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 چکیده

اعتماد، نگرش برند  تیافراد مشهور بر قابل ریثأت یبررس انگیزه اصلی این مطالعه  
هست. هدف از  چرم تهران نینوی در حضور اجتماع یانجیو حسادت با نقش م

این مطالعه، گسترش درک ما از عوامل اجتماعی مؤثر بر اولویت برند است. این 
پیمایشی هست.  -هیت، توصیفینظر هدف، کاربردی و از نظر ما تحقیق از

ای لیکرت موجود در پرسش نامه های تحقیق از طریق سؤاالت پنج گزینهداده
 هایداده و تحلیلمنظور تجزیه  به حاضر شده است. در پژوهشآوریتحقیق جمع

و از   SPSS.V24 آماری افزارنرم از آماری نیاز با متناسب پرسشنامه، از حاصل
و استنباطی  آمار توصیفی بخش دو قالب در pls.V3ساختاری  افزار معادالتنرم
جامعه آماری این  .است گردیده استفاده صورت رگرسیون خطی و چندگانهبه 

دهند که تعداد آنها نامحدود تشکیل می چرم نیبرند نو انیمشتر هیکلتحقیق را 
ده گیری بکار برده شده در این پژوهش از نوع تصادفی ساروش نمونه است.

نفر به عنوان  380، تعداد %50 نانیسطح اطمهست. بر اساس فرمول کوکران 
فراد مشهور بر حضور نتایج پژوهش نشان داد که ا .اندانتخاب شده ینمونه آمار

بر  یضور اجتماعح (808/4) چرم تهران دارد نیدر نو یمعنادار ریثأت یاجتماع
 یضور اجتماعح .(883/4 ) ن داردچرم تهرا نیدر نو یمعنادار ریثأاعتماد ت تیقابل

حضور اجتماعی  (008/4 )چرم تهران دارد. نیدر نو یمعنادار ریثأبر نگرش برند ت
حضور اجتماعی در  (303/4 بر حسادت تأثیر معناداری در نوین چرم تهران دارد )

 ).تأثیر افراد مشهور بر قابلیت اعتماد، نقش میانجی در نوین چرم تهران دارد
در  یانجیافراد مشهور بر نگرش برند، نقش م ریثأدر ت یور اجتماعحض( 003/4
در ارتباط با افراد مشهور با نقش  یضور اجتماع( ح080/4 ) چرم تهران دارد نینو
   چرم تهران دارد. نیحسادت در نو یانجیم

 افراد مشهوری، حضور اجتماع، نگرش برند، اعتماد تیقابل :واژه های کلیدی
 

 

 

 

 

 

 
Abstract: 
The main motivation of this study is to examine the 

impact of celebrities on reliability, brand attitude and 

jealousy with the mediator of social presence in the 

modern leather of Tehran. The purpose of this study is 

to expand our understanding of social factors affecting 

brand priority. This research is purposeful, practical 

and in nature, descriptive-survey. Research data is 

collected through the five -choice Likert questions in 

the research questionnaire. The present study was used 

to analyze and analyze the data from the questionnaire, 

tailored to the statistical requirement of SPSS.V24 

statistical software and the PLS.V3 structural equation 

software was used in the form of two descriptive and 

inferior statistics in the form of linear and multiple 

regression. The statistical population of this research is 

all customers of the new leather brand, which are 

unlimited. The sampling method used in this study is 

simple random. According to Cochran formula, 

95%reliability, 384 people are selected as statistical 

samples. The results showed that celebrities have a 

significant impact on the social presence of Tehran's 

modern leather (0.648) Social presence on the 

reliability of Tehran's modern leather (0.683). Social 

presence on brand attitude has a significant impact on 

Tehran's modern leather. (0.748) Social presence on 

jealousy has a significant impact on Tehran's modern 

leather (0.372) Social presence on the influence of 

celebrities on reliability, mediating role in modern 

leather in Tehran (0.443) Social presence on the 

influence of celebrities on brand attitudes plays a 

mediator in the modern leather of Tehran (0.485) 

Social presence in relation to celebrities with the 

mediating role of jealousy in the modern leather of 

Tehran. 

Keywords: Reliability, brand attitude, social presence, 

celebrities
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 (چرم تهران نینومطالعه موردی : )یحضور اجتماع یانجیاعتماد، نگرش برند و حسادت با نقش م تیافراد مشهور بر قابل ریثأت یبررس تقی دامغانیان :

گفت  یبرا یآت یدادهایکننده رو یتهدا یپلیش یسبه کار گرفته شد. کر 3448 یبار در جوال یننخست یاجتماع یاصطالح رسانه ها
شده اند که  ییراتیدچار تغ یعو توز یدتول یممفاه یمجاز یدر فضا یراخ یدر سال ها(. 3418، 1آندرسون و جیانگو گو هستند )

از رهبران  ینوع ی،اجتماع یگذاران رسانه ها یرتأث . افراد مشهور،(3434همکاران،  و 3اپلاست ) یسنت یمتفاوت با مدل رسانه ها
خود، بصورت  یشخص یاز زندگ یردهند، آنها با اشتراک گذاشتن تصاو یه میارا یاجتماع یهستند که خود را در رسانه ها یدهعق

بر  یگذاریرثأتوانند با ت ین افراد می(. ا3410، 3روشفورسو  جافارواکنند ) یتالش م یرواناز پ یادیجذب توجه تعداد ز یروزانه، برا
 ینبه صورت آنال یدروز افزون خر یتقرار دهند. با توجه به اهم یرثأآنها را تحت ت یدخر یریگ یمکه طرفداران آنها هستند تصم یافراد

 یدضمن تأک موارهجامعه برند از گذشته تاکنون ه یشافزا و یشترو الزام کسب سود ب یو سنت یافراد به صورت حضور یدو کاهش خر
های در سال .(3410، 0)پلکونن انجام شده است ینفلوئنسرهاا یگذاریرثأت یزاندر خصوص م ییپژوهش ها ینآنال یدقصد خر یتبر اهم

ژهش به بررسی تأثیر افراد مشهور بر اخیر تأثیر افراد مشهور اینستاگرامی در مطالعات بسیاری مورد بررسی قرار گرفته است. در این پ
 ی در نوین چرم تهران خواهیم پرداخت.حضور اجتماع یانجیاعتماد، نگرش برند و حسادت با نقش م یتقابل

 مبانی نظری و پیشینه تحقیق
اسب برای تبلیغ اینستاگرام پلتفرمی است که مبتنی بر زیبایی شناسی بصری و تصاویر فیلتر شده است، که آن را به یک اکوسیستم من

محصوالت زیبایی، محبوب سازی نوع خاصی از اندام و پوشش و حمایت از سبک زندگی لوکس و مارک های برجسته لوکس تبدیل 
(. اینستاگرام همچنین یک برنامه رسانه های اجتماعی است که به کاربران امکان می دهد دنبال 3410می کند )دیجفروا و راش ورد 

کنند، با مارک ها و نهادهای مختلف ارتباط برقرار کنند و تعامالت اجتماعی بین مصرف کنندگان را تسهیل  کنندگان خود را جمع
(. عالقه مندان به مد محبوبیت و موفقیت زیادی را از طریق اینستاگرام بدست آورده اند، بخشی از 3410، 0کنند )بالیت و همکاران

