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 چکيده
های ها در رونق صنعت گردشگری و اقداماتی که در طی سالباتوجه به تاثیرگذاری رسانه

توان به ورود گردشگران خارجی از طریق اخیر صورت گرفته است که برای مصداق می

ونقل ریلی اشاره کرد، فرصتی طالیی را در اختیار کشورمان قرار داده است تا خطوط حمل

.هدف این ار دیگر بسترهای مناسب گردشگری ایران را به سایر کشورها را معرفی کنیمب

پژوهش تأثیر عوامل موثر بر رسانه های اجتماعی بر کیفیت برند ، دلبستگی عاطفی و 

تبلیغات دهان به دهان در صنعت توریسم مشهد بوده است.  این تحقیق دارای پنج فرضیه 

سوال 18داده ها از یك پرسشنامه محقق ساخته شامل  می باشد . به منظور گردآوری

عبارت است از کلیه توریست های شهر  ،حاضر نیز جامعه آماری پژوهشاستفاده گردید. 

مشهد که از هر گونه رسانه اجتماعی شامل )فیسبوک ،تویتر،مای اسپیس ، اسکیپ 

انتخاب شده اند. برای  گیری تصادفی ساده،ولینکدان( استفاده نموده اند که، به روش نمونه

توان به فرمول شود که از آن جمله میتعیین حجم نمونه از روشهای مختلفی استفاده می

کوکران برای جامعه  نامحدود اشاره نمود که این فرمول حداقل حجم نمونه را برای ما 

ی گیری از جامعهنمونهمشخص می کند. در این فرمول برای تعیین حجم نمونه، ابتدا پیش

نمونه )که به مقدار نفر انجام شد و با توجه به انحراف معیار این پیش 30آماری به تعداد  

گیری گذاری در فرمول نمونه( و جای200به دست آمد( و با توجه به حجم جامعه ) 50/0

عدد مشخص شد. نتیجه تحقیق حاکی است که  131کوکران، حداقل حجم نمونه به تعداد 

ی، کیفیت برند ، دلبستگی عاطفی و تبلیغات دهان به دهان بر بهبود رسانه های اجتماع

 .باشدصنعت توریسم موثر می

رسانه های اجتماعی، کیفیت برند، دلبستگی عاطفی، تبلیغات دهان به   :يديکل واژگان

   دهان و صنعت توریسم
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 مقدمه
 

ار رقابتی صنعت توریسم برای جذب های اجتماعی، در بازهای مسافرتی از طریق رسانهشرکت بازاریابان

(. با این وجود هنوز مفهوم اعتماد و نقش آن 2010، 1وفاداری باید تمرکز خود را بر جلب اعتماد مشتری بگذارند )کریستو

 های مسافرتی از طریق رسانه های اجتماعی خیلی مورد توجه قرار نگرفته است.در بازاریابی شرکت

تماد همیشه وفاداری به همراه دارد، به این مفهوم که بدون محاسبه هزینه و بیان می کند که اع 2اًشاگنسی

-سود تمایل به خرید وجود دارد. به این ترتیب، وفاداری به هر برند شرکت توریستی که رسانه های اجتماعی را در بر می

افتن به اعتماد در صنعت گیرد، مستلزم اعتماد است. با اینکه تالش بسیاری در جهت پیدا کردن روشی برای دست ی

توریسم شده است، اما مفهوم آن در بازاریابی در این صنعت به طور محدودی مورد بحث و پژوهش قرار گرفته است. که 

در این زمینه اعتماد بر اساس رابطه فرد با فرد ساخته می شود. اما در برند توریسم و مسافربری اعتماد متفاوت از اعتماد 

ند یك سنبل می باشد. بر خالف فروشنده، سنبل توانایی پاسخگویی به مصرف کننده را ندارد فردی است زیرا بر

 (.2011، 3)هورستر

 از ساختن مردم آگاه برای جدیدی روشهای جستجوی در شرکتها مدیران امروز، رقابتی شدت به بازارهای در

