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 چکیده

و  یاجتماع یهاشبکهبا نقش تعهد جوامع برند  دیخر بر تمایلتجربه برند  تأثیرهدف بررسی این پژوهش با 

لیکرت استفاده شده است. برای  یانهیگزپنج  نامهپرسش، از هاداده یآورجمعانجام شده است. جهت  نگرش برند

بود و برای  94/0ت آمده باالی دسب یهانسبتمحتوا، از نسبت اعتبار محتوا استفاده گردید و تمامی  سنجش اعتبار

و ضرایب بدست آمده  استفاده گردید SPSS افزارنرمکرونباخ و اسپیلت با کمک  سنجش پایایی از ضریب آلفای

از روایی و پایایی خوبی برخوردار  یریگدازهانبود مقادیر بدست آمده، حاکی از آن هستند که ابزارهای  7/0باالتر از 

مورد  lizrelار افزنرمبا استفاده از  مراتبسلسلهاز طریق تحلیل عاملی، تحلیل مسیر و رگرسیون  هادادهسپس  هستند.

 دارد. أثیرت یاجتماع یهاشبکهتجربه اطالعات بر تعهد جوامع برند قرار گرفتند. نتایج نشان داد که  لیوتحلهیتجز

 یهابکهشبر تعهد جوامع برند  یگروه تجربه دارد. تأثیر یاجتماع یهاشبکهبر تعهد جوامع برند  یسرگرم تجربه

وامع برند ج تعهد دارد. تأثیر یاجتماع یهاشبکهبر روابط بر تعهد جوامع برند  یمبتن تجربه دارد. تأثیر یاجتماع

 دارد. تأثیر دیخر بر تمایلند بر نگرش دارد. تأثیربر نگرش برند  یاجتماع یهاشبکه

 

 رش برند، تمایل خریدوامع برند، نگبرند، تعهد ج تجربه کلمات کلیدی:
 

Abstract: 

The aim of this study was to investigate the effect of brand experience on purchasing 

desire with the role of commitment of social networks brand communities and brand attitude. 

A five-choice Likert questionnaire was used to collect data. To measure the validity of the 

content, the content validity ratio was used and all the obtained ratios were above 0.49. To 

measure the reliability, Cronbach and Split alpha coefficient was used with the help of SPSS 

software and the obtained coefficients were higher than 0.7. The results indicate that the 

measuring instruments have good validity and reliability. Data were then analyzed through 

factor analysis, path analysis and hierarchical regression using lizrel software. The results 

showed that the experience of information affects the commitment of social media brand 

communities. Entertainment experience affects the commitment of social media brand 

communities. Group experience affects the commitment of social media brand communities. 

Social influence. Commitment of brand communities Social networks affect brand attitude. 

Brand attitude affects the desire to buy. 
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