م و قابلیت این پلتفرم برای جلب مخاطبان گسترده است. در این بین، افراد مشهوری که این امر به دلیل جذابیت فیلترهای اینستاگرا
نکاتی در مورد مد، زیبایی، کاالهای لوکس و سبک خاصی از زندگی ارائه می دهند و برخی محصوالت و برندهای خاص را از طریق 

(. 3410، 8رد عالقه صاحبان برندها قرار گرفت )پتونحساب های رسانه های اجتماعی و پست های وبالگ خود معرفی می کنند، مو
ایشان به این نکته واقفند که این شخصیت های اینستاگرام در انتشار پیام در مورد محصوالت جدید، شروع و محبوب سازی روندهای 

شناخته می شوند. )دیوئی،  8نسریا اینفلوئ 0جدید و افزایش فروش مؤثر هستند. این افراد مشهور در اینستاگرام با عنوان اینستافیمس
دهی به افکار آنها را دارد. معنی و کسی که قدرت نفوذ روی نظر دیگران و جهت« تأثیرگذار»( اینفلوئنسر؛ در لغت یعنی 3410

ی واقعی اینفلوئنسر در دنیای مجازی در ابتدا در یوتیوب شکل گرفت و بعد وارد شبکه های اجتماعی دیگر مثل اینستاگرام شد. در دنیا
های مشهور و دانشمندان هستند اما در دنیای نگاران، چهرهها، نویسنده و روزنامههایی مثل استادان دانشگاهافراد تأثیرگذار شامل گروه

های آنها گیریاند فالوورهای زیادی جذب کنند و در تصمیمکند. اینفلوئنسرها افرادی هستند که توانستهمجازی قاعده بازی فرق می
هایی که در دنیای واقعی شناخته شده و تأثیرگذار بودند و حاال در ؤثر باشند. گاهی اعضای این دو دسته با هم یکی هستند و چهرهم

کنند. بسیاری از هنرمندان و ورزشکاران در اینستاگرام پرفالوور هستند و جزو این دسته به حساب فضای مجازی هم فعالیت می
شوند. هایی که در فضای مجازی مورد پسند کاربران بودند، حاال در دنیای واقعی هم شناخته میچهرهآیند. همچنین بعضی از می

پدیده اینستافیمس به دلیل ویژگی های منحصر به فرد آن از قبیل توانایی تعامل اجتماعی و زیبایی شناختی، به طور خاص در 
 (3415، 5اینستاگرام گسترش یافته است. )جین و همکاران
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 (9112، 1منبع: جین و همکارانمدل مفهومی پژوهش ) 1شکل 

  

 افراد مشهور

افراد مشهور اینستاگرامی کسانی هستند که در زمینه خاصی حرفی برای گفتن دارند، افراد مشهور اینستاگرامی اغلب افرادی هستند 
تباط باالیی با مردم دارند و خیلی سریع می توانند روی دیگران تاثیرگذار باشند، آنها به واسطه دانشی که دارند می توانند دیگران که ار

کند یا به اصطالح بالگ می را برای انتخاب های گوناگون متقاعد کنند، فردی مشهور اینستاگرامی کسی است که محتوا تولید می
در راستای هدفی است که افراد دنبال می کنند. )پس هر فرد مشهور اینستاگرامی یک هدفی دارد و در یک  این تولید محتوا .کند

 (.3410، 3جافارووا و راشورث (زمینه خاص فعالیت می کند

رضایت  داند که قدرت آن بواسطه توجه مردم افزایش پیدا می کند لذا همواره تالش می کند کهیک فرد مشهور ارتباطی را واقعی می
دنبال کنندگان خود را جلب کند و مردم به او اعتماد کنند، به همین دلیل اکثر افراد مشهور اینستاگرامی اگر قرار باشد محصول برند 
خاصی را تبلیغ کنند، به صورت شفاف به نقد و بررسی نقاط ضعف و قوت آن می پردازند و هیچ گاه بزرگنمایی نمی کنند، همچنین 

افراد مشهور اینستاگرامی رجوع می کنند اغلب برندهای معتبر و موفقی هستند که از رسالت یک فرد مشهور  برندهای که به
 (.3410، 3پلکونن(اینستاگرامی به خوبی مطلع هستند
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 قابلیت متقاعد کردن دیگران 
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 (چرم تهران نینومطالعه موردی : )یحضور اجتماع یانجیاعتماد، نگرش برند و حسادت با نقش م تیافراد مشهور بر قابل ریثأت یبررس تقی دامغانیان :

 خالق 

 مهارت اجتماعی باال 

 ایده پرداز 

 متخصص در یک زمینه یا حتی چند زمینه مختلف 

 دارای روابط اجتماعی 

 آشنایی با عکسبرداری و فیلمبرداری و میکس و ترکیب ویدیو 

 مسلط به تولید محتوا 

 توان در اینستاگرام معروف شدخالصه ای از این که چگونه می 
 ..با استفاده از بهترین عکس ها، پروفایل بسیار زیبا و چشم نوازی ایجاد کرد1

در زمان ارسال پست، تعداد بازدید ها از  هشتگ گذاشتن برروی سایر عکس ها و با استفاده از کامنت  .با دنبال کردن سایر افراد یا3
 پروفایل خود را افزایش داد.

سال پست های منظم و پاسخگویی به کامنت ها و پرسش های فالوورها، آن ها را باید از خود راضی نگهداشت )انسیه سادات .با ار3
 (.3434روحی و همکاران، 

 حضور اجتماعی

، نویسندگان مشترک 1بروس کریستی ، وادرین ویلیامز ،جان کوتاه توسط روانشناسان اجتماعی توسعه داده شد نظریه حضور اجتماعی 

ارتباطی  ، جایی که آنها تئوری حضور اجتماعی را به عنوان توانایی رسانه هایروانشناسی اجتماعی ارتباطات از راه دور 1508کتاب 
این تئوری ناشی از مشاهده تفاوت در مجاورت ظاهری ذاتی استفاده از رسانه های   .برای انتقال نشانه های اجتماعی تعریف می کنند

هم بر سودمندی ادراک  حضور اجتماعی فناوری براساس مطالعات انجام شده مختلف(.3431مختلف ارتباطی است )روژین عباسی، 
ستفاده ادراک شده تأثیر دارد. یعنی اگر این متغیر به مدل پذیرش فناوری اضافه شود یک متغیر مستقل خواهد شده و هم بر سهولت ا

اگر به عنوان یک طرح سایت یا یک بازاریاب اینترنتی می خواهید حداکثر مشتریان را جذب وب سایت خود کنید باید بر جنبه  بود.
 (.3418و همکاران،  3پوکیوت(نیدهای مربوط به حضور اجتماعی وب سایت تأکید ک

تحقیقات دیگر حضور اجتماعی را آگاهی دیگران در یک تعامل، همراه با قدردانی از جنبه های بین فردی آن تعامل تعریف کرده 
استدالل کرد که حضور اجتماعی با ادراک متفاوت است و موضوعی ذهنی است که بر اساس ویژگی 3، گوناواردنا 1550در سال  است.