 برای متنوعی های بازاریابی روش از مقصود این به رسیدن جهت آنها .هستند خود1 تجاری نام بهبود و خود محصوالت

 است، گرفته شکل افراد میان پایه ارتباطات بر که ها روش این مؤثرترین از یکی .میکنند استفاده مشتریان بیشتر جذب

 برای مناسبی فرصت ایران در اینترنت کاربران با افزایش اخیر های سال در .است الکترونیکی دهان به دهان بازاریابی

 سهم افزایش بر عالوه بازاریابی، سنتی های روش کنار در نوین روش از این گیری بهره با تا است آمده وجود به کتهاشر

است  الزم بنابراین .بخشند بهبود را شرکت تجاری نام و داده افزایش را خود محصوالت از شناخت مشتریان بازار، از د خو

 مورد لزوم در صورت حتی و توجه مورد بیشتر میشود، انجام آنها بستر بر دهان به دهان ارتباطات که مجازی فضاهای

هدف این تحقیق بررسی تاثیر نقش برند رسانه های اجتماعی در صنعت توریسم مشهد می .گیرند قرار شرکتها نظارت

 باشد.

 مروري بر ادبيات  -1
ارتباط دهان به دهان در میان  (، در پژوهشی به بررسی ارتباط میان کانون قدرت با1390شائمی و براری )

دانشجویان دانشگاه اصفهان پرداختند که نتایج این پژوهش نشان داد که کانون کنترل درونی رابطه مثبت و معناداری با 

ارتباط دهان به دهان، کانون کنترل بیرونی با گرایش به شانس، رابطه منفی و معناداری با ارتباط دهان به دهان داشته 

 نون کنترل بیرونی با گرایش به افراد قدرتمند رابطه معناداری با ارتباط دهان به دهان نداشته است.است اما کا

-گریزی و درگیری محصول مصرف( در پژوهشی به بررسی رابطه بین ریسك1391زاده و ضیایی )بحرینی

ش میانجی اعتماد و دلبستگی به نام و ها از نام ونشان تجاری با استفاده از نقکنندگان با وفاداری و تبلیغات شفاهی آن

کنندگان ارتباط مستقیم و معنادار و نشان تجاری پرداختند که نتایج این پژوهش نشان داد درگیری محصول مصرف

همچنین تاثیری غیرمستقیم به اسطه اعتماد و دلبستگی به نام و نشان تجاری، بر وفاداری و تبلیغات شفاهی از نام و 

 .نشان تجاری دارد

( در پژوهشی به بررسی تاثیر راحتی استفاده از خدمات بر تبلیغات دهان به 1394دهدشتی شاهرخ و عقیلی )

دهان و قصد خرید مجدد مشتریان شرکت ایرانسل پرداختند که نتایج این پژوهش نشان داد بین راحتی استفاده از 

 وجود دارد.خدمات با رضایت، قصد خرید مجدد و تبلیغات دهان به دهان رابطه 

                                                           
1 Christou  
2 O’Shaughnessy 
3 Horster 
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(، به مطالعه اثر اعتبار برند بر وفاداری مشتریان از دیدگاه خریداران لوازم خانگی را 1393قربانی و همکاران )

پرداخته اند. نتایج نشان داد که اعتبار برند بر رضایت، تعهد به وفاداری و تعهد مستمر تأثیر مستقیم دارد. رضایت بر 

ر مستقیم دارد. رضایت باعث کاهش تمایل مشتریان به تغییر برند می گردد. تعهد به تعهد و توصیه شفاهی به خرید تأثی

های شفاهی به خرید تأثیر ندارد. تعهد مستمر وفاداری بر هیچ یك ار دو متغیر وابسته یعنی تمایل به تغییر برند و توصیه

 بر تمایل به تغییر برند تأثیر ندارد.

