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امروزه شبکه های اجتماعی با نرخ فزاینده ای افزایش یافته اند و بخش جدایی ناپذیر زندگی افراد شده
است و فضای مجازی جایگزین فضای فیزیکی شده است و افراد برای انجام کار،برقراری ارتباط،

تفریح، سرگرمی و... از فضای مجازی استفاده می کنند. ایجاد و حفظ وفاداری به برند یکی از زمینه
های اصلی تحقیقات بازاریابان است که بازاریابان از ابزارهای متعددی برای حفظ وفاداری به برند

مشتریان استفاده می کنند. شبکه های اجتماعی یکی از ابزارهای جدیدی است که برای حفظ وفاداری
به برند مشتریان مورد استفاده قرار می گیرد.هدف کلی این پژوهش بررسی بررسی تاثیر شبکه های

اجتماعی در ایجاد وفاداری به برند در میان کاربران اینستاگرام می باشد. این پژوهش از نظر هدف
کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی - پیمایشی است. و روش گردآوری داده¬ها میدانی و ابزار آن

پرسشنامه است. در تحقیق حاضر جامعه آماری شامل کلیه ی مشتریان برندهای اپل،سامسونگ،ال جی و
نوکیا می باشد که در اینستاگرام دارای حساب شخصی می باشند. با در نظر گرفتن تعداد کل جامعه

آماری و با توجه به فرمول کوکران تعداد حجم نمونه 385 نفر است. و از روش نمونه ¬برداری
pls smart نسخه 22 ، و SPSS غیراحتمالی در دسترس استفاده شد. داده¬ها از طریق نرم افزارهای
2 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که تجانس با خود، هنجارهای

اجتماعی، کیفیت اطالعات و تعامل بر کیفیت رابطه اثرگذار می باشد. همچنین نتایج نشان می دهد که
کیفیت رابطه بر وفاداری برند تاثیر گذار است در نهایت هر 5 فرضیه تحقیق تایید می شوند.
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