های عینی بنا شده است. ما موجوداتی اجتماعی هستیم و اشتیاق به جامعه پذیری داریم و حضور اجتماعی نحوه شکل گیری روابط و 
 (.3431سودمند بودن و ضروری بودن آنها برای زندگی ما را توضیح می دهد )فرزانه سعیدا اردکانی و همکاران، 

ابع مختلف پس از کار اصلی انجام شده توسط شورت ، ویلیامز و کریستی ارائه شده که توسط من -تعاریف و تعابیر حضور اجتماعی 
دیدگاه بدون مانع تری را ارائه می دهند که حضور اجتماعی بیشتر ترکیبی از عواملی است که خود را به گونه ای نشان می  -است 

چندین محقق این پیشنهاد را داده  فیلترهای احساسی درون گروهی که تأثیر مثبتی بر روی افراد دارد صمیمیت دهد تا توسعه بیشتر

، ارتباط چشمی عوامل مؤثر در حضور اجتماعی با صمیمیت تعریف شده به عنوان معیار ارتباطی شامل بی واسطه بودن و صمیمیت اند

و  بی واسطه به عنوان فاصله روانی بین دو طرف تعریف می شود که از طریق نشانه های کالمی و غیرکالمی   زبان بدن مجاورت و
 (.3410ادات و شاه زیری، در گفتار منتقل می شود )فاطمه س
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، چند ارتباطی ارتباط دهندگان برای برقراری ارتباط مؤثرتر با چالش های مختلفی روبرو هستند. در جهانی که به دور آن می چرخد
حضور اجتماعی در ابتدا در ارتباط با چهره به چهره، صوتی و  یدن به مخاطبان سازگار و متحول شوند.ارتباط دهندگان باید برای رس

ظهور ارتباطات واسطه ای رایانه ای، در آموزش و پرورش، مجموعه ای کامالً  برخوردهای تلویزیونی تعاملی مورد مطالعه قرار گرفت. 
در زمینه یادگیری الکترونیکی )یادگیری  ر اجتماعی موجود ایجاد کرده است.جدید از متغیرها و ویژگی ها را در مدل های حضو

یک جامعه از راه های اجتماعی و  "واقعی"الکترونیکی( ، به عنوان توانایی یادگیرندگان برای نشان دادن خود به عنوان اعضاء 
 (.3410احساسی، دوباره تعریف شد )فاطمه سادات و شاه زیری، 

ه زمین ، حضور اجتماعی به سه بعد بستگی دارد: آموزش از راه دور استدالل کرد که در درون 1، تو 3441–3444در سال های 

شده کمک می کند. زمینه  . زمینه های اجتماعی به درجه قابل پیش بینی حضور اجتماعی درکتعامل ، وارتباطات آنالین، اجتماعی
و روند اجتماعی. یک نظریه  روابط اجتماعی های اجتماعی شامل جهت گیری وظیفه و حریم خصوصی است، موضوعات،

، همچنین این کیفیت ارتباط انسانی را از طریق فناوری بررسی می کند. نظریه حضور اجتماعی به نقل از پیشینی الکترونیکی نزدیک

دو  بهره وری و ارتباط غیر کالمی بی واسطه بودن. و صمیمیت در درجه اول از تشکیل شده است 0815کوتاه، ویلیامز و کریستی در 
 (.3434شرط فرعی هستند که به نظریه مربوط می شوند )فرزین شباهنگ و همکاران، 

 صمیمیت

، آرگیل و 1580در سال  به عنوان احساس نزدیکی و تعلق تعریف شده است که ممکن است دو نفر با یکدیگر احساس کنند صمیمیت
ماس چشمی، تعبیر صمیمیت در تعامل را به عنوان چیزی تعریف کردند که تحت تأثیر عوامل مختلفی مانند فاصله بدنی، ت 3دین

لبخند زدن، زبان بدن و موضوعات بالقوه مکالمه قرار دارد. ما با تفسیر نشانه های غیرکالمی، اعم از شخصی یا آنالین، صمیمیت 
 (.3418ایجاد می کنیم )عذرا سمیعی و اعتمادی، 

 بی واسطه بودن
به تئوری  1588در سال  3ه توسط وینر و محرابیانتفسیر بی واسط. بی واسطه به معنای فوریت دادن یا اهمیت دادن به مبادله است

حضور اجتماعی وارد شد. به عنوان معیار فاصله روانشناختی بین ارتباط دهنده و گیرنده آن مبادله، توسط پارس تفسیر و توضیح داده 
ه می دهد )عبداللهی و شد. فوریتی که هنگام برقراری ارتباط با دیگران نشان می دهیم به آنها احساس نزدیکی و اهمیت رابط

 (.3431همکاران، 

 ارتباط غیر کالمی

در عوض، شرکت کنندگان موارد اضافی در ارتباطات کالمی مانند تماس چشمی، وضعیت بدنی، فاصله بدنی و حاالت صورت به 
نند شکلک ها، فوریت هنگام تعامل با واسطه رایانه، نشانه های غیرکالمی می توانند بیشتر مبهم باشند، ما اشتراک می گذارند

 (.3415پاسخگویی و موضوعات شخصی در مکالمه )علوی متین و همکاران، 

 حس اعتماد  
حس اعتماد و اطمینان یکی از رایج ترین احساساتی است که توسط اکثر بازاریاب ها برای فروش محصوالت و خدمات به کار می 

گونه القاء کند که آن ها می توانند به سرمایه گذاری پول خود در این رود. برای مثال یک بانک ممکن است به مشتریان خود این 
بانک اعتماد داشته باشند و یا وبسایتی که تجارت الکترونیک را انجام می دهد به مشتریان خود می گوید که آن ها می توانند به نقل 

ز طریق این سایت داشته باشند. ساخت یک برند مبتنی و انتقاالت مالی خود در این وبسایت اعتماد کنند و خریدی اطمینان بخش را ا
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 (چرم تهران نینومطالعه موردی : )یحضور اجتماع یانجیاعتماد، نگرش برند و حسادت با نقش م تیافراد مشهور بر قابل ریثأت یبررس تقی دامغانیان :

براحساساتی مانند امنیت و اعتماد، منجر به ایجاد ادراکاتی مثبت در ذهن مشتریان می گردد. اگرچه، مشتریان هنگامی که متوجه 
است و عمدتاً آنها هرگز  شوند تعهدات مربوط به امنیت و اعتماد شکسته شده است، بازگشت دوباره این احساس درآنان بسیار مشکل

آن را قبول نخواهند کرد. هنگامی که تجارب و پیغام های برند شما مبتنی بر حس اعتماد و اطمینان است، هیچ گونه ناسازگاری با 
س عملکرد شرکت نباید وجود داشته باشد، چراکه مشتریان سریعا برند شما را رها کرده و برند دیگری را جست و جو خواهند کرد )آب

 (.3434و همکاران، 1

که نیاز مربوط به حس اعتماد آنها را برآورده کند. در حقیقت هر برندی می تواند، بدون ارائه هیچ گونه مدرک و شواهدی این ادعا را  
ران مالی چند داشته باشد که قابل اعتماد و اطمینان است. برای مثال تمام بانک ها ادعا می کردند که قابل اعتماد هستند اما بعد از بح

سال قبل، ادراک مشتریان نسبت به بانک ها کامالً متفاوت شد. امروزه، تعداد مشتریان کمتری هستند که این ادعا را باور داشته 
باشند. ممکن است اینطور به نظر رسد که ایجاد حس اعتماد در مشتریان زیاد مهم نیست، اما اگر از یکی از مشتریان نایک این سؤال 

ید می بینید که چگونه این احساس بر روند خرید او اثرگذار است و متوجه می شوید که مشتریان وفادار نایک به دلیل این را بپرس
احساس اطمینان است که بارها و بارها نایک را بر دیگر برندها ترجیح می دهند. آنان مطمئن هستند که نایک به تعهدات برند خود 