-ها با استفاده از رسانهتقویت وفاداری مشتریان کتابخانه»با عنوان  ( در پژوهشی1391کشوری و عبدالهی )

توانند با افزایش تعامالت های اجتماعی میها با استفاده از رسانهبه این نتیجه دست یافتند که کتابخانه« های اجتماعی

ه به چهره وفاداری مشتریان سازی خدمات و استفاده از فنون بازاریابی چهرسازی و سفارشیمستقیم و دو نفره، شخصی

 کتابخانه را افزایش دهند. 

های اجتماعی بر نگرش مشتریان نسبت به ( در پژوهش خود به تحلیل تاثیر رسانه1393فرهنگی و همکاران )

های ریزی شده پرداختند که یافتهنام تجاری و قصد خرید محصوالت شرکت ایران خودرو با استفاده از نظریه رفتار برنامه

های اجتماعی منجر به نگرش حاصل از این پژوهش نشان داد که افزایش تبلیغات سنتی شرکت ایران خودرو و رسانه

-های اجتماعی بیشتر از تبلیغات سنتی میشود، اما میزان تاثیرگذاری رسانهمثبت مشتریان نسبت به برند شرکت می

 .باشد

 پيشينه خارجی
ن نقش وفاداری به برند در صنعت توریسم بر نقش مهم برند رسانه ( در پژوهش خود پیرامو2014) 1کریستو

اجتماعی تأکید کرده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که اعتماد به برند رسانه های اجتماعی در ایجاد 

 وفاداری به برند شرکت مسافرتی در مؤثر است.

جتماعی )به عنوان مثال بحث و تبادل نظر آنالین و های ا( به مطالعه تاثیر رسانه2009) 2استفان و گاالک

های سنتی )به عنوان مثال مقاالت چاپی و تلویزیون( بر فروش پرداختند. این محققان نشان دادند که ها( و رسانهوبالگ

این حال،  ای بر عملکرد بازاریابی شرکت است. باهای سنتی دارای اثرات قابل مالحظههای اجتماعی و هم رسانههم رسانه

 های اجتماعی است. های سنتی قویتر از اثر رسانهها بر این باورند که اثر رسانهآن

ای مناسب برای های اجتماعی مقرون به صرفه بوده و گزینه( نشان دادند که رسانه2004) 3گودز و مایزلین

طالعات انجام شده در زمینه مکالمات باشد. عالوه بر این، مکنندگان میآوری اطالعات از سایر مصرفدسترسی و جمع

 ها در پی دارد. دهد که این گفتگوها نتایج مهمی برای شرکتکنندگان با یکدگر نشان میمصرف

« سوابق وفاداری مشتری: آیا کیفیت خدمات کافیست؟»( در پژوهش خود با عنوان 2011کیرن و دیلجیت )

پردازند و به ارائه یك مدل ساختار یافته برای انه دانشگاهی میبه بررسی سوابق وفاداری مشتریان در مجموعه کتابخ

، رضایت مشتری و وفاداری مشتری پرداختند. این ارزش خدماتسنجش رابطه میان کیفیت خدمات وب محور کتابخانه، 

ی مطالعه نشان داد که کیفیت خدمات و ارزش خدمات روی رضایت مشتری و رضایت مشتری نیز مستقیما روی وفادار

 مشتری تاثیرگذار است.

 فرضيات تحقيق 

1H: .رسانه اجتماعی بر دلبستگی عاطفی اثر مثبت و معنادار دارد 

2H:  .رسانه اجتماعی بر کیفیت برند اثر مثبت معنادار دارد 

3H: .دلبستگی عاطفی بر کیفیت برند اثر مثبت معنادار دارد 

                                                           
1. Christou 
2 . Stephen & Galak 
3 . Godes & Mayzlin 
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4H: بت معنادار دارد.دلبستگی عاطفی بر تبلیغات دهان به دهان اثر مث 

5H.کیفیت برند بر تبلیغات دهان به دهان اثر مثبت معنادار دارد : 

