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 چکيده

های هآینده با نقش درگیری رسانتأثیر آشنایی برند و کیفیت اطالعات بر تمایل خرید  پژوهش حاضر باهدف

پیمایشی –صورت گرفته است. روش تحقیق توصیفی اجتماعی برند )مورد مطالعه بانک سپه شعبه مرکزی کرج( 

های مربوط به سنجش متغیرهای تحقیق از پرسشنامه استاندارد استفاده شده است، روایی است، برای گردآوری داده

رد تأیید قرار گرفت و پایایی پرسشنامه با توجه به ضرایب آلفای کرونباخ مورد پرسشنامه از طریق اعتبار محتوا مو

تأیید قرار گرفت. جامعه آماری این تحقیق شامل مشتریان بانک سپه است. حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران و با 

 نفر تعیین گردید 483توجه به نامحدودبودن حجم جامعه 

شده و تعیین روابط بین متغیرها نیز از تکنیک مدل معادالت ساختاری وریهای گردآوتحلیل دادهبرای تجزیه

 هایدرگیری برند رسانهصورت گرفته است. نتایج نشان داد که  AMOSو  SPSSافزارهای آماری با استفاده از نرم

تأثیر  ل خرید آیندههای اجتماعی بر تمایهای اجتماعی تأثیر دارد. درگیری برند رسانهاجتماعی بر نگرش برند رسانه

های اجتماعی های اجتماعی بر تمایل خرید آینده تأثیر دارد. آشنایی برند بر درگیری برند رسانهدارد. نگرش برند رسانه

ی بر نگرش های اجتماعهای اجتماعی تأثیر دارد. درگیری برند رسانهتأثیر دارد. کیفیت اطالعات بر درگیری برند رسانه

 .تماعی با نقش میانجی تمایل خرید آینده تأثیر داردهای اجبرند رسانه

 : تمایل خرید آینده، درگیری برند، کیفیت اطالعات، مدل معادالت ساختاریواژگان کليدی

  



Abstract: 

The present study was conducted with the aim of the effect of brand familiarity and 

information quality on future purchasing desire with the role of brand social media involvement 

(studied by Sepah Bank, Karaj Central Branch). The research method is descriptive-survey. A 

standard questionnaire was used to collect data related to measuring research variables. The 

validity of the questionnaire was confirmed by content validity and the reliability of the 

questionnaire was confirmed according to Cronbach's alpha coefficients. The statistical 

population of this research includes  sepah bank customers. The sample size was determined 

based on Cochran's formula and due to the unlimited size of the population, 384 people 

To analyze the collected data and determine the relationships between variables, the 

structural equation modeling technique was performed using SPSS and AMOS statistical 

software. the results showed that 

Social media brand engagement affects social media brand attitude. Social media brand 

engagement affects future buying desire. Social media brand attitude affects future buying 

desire. Brand familiarity affects social media brand engagement. Quality Information has an 

impact on social media brand engagement. Social media brand engagement has an impact on 

social media brand attitude with the mediating role of future purchasing desire. 
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