برآورده می سازد. بنابراین این اصالً تعجب برانگیز نیست که برند نایک در بین ده برند قابل اطمینان  پایبند است و انتظارات آنان را
 (.3434و همکاران،  3قرار گیرد )برتون

 مفهوم نگرش برند 
به برند داشته نگرش به برند ارزیابی کلی مثبت یا منفی مشتری از برند تعریف شده است؛ که انتظار می رود تأثیر مثبتی بر وفاداری 
شود)رحیمی باشد؛ بر طبق نظر عماری و همکاران، نگرش به برند احساسات و نیت رفتاری مشتری نسبت به برند خاص را شامل می

 (. با توجه به مراحل مختلف در روابط بین مشتری و ارائه خدمات )قبل از خرید، هنگام استفاده، بعد از خرید(، 1355فتیده و همکاران، 
نسبت به برند به عنوان ارزیابی پایدار از برند در مقایسه با واکنش فوری مشتری به عملکرد آن )یعنی رضایت( درک شده نگرش 

است. به عنوان مثال، برخی از ویژگی های ملموس و قابل دسترس برند خدمات )به عنوان مثال قیمت و گستره خدمات( ممکن است 
ت به برند شکل دهد، در حالی که ویژگی های برند که در مرحله استفاده تجربه شدند )به به طور مستقیم نگرش کلی مشتری را نسب

عنوان مثال خدمات کارکنان و احساسات( ممکن است به طور غیر مستقیم بر نگرش به واسطه رضایت مشتری تأثیر بگذارد. به طور 
برند مرتبط باشند، از آنجایی که مطالعات قبل نشان دادند  مشابه، متغیرهای ارتباط ممکن است با رضایت به برند و نگرش نسبت به

 (.3415، 3فرویدیکه تبلیغات می تواند تا حدی اثرات زیان آور عملکرد محصول بر نگرش مشتری نسبت به برند را کاهش دهد)
س از تفسیر، ارزیابی و ادغام است نگرش ها پ نگرش به برند یکی از مناسب ترین تعریف های نگرش برند، ارزیابی درونی فرد از برند

دیدگاه مثبت یا منفی مصرف کننده نسبت به 1558محرک های اطالعاتی ایجاد می شود. به طورکلی نگرش به برند توسط کلر 
خدمات برند تعریف شده است. این دیدگاه از رضایت مصرف کننده و درک وی از محرک های برند ناشی می شود. جدا از رضایت که 

ع نسبت به خرید خدمات است، نگرش به برند ارزیابی کلی از ابعاد برند را ارائه می دهد. نگرش به برند تمایل مصرف واکنش سری
کننده برای پاسخگویی و نشان دادن واکنشی مطلوب یا نامطلوب، به طور مداوم نسبت به یک برند خاص است. بنابراین نگرش به 

یم ابعاد برند شواهد برند از منبع اطالعاتی و ارتباطات بنا شده است و بر مبنای میزان برند بر اساس ارزیابی مستقیم یا غیرمستق
 (.3410، 0رضایت پس از مصرف تعریف می شود )جافارووا و راشوث

(. نگرش ها پس از 1358است )صفی زاده و همکاران، « ارزیابی درونی فرد از برند»های نگرش برند، یکی از مناسب ترین تعریف
(، دیدگاه 3410و همکارانش ) 0ر، ارزیابی و ادغام محرک های اطالعاتی ایجاد می شود. به طور کلی نگرش به برند توسط یانگتفسی
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(. این دیدگاه از رضایت مصرف کننده و 3434و همکاران،  1کائومثبت یا منفی مصرف کننده نسبت به خدمات برند تعریف شده است)
سریع نسبت به خرید خدمات است،  (. جدا از رضایت که واکنش3410و همکاران،  3ی شود)لیدرک وی از محرک های برند ناشی م

نگرش به برند ارزیابی کلی از ابعاد برند را ارائه می دهد. نگرش به برند تمایل مصرف کننده برای پاسخگویی و نشان دادن واکنشی 
(؛ بنابراین نگرش به برند بر اساس 3،3431و پارامیدا تیانتوسپمطلوب یا نامطلوب، به طور مداوم نسبت به یک برند خاص است )

ارزیابی مستقیم یا غیرمستقیم ابعاد برند شواهد برند( از منبع اطالعاتی و ارتباطات بنا شده است و بر مبنای میزان رضایت پس از 
 مصرف تعریف می شود

 نگرش شناختی
 .است اشیاء به نسبت کنندهمصرف دانش و باورها از شناختی عنصر که ودنم بیان توانمی نگرش برای شده ذکر عناصر به توجه با
 و محصوالت مورد در فرد دانش کننده منعکس کدام هر که است اعتقاداتی و باور سری یک دارای ایکنندهمصرف هر یا فردی هر

 عملی را خود تمایالت و هاتصمیم تا پردازدمی خدمات و کاال ارزیابی به باورها این براساس کنندهمصرف. باشدمی کاال هایویژگی

 (. 1351سازد )صناعی و شافعی،
ن انسان جمع آوری می شود. انسان برای عات که به وسیله حواس گوناگوالتفسیر مغز از اط یت است از مطالعه چگونگرشناخت عبا

طریق سیستم های عصبی آن را به مغز منتقل  معرفی جهان پیرامون خویش به مغز خود باید حقیقیت آن را کشف و احساس کند و از
سازد، روشی که به طور سنتی به آن احساس می گویند. شناخت به معنی روش انتخاب، سازمان دهی و تفسیر احساسات و اطالعات 
د، جمع آوری شده از محیط که از طریق از طریق سیستم اعصاب جمع آوری می شود. شناخت تنها از طریق احساس حاصل نمی شو

بلکه از طریق تجربه های استثنایی و انتظارات منحصر به فرد نیز به دست می آید. افراد در روابط نگرشی خود احساس می کنند، و 
توجه و عالقه حقیقی در جهت منافع شخصی مقابلشان ابراز می کنند و باور دارند که این احساسات دو جانبه می باشد. در نهایت 

پایه و احساسی را برای نگرش ایجاد می کند. نگرش مبتنی بر شناخت از یک پایه منطقی برای اعتماد به احساسات پیوندی افراد 
 (. 1351شخص دیگر منتج می گردد)غفاری آشتیانی و همکاران، 

 به این که شودمی منفی یا مثبت هاینگرش گیریشکل باعث اعتماد باشد،می اعتماد کنندگانمصرف نگرش بر مؤثر عوامل از یکی

 کلی نگرش وبسایت، به آنالین اعتماد (3445) 0همکاران و کیم نظر بنابر(. 0،1551)آجزن گرددمی باز فردی هایارزش و اعتقادات

 است اعتبار شایستگی، خیرخواهی، همانند اصلی اجزای دارای اعتماد. می دهد قرار تأثیر تحت وبسایت از استفاده به را کنندهمصرف

 اعتبار و خیرخواهی همچون دالیلی به هابرداشت و باورها به نمودن اعتماد مبنای بر قضاوت براساس افراد نگرش که آنجایی از

 (. 3445)کیم و همکاران، دارد تأثیر نیز نگرش بر اعتماد نمودکه بیان توانمی بنابراین باشد.می
 وب بر مبتنی خاص فروشگاه های به کنندهمصرف شنگر از مدلی 3444 سال در جارونپا توسط پذیرفته صورت مطالعات نتایج

 مشمول هایریسک از ادراک به معکوس طور به و است، مرتبط فروشگاه به نگرش با مثبتی طور به اعتماد سطح که دهدمی نشان