 

 مدل مفهومی پژوهش -2
مدل مفهومی تحقیق رابطه بین اثرات رسانه های اجنماعی بردلبستگی عاطفی ،کیفیت برند و تبلیغات دهان 

سازی فرضیات، این روابط در غالب منظور خالصه (، می باشند.به2015)1به دهان  را با اقتباس از مدل  سیمون هودسون

 مدل مفهومی تحقیق بیان شده است.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 روش تحقيق -3

این تحقیق از نظر ماهیت از نوع تحقیقات کمی است، با توجه به هدف از نوع تحقیقات کاربردی و جزو 

 استفاده شده است.  "AMOS"و  "SPSS18"افزارهای راستا نرم باشد در اینارتباطی می -تحقیقات علی

 

                                                           
1Simon Hudson et all 

2H 

 اجتماعی  هایرسانه 

 

 کیفیت برند

 

 تبلیغات دهان به دهان

 

1H H5 

H3 

H4 

 دلبستگی عاطفی
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 گيري. جامعه آماري و روش نمونه3.1
عبارت است از کلیه توریست های شهر مشهد که از هر گونه رسانه اجتماعی شامل  این تحقیق جامعه آماری

گیری در دسترس  برای تعمیم مونه)فیسبوک ،تویتر،مای اسپیس ، اسکیپ ولینکدان( استفاده نموده اند که، به روش ن

برای تعیین حجم نمونه از روشهای مختلفی  گیری در این تحقیق انتخاب شد.ها به کل جامعه به عنوان مبنای نمونهیافته

اشاره نمود که این فرمول حداقل حجم نامحدود  توان به فرمول کوکران برای جامعه شود که از آن جمله میاستفاده می

ی آماری به گیری از جامعهنمونهبرای ما مشخص می کند. در این فرمول برای تعیین حجم نمونه، ابتدا پیشنمونه را 

به دست آمد( و با توجه به حجم  50/0نمونه )که به مقدار نفر انجام شد و با توجه به انحراف معیار این پیش 30تعداد  

 عدد مشخص شد.  131قل حجم نمونه به تعداد گیری ، حداگذاری در فرمول نمونه( و جای200جامعه )

 

 
 در این فرمول،  

:N حجم جامعه 

 z : عدد بحرانی جدول نرمال در سطح خطایα  درصد درنظر گرفته ایم 95است که چون ضریب اطمینان را. 

 لذا:

 
p: نداریم دهند که چون هیچ اطالعی در خصوص آن ها نظر مینسبت افرادی است که در جهت تأیید فرضیه

 .قرار می دهیم 5/0آنرا مساوی 

d:  قرار می دهیم 05/0دقت برآورد یا حداکثرخطایی است که در این تحقیق آن را مساوی. 

 بنابراین داریم : 
       1/9620/5(1-0/5) 

 

 

 

 

 هاآوري داده. ابزار جمع3.2
سئوال بود. در این پژوهش  18کل از ای متشها و اطالعات، پرسشنامهابزار اصلی پژوهش برای گردآوری داده

متغیرهای مستقل عبارتند از رسانه های اجتماعی ، ومتغیر وابسته کیفیت برند، دلبستگی عاطفی ،تبلیغات دهان به 

 باشد. دهان می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0/05 

= 131 200 = 
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 ساختار پرسشنامه: 3 جدول

 متغیر ردیف
سؤاالت 

 مربوطه
 تعداد سواالت

 6 6الی  1 رسانه های اجتماعی 1

 4 10الی  7 کیفیت برند 2

 4 14الی  11 دلبستگی عاطفی 3

 4 18الی  15 تبلیغات دهان به دهان  4

 

 . آزمون پایایی پرسشنامه 3.3
برای ارزیابی روایی ابزار تحقیق از آزمون آلفای کرونباخ به شرح جدول زیر استفاده شده است. مطابق با جدول 

