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چکیده
 

دهان الکترونیکی برقصد خرید مجدد با نقش میانجی  به هدف از این پژوهش، بررسی تأثیر تبلیغات دهان

تشکیل باشد. جامعه آماری پژوهش مشتریان تلفن همراه سامسونگ در شهر تهران را  تعهد و اعتماد الکترونیکی می

گیری تصادفی ساده و از طریق فرمول کوکران نامحدود  گیری از روش نمونه این پژوهش جهت نمونه دهند. در می

با نامه از آلفای کرونباخ استفاده گردید و  نفر پرسشنامه پخش گردید. جهت بررسی پایای پرسش 583که مطابق با 

نامه مورد تائید است. مدل پژوهش از تلفیق دو  ه پایای پرسشباشد ک می 7.0توجه به اینکه آلفای کرونباخ بیشتر از 

شده است.  ( ارائه4994ریزی آجزن ) ( و تئوری رفتار برنامه4991اعتماد )مورگان و هانت،  تئوری، تئوری تعهد

 این پژوهش نیز افزار مورداستفاده در سازی معادالت ساختاری و نرم ها از مدل وتحلیل داده همچنین جهت تجزیه

spss22 و Amos دهان  به دهد که بین متغیرهای تبلیغات دهان حاضر نشان می باشد. نتایج حاصل از مطالعات می

و تعهد الکترونیکی با  شده درکبا قصد خرید مجدد، بین ارزش  شده درکالکترونیکی و اعتماد الکترونیکی و ارزش 

با قصد خرید  شده درکعتماد الکترونیکی و ریسک داری وجود دارد و بین ا قصد خرید مجدد رابطه مثبت و معنی

 مجدد رابطه منفی و معناداری وجود دارد.

، ریسک شده درکدهان الکترونیکی، اعتماد الکترونیکی، تعهد الکترونیکی، ارزش  به : تبلیغات دهانواژگانکلیدی

 ، قصد خرید مجدد.شده درک

  



Abstract: 

The purpose of this study is to evaluate the effects of the electronic word of mouth on 

repurchase intention with mediation of electronic trust and commitment. Statistical society of 

this study were costumers of Samsung mobile located in Tehran province Iran .A questioner 

was made and distribute among 385 people according to Cochran unlimited formula with 

simple random sampling. The Cronbach's alpha was used to conclude the final arguments of 

the research and with the higher ratio of Cronbach's alpha (0.7 %) the stability of the 

questioner was approved. The research module was composed of two theories _ theory of 

trust and commitment, Morgan and Hunt 1994 and theory of planned behavior, Ajzen 1991 _ 

also structural equation modeling (SEM), software in use, and AMOS SPSS 22 were used for 

analysis of data. The result of current recent studies shows that there is a positive feedback 

and connection between variables of electronic word of mouth and electronic trust and 

Percived value to repurchase intentions and Percived value and electronic commitment to 

repurchase intentions،there is a negative feedback between understanding of electronic trust 

and Percived risk and repurchase intentions. 
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