 اندداشته آنها به نسبت ناخوشایندی تجربه و نبودند راضی که هایوبسایت از که خریدارانی. است مرتبط فروشگاه آن از خرید در

 نگرش با هم اهمیتی با و مثبتی طور به وبسایت در خرید لذت یا خوشایند احساس بنابراین .نمایندنمی خرید وبسایت آن از از دیگر

   (.1350هستند )نادری بنی و دهقانی قهنویه،  مرتبط وبسایت از خرید اهداف با هم و

 خود ناسازگاری
یکی از نتایج مقایسه خود با چهره های رسانه ای است. در زمینه مارک تجاری لوکس، مقایسه  مشابه حسادت، ناسازگاری با خود

اجتماعی یک مکانیسم روانشناختی است که در آن قرار گرفتن در معرض پست های اینستاگرام منجر به تأثیر منفی در مورد گرایش 
ین خالء مادی در زندگی واقعی و ایده آل دارایی های مجلل به محصوالت لوکس می شود، مانند احساس نیاز به پر کردن شکاف ب

درک ناسازگاری بین خود واقعی و تصاویر رسانه ای ایده آل، انگیزه قوی تری را برای بهبود ایجاد می کند. خود ناسازگاری یک 

                                                                                                                                                   
1 Kao et al 
2 Lee et al 
3 Septianto & Paramita 
4 Ajzen 
5 Kim & Kim &Shin 



 (چرم تهران نینومطالعه موردی : )یحضور اجتماع یانجیاعتماد، نگرش برند و حسادت با نقش م تیافراد مشهور بر قابل ریثأت یبررس تقی دامغانیان :

ردگی مانند نارضایتی از بدن و مکانیسم تعدیل کننده تأثیر است. مقایسه اجتماعی مرتبط با ظاهر باعث می شود افراد احساس افس
 (.1350حسادت را تجربه کنند)خلیلی، 

ناسازگاری خود می تواند به عنوان یک عامل تعدیل کننده در محاسبه اثرات ناشی از مشاهده منابع فیزیکی جذاب، در نتیجه باعث  
ه آل از خود تلقی می شوند. افرادی که دارای نارضایتی بیشتر بدن هنگام مقایسه خود با افرادی می شود که به عنوان یک نسخه اید

موقعیت های باالتر و یا خصوصیات مطلوب هستند باعث اختالف خود دیگران می شوند. این تناقض منجر به نگرش مثبت نسبت به 
ری پایینی دارند، شیء )یا نام تجاری( می شود که ممکن است به رفتار خرید واقعی تبدیل شود. در مقایسه با افرادی که سطح ناسازگا

افرادی که دارای نگرانی های باالیی از تصویر بدن و ناسازگاری باالی خود هستند در مقایسه های اجتماعی شدیدتر شرکت می کنند 
 (.3431و خلق و خوی منفی را تجربه می کنند )زاهدی و همکاران، 

یام های تبلیغاتی مد را مثبت تر نشان دهند. برعکس، افرادی کاهش عزت نفس متعاقب آن، به نوبه خود، آنها را وادار می کند تا پ 
که دارای تناقض کمتری هستند، کمتر مستعد تأثیر خارجی هستند. اینفلوئنسرهای جذاب و پرطرفدار اینستاگرام تأثیرات قوی تری بر 

سطوح باالتری از خود ناسازگاری، انگیزه  مصرف کنندگان با اعتماد به نفس پایین و عدم تناسب بیشتر با خود خواهند داشت. به ویژه،
مصرف کنندگان را برای تقلید از ظاهر تأثیرگذاران و به دست آوردن محصوالت برند لوکس که آنها را به ظاهر ایده آل نزدیک می 

حسادت را تعدیل می عدم تناسب مربوط به ظاهر، تأثیر انواع افراد مشهور بر اعتماد، نگرش، حضور اجتماعی و  کند، افزایش می دهد.
 (.3415، 1)پاتونکند

                                                                                                                                                   
1 Paton 

 عنوان
 محقق

 نتایج

 
 یتیاعتماد به افراد سلبر یلگرنقش تعد یبررس

در رابطه  یاجتماع یرسانه ها یغاتدر تبل
اعتبار برند و نگرش به برند در رسانه  ینب

مجدد در کاربران  یدو قصد خر یاجتماع
 ینستاگراما

 
 
 
 

 یمیوکر یاناوقان
(1044) 

اعتبار برند بر نگرش به  یانپوشاک هاکوپ یانمشتر ینژوهش نشان داد در بپ یجنتا
مشخص شد کهه  یتدار داشت؛ و در نها یمجدد اثر مثبت و معن یدبرند و قصد خر

اعتبهار برنهد و  ینرابطه به یاجتماع یرسانه ها یغاتدر تبل یتیاعتماد به افراد سلبر
بهبود نگرش به  یبرا یشنهاداتیپ یزن نهایتکند. در  یم یلمجدد را تعد یدقصد خر

 .یدها و اعتبار برند ارائه گرد یتیاعتماد به سلبر یقمجدد از طر یدبرند و قصد خر

 
 
 
 

سازی اثرات جذابیت تبلیغ افراد مشهور مدل
در اثرگذاری تبلیغات برند: مطالعه صفحات 

 اینستاگرامی تجارت اجتماعی

 
 
 
 
 
 

بهناز کوشا و 
 (1044همکاران،)

ها و زمههان بهها رشههد و پویههایی فضههای مجههازی، فرصههتهای اجتمههاعی همشههبکه
انهد های جدیدی را برای ارتباط مخاطب فراهم آورده و بستری فهراهم کردهچالش

رو به بررسهی اثهرات که روابطی تعاملی و متقابل شکل گیرد. بنابراین تحقیق پیش
اسهتفاده از مهدل نظهری جذابیت افراد مشهور در تبلیغات در تجارت اجتماعی را بها 

 برگرفته از احتمال موشکافی )ارزیابی( و اعتبار منبع بررسی کند.

 
 

کاربردهایی از تبدیل زمان کل آزمون در 
 قابلیت اعتماد

 
 
 

غالم رضا 
اصفهانی و 
همکاران، 

(1044) 

های آن مهورد بررسهی قهرار زمان کل آزمون معرفی و ویژگی تبدیل  در این مقاله 
شهود. س ارتباط این تبدیل با برخی مفهاهیم قابلیهت اعتمهاد بیهان میگیرد. سپمی

های طول عمر رسم شهده و تحلیهل داده نمودار زمان کل آزمون برای برخی توزیع
 شود.واقعی بر اساس این نمودار انجام می
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تأثیر شخصیت، شهرت و آگاهی برند روی 
عملکرد برند با میانجی گری نگرش برند در 

 لداری )مورد مطالعه: شهر سرعین(صنعت هت

 
 
 
 
 

حسین رحیمی 
 کلور و همکاران،

(1044) 

ها ههها و منههابع سههودآوری بسههیاری از شههرکتترین داراییامههروزه برنههدها بههاارزش
شوند؛ بنابراین این پژوهش به دنبال تأثیر شخصیت، شهرت و آگهاهی محسوب می

در صههنعت هتلههداری از برنههد روی عملکههرد برنههد بهها میههانجیگری نگههرش برنههد 
)موردمطالعه: شهر سرعین( است. پژوهش حاضر از لحاظ ههدف از نهوع کهاربردی، 
ازلحاظ نوع و روش، توصیفی و همبستگی است، ازلحاظ روش گردآوری اطالعهات 

 پژوهشی پیمایشی است.
 