شود، این ضرایب  همگی نشان داده شده است. بطوری که مالحظه میزیر، مقدار ضریب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی 

 گیری )پرسشنامه( از پایایی سازه مناسبی برخوردار است.باشند. بنابراین مدل اندازهمی 7/0باالتر از 

 
 هاي پرسشنامهمحاسبه ضریب آلفاي کرونباخ براي گویه

 پایایی متغیر ردیف

 894/0 رسانه های اجتماعی 1

 888/0 کیفیت برند 2

 831/0 دلبستگی عاطفی 3

 818/0 تبلیغات دهان به دهان 4

 

 

 تجزیه و تحليل داده:ها

 آمار توصيفی مشاهدات
درصد  8/74دهد که بین پاسخ دهندگان به این سوال های جمعیت شناختی تحقیق نشان میتحلیل ویژگی   

سال،  30تا  21درصد دارای سن بین  7/17سال،  20کمتر از درصد افراد دارای سن  7/3اند. درصد زن بوده 2/25مرد و 

سال سن  51نیز باالی  درصد 2/22و  سال  50تا  41درصد بین  8/14سال،  50تا  31درصد دارای سن بین  4/41

درصد عضو  4/21درصد افراد عضو فیس بوک،  2/39نفری که عضو شبکهای اجتماعی هستند،  135داشتند.  از بین 

 درصد نیز عضو لینکدان هستند. 4/7درصد عضو اسکایپ و  9/25درصد عضو مای اسپس،  9/5تویتر، 
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 مدل ساختاري تحقيق -3-3-2-2

اند. مقادیر مشخص شده (β)ها، مدل معادالت ساختاری زیر با ضرایب مسیر یا ضریب بتا با تحلیل داده

( در درون دایره آبی رنگ هر متغیر نهفته 2Rیین)نشان داده شده است. ضرایب تع 2-4در مدل شکل  (value-tاحتمال )

آمده  2باشد( در شکل ی که فرض شده است تحت تأثیر یك یا چند متغیر نهفته دیگر میزا )یعنی متغیر نهفتهدرون

قابل تبیین دهنده درصدی از واریانس متغیر نهفته است که توسط متغیرهای نهفته اثرگذار بر آن است. این ضریب نشان

 . است

 

 : مدل مفهومی برازش شده در حالت تخمين استاندارد2شکل 

 
 

 يساختارتحليل مدل 
ها، ابتدا باید مدل نظری تدوین شده برای هر فرضیه مورد پردازش قرار گیرد تا مشخص برای تحلیل فرضیه

دهد که برای پاسخ به این سؤال از قرار می آوری شده تا چه اندازه مدل نظری را مورد حمایتهای جمعشود که داده

های کلی قابل قبول بودند یا شود. در صورتی که شاخص( استفاده می…CFI,GFI,RMRهای کمی برازش مدل )اخص

توان به روابط درون مدل پرداخت که این روابط متقابل به عبارتی مدل نظری مورد تأیید قرار گرفت در آن صورت می

باشند که برای آزمون قابل قبول ضریب تأثیر( مربوط به فرضیه و بارهای عاملی مربوط به هر گویه می) یونیگرسضریب 

شود که مقدار آن برای مقادیر قابل قبول استفاده می Pبودن این ضرائب )ضرائب تأثیر بارهای عامل( از شاخص جزئی 

 می باشد 05/0تر از کم
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 مقدار بدست آمده لمقدار ایده ا مقدار قابل قبول نام شاخص

 130 - - (dfدرجه آزادي )

 df≤ 3 2χ≤  df2 df≤ 2 2χ0 ≤  399/205 (2χکاي اسکوئر )

