

فرمول کوکران  بر اساسنفر،  483 هانمونهدیجی کاال تشکیل دادند. تعداد  کاالهای آماری این تحقیق شامل مشتریان

ر ، از آمار توصیفی نظیهاداده وتحلیلتجزیهاطالعات از پرسشنامه استفاده گردید.  آوریجمعتعیین گردید. برای 

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

. نتایج ایموس انجام پذیرفت افزارنرماز  و از آزمون تحلیل مسیر با استفاده هادادهکولموگروف برای تعیین نرمال بودن 

وسط ت ایجادشدهمشتری بر تمایل مشتری جهت پیشبرد محتوای  آنالیننشان داد که تجربه برند  هادادهو تحلیل 

 تأثیر دارد. آنالینو اعتماد درک شده از جوامع  شرکت با نقش درگیری مشتری
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Abstract: 

In this study, the effect of customer online brand experience on customer desire to 

promote the content created by the company with the role of customer engagement and 

perceived trust of online communities (Case study: Digi Kala) has been investigated. The 

method of this research is descriptive and survey that has been done in the field. The statistical 

population of this research included the customers of Digi Kala goods. The number of samples 

was 384 based on Cochran's formula. A questionnaire was used to collect information. Data 

analysis was performed from descriptive statistics such as mean, frequency, minimum, 

maximum, and standard deviation to describe the population and in inferential statistics from 

Kolmogorov statistical technique to determine the normality of the data and path analysis test 

using Emos software. accepted. The results and data analysis showed that the customer online 

brand experience affects the customer's desire to promote the content created by the company 

with the role of customer engagement and perceived trust of online communities. 
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