 

 
 
 
 
 
 
 

تأثیر تأییدکننده مشهور بر قصد خرید 
 کننده با نگرش به تبلیغ و برندمصرف

 
 
 
 
 
 
 
 

فاطمه زاهدی و 
همکاران، 

(1044) 

کننهده گیری خرید است و علت رفتهاری مصهرفقصد خرید یکی از مراحل تصمیم
کننهدگان، از دههد. قصهد خریهد مصهرفبرای خرید یهک برند خاص را نشان مهی

-گیرد. به همین دلیل امروزه شرکتنگرش به تبلیغ و نگرش به برند سرچشمه می

اسهتفاده از تاییدکننهدگان مشههور در تبلیغهات، سهبب  ها در تالش هسهتند تها بها
اثرگذاری مثبت بر نگرش به تبلیغ و نگرش به برند شوند و به دنبال آن قصد خرید 

کننهدگان را افهزایش دهنهد. ههدف ایهن پهژوهش تبیهین بررسهی تهاثیر در مصرف
کننده بها میهانجیگری نگهرش بهه تبلیهغ و تأییدکننده مشهور بر قصد خرید مصرف

 رش به برند است.نگ

 
 
 
 
 

تأثیر مسئولیت اجتماعی باشگاه بر رفتار 
حمایتی از برند با نقش میانجی نگرش و 

 احساسات اخالقی مثبت هواداران

 
 
 
 
 
 
 

شاهو زمانی 
دادانه و همکاران، 

(1044) 

های ها و تیمشود و باشگاهامروزه مسئولیت اجتماعی به سازمان خاصی محدود نمی
های اجتمهاعی را در اههداف خهود قهرار های مختلفی از مسئولیتورزشی نیز شکل

اند. هدف از پژوهش حاضر تأثیر مسئولیت اجتمهاعی ها شدهداده و درگیر اجرای آن
باشگاه بر رفتار حمایتی از برند با نقش میانجی نگرش و احساسات اخالقهی مثبهت 

ی و بهه لحهاظ باشد. تحقیق حاضر از نظر هدف یهک تحقیهق کهاربردهواداران می
ها میدانی و راهبردی کمی و به حیث مسیر اجرا همبستگی، به لحاظ گردآوری داده

باشد. در پژوهش حاضهر باشهگاه پرسهپولیس بهه عنهوان از نظر زمان آینده نگر می
ی باشگاه مورد مطالعه انتخهاب گردیهد و جامعهه آمهاری پهژوهش حاضهر را کلیهه

 ند.هواداران باشگاه پرسپولیس تشکیل داد

بررسی اثر تائید افراد تأثیرگذار بر قصد خرید 
کاربران اینستاگرام به واسطه حسادت 

 خیم-خوش

 
 
 
 
 

مهدی غالمی و 
همکاران، 

(1044) 

های اجتمهاعی، ها از رسهانههها و شهرکتبا رشد و توسعه فضای دیجیتال، بازاریاب
کننهد. ه استفاده میهزینهای بازاریابی خود و روشی کمعنوان بخشی از استراتژیبه

پژوهش حاضر با هدف بررسی تهأثیر افهراد تأثیرگهذار فعهال در حهوزه محصهوالت 
آرایشی و بهداشتی بر قصد خرید کاربران اینستاگرام از طریق حسادت خوش خهیم، 

 صورت گرفته است.

 
 

های روان سنجی پرسشنامه حسادت ویژگی
 ی ایرانیچند بعدی در نمونه

 
 
 
 
 
 
 
 
ی و ملیکا رحیم

حسادت عاشقانه ساختاری پیچیده است که از ابعاد مختلفی تشکیل شده اسهت. بها 
توجه به ماهیت چند بعدی حسادت عاشقانه، داشتن مقیاسی که چنهد بعهد آن را در 

های روانسهنجی نظر بگیرد مفید است. هدف: مطالعه حاضر با هدف بررسی ویژگی
چند بعدی انجام شد. روش: این پهژوهش از نظهر نسخه فارسی پرسشنامه حسادت 

ای و کاربردی، از حیث نوع گردآوری اطالعات پیمایشی پرسشهنامه -هدف بنیادی 
آیهد کهه در قالهب سازی به حساب میشناسی، از جمله مطالعات آزموناز نظر روش

 یک طرح پژوهشی همبستگی انجام گرفته است.
 
 



 (چرم تهران نینومطالعه موردی : )یحضور اجتماع یانجیاعتماد، نگرش برند و حسادت با نقش م تیافراد مشهور بر قابل ریثأت یبررس تقی دامغانیان :

همکاران، 
(1044) 

 
 

شبکه  حضور در یزانم ینرابطه ب یبررس
و  یاسیبا مسائل س یمجاز یاجتماع یها

 یتیامن

 
 
 
زاده  یناصر
(1355) 

 یاجتمهاع یپژوهش حاضر نشان داد که هر چقدرحضهور افهراددر شهبکه هها یجنتا
آنهاکمتر،  یاسیس یترضا یزانتر، م یفآنها ضع یمل یتپررنگ تر باشد هو یمجاز

 یشهتر،ب یاسهیه اعتهراض سآنها به یلتما یزانم یشتر،آنها ب یاسیمطالبات س یزانم
 بود آنها کمترخواهد یتامن واحساس

ارزی قابلیت اعتماد در ای بر هممطالعه
 های کاهش و افزونگیروش

 
 
 
 
 
 

محمد چکهندی 
و همکاران، 

(1358) 

افزونگی و کاهش دو روش اصلی برای بهبهود قابلیهت اعتمهاد سیسهتم هسهتند.در 
نهر  شکسهت همهه یها برخهی از روش کاهش قابلیت اعتماد سیسهتم بها کهاهش 

ههای ارزی بهین روشیابد. این مقاله به بررسهی ههمهای سیستم افزایش میمولفه
پردازد. یک ارزی قابلیت اعتماد میهای همافزونگی و کاهش براساس مفهوم عامل

 آیددست میارزی بقاء بهفرمول بسته برای محاسبه عامل هم

 
 ایه)تأثیر استفاده از تایید کننده

های بازرگانی تلویزیون بر مشهور در پیام
 نگرش و قصد خرید مخاطبان(

 
 
 
 
 
 

کنجکاو منفرد و 
 (1358همکاران )

ترین ترفندهای مورد اسهتفاده درتبلیغهات تلویزیهونی اسهتفاده از افهراد یکی از رایج
دهند. هدف ایهن پهژوهش بررسهی مشهور است که محصول را مورد تأیید قرار می

های مشهور بر قصد خرید بها توجهه بهه نقهش میهانجی اده از تأیید کنندهتأثیر استف
تجاری )برند( و تبلیغات است. این پژوهش از حیث هدف کاربردی و  نگرش، به نام

از نظر ماهیت، توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پهژوهش شهامل 
نی صهدا و سهیما مصرف کنندگان شهر یزد بوده کهه در معهرض تبلیغهات تلویزیهو

 اند.)شبکه سراسری( قرار گرفته

 
 
 
 
 
 
 
 از آن یشگیریپ یحسادت و راه ها

 
 
 
 
 
 
 
 

کالنترزاده 
(1350) 

 یهها یهتپر نشاط و بها طهراوت منظهور پروردگهار اسهت و ذهن یزندگ ید،ترد یب
و  یموجهود در زنهدگ یلاز مسها یکی. یزندمطلوب را برهم م یتوضع یننادرست، ا