 2χ .05 <p ≤ 1.00 .01 <p ≤.05 011/0معناداري 

 3 /df ≤2χ2 < 2 /df ≤2χ0 ≤  580/1 (df /2χ) کاي اسکوئر بهينه شده

 80 ≤ GFI<.95 .95 ≤ GFI ≤1.00 864/0. (GFI))نيکوئی برازش 

 RMR)) 0 <RMR ≤.10 0 ≤ RMR ≤.05 050/0مانده ریشه ميانگين مربعات باقی 

 90 ≤ CFI<.97 .97 ≤ CFI ≤ 1.00 952/0. (CFI) شاخص برازش تطبيقی

 05 <RMSEA ≤.08 0 ≤ RMSEA ≤.05 056/0. (RMSEAي ميانگين مربعات خطاي برآورد )ریشه

 50 ≤ PGFI<.60 .60 ≤ PGFI ≤ 1.00 657/0. (PGFIشاخص نيکویی برازش ایجازي )

 50 ≤ PNFI<.60 .60 ≤ PNFI ≤ 1.00 748/0. (PNFIشاخص برازش ایجازي هنجارشده )

 هاي تحقيقبررسی فرضيه
های های تحقیق و آزمون هر یك از آن ها می پردازیم. برای تأیید یا رد فرضیهدراین بخش به بررسی فرضیه

( باشد، -96/1 -96/1استفاده شده است که اگر مقدار آماره احتمال بزرگتر از بازه ) T-Valueتحقیق از مقدار احتمال 

 گیرد.مورد تأیید قرار می 05/0فرضیه مربوطه در سطح خطای 

 : رسانه اجتماعی بر دلبستگی عاطفی اثر مثبت و معنادار دارد.1فرضیه 

که این  دهدیمست های شهر مشهد، نشان بررسی ضریب اثر رسانه اجتماعی بر دلبستگی عاطفی در بین توری

شده است و  000/0که برابر  (p-valueبرآورد شده است. با توجه به مقدار شاخص جزئی ) 84/0به میزان  ضریب مسیر

توان نتیجه باشند؛ میبیشتر می 96/1تر و از کم 05/0شده و به ترتیب از  001/7همچنین عدد معناداری که برابر با 

است؛ یعنی رسانه اجتماعی بر دلبستگی عاطفی اثر مثبت  معنادار 05/0ضریب مسیر در سطح خطای  گرفت که این

 معنادار دارد.

 ضریب رگرسيونی و معناداري اثر رسانه اجتماعی بر دلبستگی عاطفی

 نتيجه عدد معناداري p-value ضریب مسير مسير مستقيم فرضيه

 معنادار 001/7 000/0 84/0 یرسانه اجتماعی            دلبستگی عاطف 1

 

 : رسانه اجتماعی بر کیفیت برند اثر مثبت معنادار دارد.2فرضیه 

می باشد. باتوجه  60/0دهد که میزان این اثر برابر با میزان اثر رسانه اجتماعی بر کیفیت برند نشان می بررسی

تر می باشد و همچنین عدد معناداری که مک 05/0است و از سطح معناداری  000/0به مقدار شاخص جزئی که برابر با 

 05/0توان نتیجه گرفت که این ضریب مسیر در سطح خطای باشد میبیشتر می 96/1شده و از عدد  055/5برابر با 

دارد به عبارت دیگر  رسانه اجتماعی می تواند  داریمعنمعنادار است، یعنی رسانه اجتماعی بر کیفیت برند اثر مثبت و 

 کیفیت برند شود. سبب بهبود
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 ضریب رگرسيونی و معناداري اثر رسانه اجتماعی بر کيفيت برند

 نتيجه عدد معناداري p-value ضریب مسير مسير مستقيم فرضيه

2 
 رسانه اجتماعی         کيفيت برند

 معنادار 055/5 000/0 60/0

 
 : دلبستگی عاطفی بر کیفیت برند اثر مثبت معنادار دارد.3فرضیه

 30/0مشخص می گردد که ضریب اثر دلبستگی عاطفی بر کیفیت برند برابر با  9-4ساس اطالعات جدول بر ا

تر می باشد و کم 05/0شده است و از سطح معناداری  000/0برآورد می شود. با توجه به مقدار شاخص جزئی که برابر 

توان نتیجه گرفت که این ضریب مسیر ست میا ±96/1شده و خارج از بازه  082/4همچنین عدد معناداری که برابر با 

معنادار است یعنی دلبستگی عاطفی بر کیفیت برند اثر مثبت و معنادار دارد.  به عبارت دیگر  05/0نیز در سطح خطای 

 هر چقدر دلبستگی عاطفی  بیشتر باشد کیفیت برند نیز بیشتر می شود. 