را بهه بهار  یحسادت است که مشکالت فراوانه یا یحسدورز یدهپد ،یروابط اجتماع
قرار گرفته است. با توجه به  یند یژهکه دارد، مورد توجه و یتیآورده و به لحاظ اهم

آن  یهانگربهه دسهت آمهده ب یجنتها ینحسادت، مهم تر یها ینهها و زم یشهعلل، ر
 یحصهح ختبه شهنا یدنرس یمان،ا یتدرمان حسادت، تقو یبرا یاست که راه اصل

 یمثبت خود و اصالح نگرش ها با استفاده از راه کارها یها ییها و توانا یژگیاز و
 است. یو عمل یمناسب فکر

 
)اینستاگرام و برندسازی )مطالعه موردی: 

 شرکت دوناتهای دانکین(

 
 
 
 
 

خلیلی و همتیان 
(1350) 

بطور فزاینده ای در حال  اینستاگرام یک نرم افزار رسانه اجتماعی است و این روزها
تبدیل شدن به یک ابزار ارتباطی پرطرفدار مهی باشهد. ایهن شهبکه اجتمهاعی ایهن 
امکان را به کاربران خود می دهد که عکس ها و ویدئوهای خود را در دیگر شهبکه 
های اجتماعی مانند فیسبوک، تهوییتر، تهامبلر و فلیکهر همرسهانی کننهد. کهاربران 

 فیلترهای دیجیتال برای تصاویرشان استفاده کنند.همچنین می توانند از 

)بررسی رابطه تالش های بازاریابی از طریق 
رسانه های اجتماعی از برندهای لوکس با 
ارزش برند رفتار مصرف کننده )مطالعه 

 موردی: اینستاگرام(

 
 
 
 
 
 
 

یهابی از طریهق رسهانه ههای هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه تهالش ههای بازار
اجتماعی از برندهای لوکس بها ارزش برنهد رفتارمصهرف کننهده )مطالعهه مهوردی: 
اینستاگرام( می باشد. پرسشنامه تالش های بازاریابی رسانه های اجتماعی برگرفته 

( با ابعهاد سهرگرمی، تهاثیر متقابهل، سفارشهی سهازی در 3413از پژوهش کیم کو )
دهان( به عنوان متغیرمستقل؛ ارزش برند با تکیه بر نتهایج  نهایت تبلیغات دهان به

( بامولفه های )آگاهی از برند تصویر نام تجاری( به 3411پژوهش های کیم هاین )
( بها 3440عنوانمتغیر میانجی رفتار مصرف کننده مقتبس از پژوهش های نت میر )
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مریدگبان و 
 (1350همکاران )

جاری( به عنوان متغیر ابعاد: )ترجیح نام تجاری، قیمت بیمه شده و وفاداری به نام ت
 وابسته در نظر گرفته شدند.

)بررسی تأثیر استفاده از تأییدکننده های 
مشهور در تبلیغات بر نگرش مصرف 

 کنندگان نسبت به تبلیغ(

 
 
 
 
 
 
 

اسماعیل پور و 
 (1358همکاران )

اسههتفاده از شخصههیت هههای مشهههور بههرای تأییههدکردن محصههوالت و خههدمات در 
لبوردها و کمپین های تبلیغاتی مجله ها روبه افهزایش اسهت. در تلویزیون، رادیو، بی

دنیای امروز استفاده از این اشخاص در تبلیغات، بخشی از هزینه های سازمان ها را 
برای پیشبرد فروش محصوالت آن ها، به خود اختصاص داده اسهت. ههدف اصهلی 

بلیغات بهر نگهرش این پژوهش بررسی تأثیر استفاده از تأییدکننده های مشهور در ت
مصرف کنندگان نسبت به تبلیهغ اسهت. در ایهن پهژوهش تهأثیر ویژگهی ههایی از 
تأییدکننده های مشهور از قبیل جذابیت فیزیکی و ظهاهری، تخصهص، تناسهب بها 
محصول و قابلیت اعتماد، بر نگرش مصرف کنندگان نسبت به تبلیغ بررسهی شهده 

 است.

 
 

 یرأثت ی: بررسیرگذارانهمگام شدن با تأث
در  یو تعامالت اجتماع یحضور اجتماع
 ینستاگراما

 
 
 
 

 (3431)  یمک

 یکند ، در حهال یعمل م یانجیم یکبه عنوان  یرگذاربا افراد تأث یتعامالت اجتماع
 یهباستفاده کنند تها بها ترغ ییتوانند از آنها به عنوان الگوها یم یرگذارکه افراد تأث

خهود ، مهردم را  یشهده در پسهت ههامحصهوالت ارائهه  یدمصرف کنندگان به خر
در پسهت هها باعهث شهد  یشهترب اجتماعیبه اقدام و سود برند کنند. حضور  یبترغ

بها  یتعهامالت اجتمهاع یردارند. تأث یکمتر یغاتمردم احساس کنند که پست ها تبل
نشهان  یکم حضور اجتمهاع یکه پست ها یشد ، به طور یلتعد یغاتتبل یصتشخ

و  ی، حضور اجتماع ینبود. بنابرا یدبر قصد خر یمنف یرو تأث یغاتتبل یتدهنده جذاب
 یموفهق موفهق هسهتند ، امها مه یهابیبازار یکننده اصل ینیب یشپ اعیتعامل اجتم

 یممکن است از توسهعه دانهش متقاعهد کننهده بهرا یراتوانند نگران کننده باشند ز
 کنند. یریمصرف کنندگان جلوگ

 
 یرگذارأثت یکبا  یاثرات تعامل فرا اجتماع

 یدبر نگرش برند و قصد خر یفور

 
 
 
 
 
 

و همکاران   ینل
(3431) 

مصهرف کننهده از  یهابیبها ارز یقبله یدهد که نگهرش نهام تجهار ینشان م یجنتا
بر نگهرش برنهد پهس از  یزن ذابیتو ج یناناطم یتمثبت دارد. قابل یرتأث یرگذارانتأث

س از قهرار گهرفتن در په یو نگهرش بهه نهام تجهار PSIگذارد.  یم یرمواجهه تأث
 مرتبط است. یدبا قصد خر یمعرض ، به نوبه خود ، به طور قابل توجه

 
تأثیرات سکوت شکن سلبریتی ها: دوست 
داشتن و روابط روابط اجتماعی برای پیش 
بینی تأثیر اجتماعی ادعاهای آزار جنسی افراد 

 مشهور

 
 
 
 
 
 

کوهن و 
همکاران، 

(3431) 

( معموالً دست به دست هم مهی PSRفرا اجتماعی ) اگرچه دوست داشتن و روابط
دهند ، مردم می توانند از چهره های رسانه ای که به آنها وابسته هستند خوششهان 
نیاید ، یا ممکن است احساس کنند که با چهره های رسانه ای کهه دوسهت دارنهد 

ها و دوسهت داشهتن ،  PSRارتباطشان قطع شده است. برای بررسی تأثیر متقابل 
آزمایشی به پاسخ افراد مشهوری که ادعای آزار جنسی علیهه تهیهه کننهده ههاروی 
واینستاین را مطرح کردند ، پرداخت. مشارکت کنندگان موظف شدند وظیفهه اولیهه 

 دوست داشتن یا دوست نداشتن را انجام دهند.