 يفيت برندضریب رگرسيونی و معناداري اثر دلبستگی عاطفی بر ک

 نتيجه عدد معناداري p-value ضریب مسير مسير مستقيم فرضيه 

 معنادار 082/4 000/0 30/0 دلبستگی عاطفی         کيفيت برند 3

 
 : دلبستگی عاطفی بر تبلیغات دهان به دهان اثر مثبت معنادار دارد.4فرضیه

برآورد می شود. با توجه به مقدار شاخص  84/0ضریب اثر دلبستگی عاطفی بر تبلیغات دهان به دهان برابر با 

 001/7تر می باشد و همچنین عدد معناداری که برابر با کم 05/0شده است و از سطح معناداری  000/0جزئی که برابر 

معنادار است یعنی  05/0توان نتیجه گرفت که این ضریب مسیر نیز در سطح خطای است می ±96/1شده و خارج از بازه 

عاطفی بر تبلیغات دهان به دهان اثر مثبت معنادار دارد. به عبارت دیگر هر چقدر دلبستگی عاطفی بیشتر شود  دلبستگی

 تبلیغات دهان به دهان نیز بیشتر می شود.

 ضریب رگرسيونی و معناداري اثر دلبستگی عاطفی بر تبليغات دهان به دهان

 p-value ضریب مسیر مسیر مستقیم  فرضیه
 نتیجه عدد معناداری

84/0 دلبستگی عاطفی                تبلیغات دهان به دهان 4  000/0  001/7  معنادار 

 کیفیت برند بر تبلیغلت دهان به دهان اثر مثبت معنادار دارد.: 5فرضیه 
برآورد می شود. با توجه به مقدار شاخص جزئی  14/0ریب اثر کیفیت برند بر تبلیغات دهان به دهان برابر با ض

شده و  082/4تر می باشد و همچنین عدد معناداری که برابر با کم 05/0شده است و از سطح معناداری  045/0برابر که 

معنادار است یعنی  05/0توان نتیجه گرفت که این ضریب مسیر نیز در سطح خطای است می ±96/1خارج از بازه 

عبارت دیگر هر چقدر کیفیت برند بیشتر باشد تبلیغات دهان کیفیت برند بر تبلیغات دهان اثر مثبت و معنادار دارد.  به 

 به دهان بیشتر می شود. جدول زیر خالصه نتایج مربوط به فرضیه پنجم را نشان می دهد.
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 ضریب رگرسیونی و معناداری اثر کیفیت برند بر تبلیغات دهان به دهان

 نتیجه عدد معناداری p-value ضریب مسیر مسیر مستقیم فرضیه 

30/0 کیفیت برند             تبلیغات دهان به دهان            5  000/0  082/4  معنادار 

 

 

 بحث و نتيجه گيري 
هدف اصلی در این تحقیق بررسی رسانه های اجتماعی بر کیفیت برند ، دلبستگی عاطفی و تبلیغات دهان به 

رسانه اجتماعی بردلبستگی عاطفی وکیفیت تاثیر دهدکه باشد. نتایج تحقیق نشان میدهان در صنعت توریسم مشهد می

گذار است. همچنین یافته های دیگر تحقیق بیانگر وجود رابطه مثبت و معنادار بین دلبستگی عاطفی بر کیفیت برند و 

 نتایج تبلیغات دهان به دهان می باشد و نیز کیفیت برند بر تبلیغات دهان به دهان رابطه مثبت و معنادار دارد. تطبیق

 به توجه با بنابراین . دارد آنها وجود بین و سازگاری همسویی که است آن از حاکی قبلی تحقیقات و ها نظریه با تحقیق

می  داده این صنعت در پیشرفت تحقیق جهت فرضیه های نتایج پیرو پیشنهاداتی آمد، به دست مطالعه از که نتایجی

 :می باشد شرح ذیل به که شود،

 مصرف می دهند درگیری ارائه خود تبلیغاتی های برنامه در که های طریق پیام از شود می نهادپیش بازاریابان به -

 ها آن درگیری که کنندگانی دادن مصرف قرار هدف و شناسایی طریق از و همچنین دهند افزایش را کنندگان

 نشان تجاری و نام هب نسبت کنندگان وفاداری مصرف و تبلیغات شفاهی می باشد باال در رسانه های اجتماعی

 . دهند افزایش را خود نظر مورد

 دلبستگی مصرف تجاری، نشان و نام ارزیابی های در برنامه می شود پیشنهاد بازاریابان به نتایج این اساس بر -

 افزایش دلبستگی جهت در تبلیغات، عاطفی بار افزایش از طریق و دهند قرار بررسی مورد نیز را کنندگان

 . کنند تجاری تالش نشان و نام به ندگانکن مصرف عاطفی

 نام تثبیت های و فعالیت تبلیغات طریق از که تعهداتی به باید تجاری، و نشان نام کیفیت افزایش جهت بازاریابان -

 و شده تبلیغ های اعتبار پیام صورت این غیر در کنند، عمل اند کرده مشتریان منتقل ذهن به تجاری نشان و

باعث  نتیجه که در کرد خواهد پیدا کاهش تجاری نشان و نام به کنندگان نسبت فمصر اعتماد همچنین

 . شود می تجاری نشان و نام آن مثبت از شفاهی تبلیغات و وفاداری کاهش

 از مثبتی تجربه نمایند که عمل نحوی کننده با رسانه مرتبطند به مصرف که نقاطی در رسانه های اجتماعی باید -

سیستم بروز، تولید محتواو ...  استفاده از رسانه، هنگام در باال مثال کیفیت .نمایند القا کنندهمصرف  به را رسانه

 .نماید فراهم را شرکت با برند عاطفی رابطه برقراری زمینه و نموده ایجاد کننده در مصرف را مثبتی ذهنیت

ذهن  در برند برتری و هیجانات برند، مورد در دلپذیر گرم و احساسات با برند با کنندگان مصرف عاطفی وابستگی -

خود  شخصیت برند، یك استفاده هنگام به کنندگان می شود مصرف گفته همچنین .است همراه کننده مصرف

استفاده  بتواند خوبی به که شود تبلیغ طوری شده باید برندگزاری محصول بنابراین .می دهند ارتباط آن به را

 سازد. مایزمت برندها سایر را از خود کنندگان

 هم گرد برند کننده تداعی نفوذ و تبلیغات مناسب طریق از را خود کنندگان مصرف جامعه شرکتها می توانند -

 کنند، کمك روابطی چنین شکل گیری می توانند به که عواملی شرکتها که است این بر همچنین توصیه .آورد

 محصول و... زیبای طراحی مثال، عنوان به .نمایند شناسایی
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 از احساسی، وابستگی نوعی ایجاد و استفاده کنندگان خود ساختن متمایز برای نیز رسانه های اجتماعی زا

 چند به حتی برند جامعه سون، داوید -موتورسیکلتهای هارلی مورد در مثال عنوان به .می کنند برند استفاده جوامع

 باید و دارند مشابه شخصیت و نیازها که می کننداحساس  برند خریداران گروه اعضای اغلب .میرسد نفر نیز میلیون

 .کند برآورده را مشترکشان نیازهای که نمایند خریداری محصولی را
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