 
درمان حسادت وسواس گونه با درمان 

 تحلیلی شناختی: یک
 
 

 
 
 
 

کلت و استاکتون 

( را بهرای حسهادت CATجلسه درمهان شهناختی تحلیلهی ) 8این مقاله اثربخشی 
( ارزیابی می کنهد. روش ارزیهابی از روشههای ترکیبهی OMJوسواسی بیمارگونه )

A/B  با طرح تک موردی پیگیهری بهود. اقهدامات حسهادت ایهدئوگرافی در طهول
جلسه( و مراحل پیگیری )یک جلسهه( بها ایجهاد یهک  8لسه( ، درمان )ج 3شروع )

 روزه جمع آوری شد. 184سری زمانی 



 (چرم تهران نینومطالعه موردی : )یحضور اجتماع یانجیاعتماد، نگرش برند و حسادت با نقش م تیافراد مشهور بر قابل ریثأت یبررس تقی دامغانیان :

ایشی با روش های مطالعه موردی شبه آزم
 مختلط

( ،3431) 

شبکه  یها یتنظرات مثبت در سا یوقت
دهد: نقش  یمعکوس م یجهنت یاجتماع یها

 و حسادت مخرب یاجتماع یسهمقا

 
 
 
 
 
 
 

فنگ  و 
 (3431همکاران)

مقالهه و خواننهدگان  یسهندهنو ینب ادیدهد که شباهت ز ینشان م یشدو آزما یجنتا
 یجهاددههد ، کهه باعهث ا یمه یشرا افهزا یاجتمهاع یسهخوانندگان به مقا یشگرا

هتل مجلل را  یکاستفاده از  یاقتل یسندهشود که نو یم یدر زمان یرانگرحسادت و
 ینسبت به مارک هتل ذکر شده در بررس یدامر منجر به کاهش قصد خر ینندارد. ا
هها  یافتهه یهنشهود. ا یهتهل مه یبرق ینسبت به مارک ها یدخر قصد یشو افزا

پر سر و صدا دارد کهه بهه دنبهال کهاهش  یابیبازار یها یاستراتژ یبرا یامدهاییپ
 است. SNSخطر حسادت مخرب در 

 
 یک: ینستاگرامدر ا یدجد یجیتالعصر د

 یرگذارتأث یک یردر مورد تأث یمطالعه تجرب
بر نگرش  یمحبوب مناسب در مقابل ساختگ

 یدبرند و قصد خر

 
 
 
 
 
 
 
 

فولکورد  و 
 (3434همکاران )

و نگرش نسبت به محصول  یرنوع تأث ینرابطه ب ینشان داد که تعامل اجتماع یجنتا
کهه در  یشهرکت کننهدگان یبهرا یاست. تعامل فرا اجتمهاع یدقصد خر ینو همچن
 یقهیاثهر تطب یهکبهود تها  یشترقرار گرفته بودند ب یتناسب اندام واقع یکمعرض 
شد.  یدسالم و قصد خر یغذا ارک، که منجر به نگرش باالتر نسبت به م یساختگ

مههم اسهت  یاربسه یاجتماع یرگذارانتأث یها نشان داد که برا یافتهبحث و گفتگو 
 یهروانبها پ یونهدگرم و پ یمحصول سالم ، رابطه شخص یکموفق  یغکه هنگام تبل

مناسب ،  ینفلوئنسرهایکه هنگام استفاده از ا یمکن یم یشنهادخود برقرار کنند. ما پ
 موفق تر باشد. یتواند در سالمت عموم یسالم م اهایغذ یجترو

 
تأثیر اعتبار برند ، تمایز برند ، تجربیات برند ، 
مزایای اجتماعی برند بر بهره وری برند از 
طریق جذابیت برند و شناسایی برند مشتری 

 )مطالعه موردی چرم (

 
 
 
 
 
 

یر محمدی و ش
همکاران، 

(3434) 

چرم یکی از جذاب ترین و سودآورترین صنایع و تجارت در جهان است. با این حال 
، وضعیت صنعت چرم در ایران با موقعیهت مهورد انتظهار متفهاوت اسهت و هنهوز از 
سطح مطلوب تولید و صادرات فاصله دارد. هدف از این مطالعهه ایجهاد و گسهترش 

و بررسی پیامهدهای ایهن  "چرم تبریز"ین تولیدکنندگان برند اهمیت برند ملی در ب
فرآیند و کمک به بهره وری برند شرکت ها است. جامعه آماری این تحقیق را کلیه 
مشتریان و مصرف کنندگان برند چرم تبریز در استان آذربایجان شرقی تشکیل می 

 دهند.

 
تأثیر اعالم روابط عاشقانه افراد مشهور بر 

 عاشقانه و طرفداران دوستیطرفداران 

 
 
 
 
 
 

هو و همکاران ، 
(3434) 

مطالعه حاضر تأثیر اعالنات روابط عاشقانه افراد مشهور را بر طرفهداران عاشهقانه و 
طرفداران دوستی آنها بررسی می کند. در یک مطالعه طراحی بهین موضهوعات ، از 

واکهنش ههای دانشجویان خواسته شد تا روابط نزدیک ، واکنش های احساسهی و 
رفتاری خود را نسبت به اعالم روابط عاشقانه افراد مشهور تصهور کننهد. طرفهداران 
عاشقانه با عشق فراجامعی قوی تر انتظهار نزدیکهی رابطهه کمتهر و واکهنش ههای 
احساسی منفی بیشتری را داشتند. برخالف طرفداران دوستی ، طرفهداران عاشهقانه 

 های احساسی منفی بیشتری را داشتند.انتظار نزدیکی کمتر روابط و واکنش 

سلبریتی های معمولی معیارهای مربوط به 
کسب شهرت و تأثیرگذاری در رسانه های 

 اجتماعی را مطرح کردند.

 
 
 

المعادی و یحیی 
( ،3434) 

 
 
 
 
 

مطالعه حاضر تأثیر اعالنات روابط عاشقانه افراد مشهور را بر طرفهداران عاشهقانه و 
آنها بررسی می کند. در یک مطالعه طراحی بهین موضهوعات ، از طرفداران دوستی 

دانشجویان خواسته شد تا روابط نزدیک ، واکنش های احساسهی و واکهنش ههای 
رفتاری خود را نسبت به اعالم روابط عاشقانه افراد مشهور تصهور کننهد. طرفهداران 

نش ههای عاشقانه با عشق فراجامعی قوی تر انتظهار نزدیکهی رابطهه کمتهر و واکه
احساسی منفی بیشتری را داشتند. برخالف طرفداران دوستی ، طرفهداران عاشهقانه 

 انتظار نزدیکی کمتر روابط و واکنش های احساسی منفی بیشتری را داشتند.
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قیق کند. انتخاب رویکرد مناسب اولین و مهمترین گام در فرآنید تحرا در انتخاب روش تحقیق ایفا میماهیت موضوع نقش مهمی 
بایستی پارادیم و استراتژی تحقیق به درستی معین شود، چرا که پس از مشخص شدن زمینه و موضوع تحقیق است. برای این کار می

ها مربوطه، معتبرو قابل تعمیم نخواهد بود. از این رو روش شناسی تحقیق نتایج بدون روش شناسی تحقیق نتایج بررسی و تحلیل
رو روش شناسی تحقیق از جمله معیارهای رایج جهت ارزیابی معتبر و قابل تعمیم خواه بود. از این های مربوطه،بررسی وتحلیل

شود. ش نمونه گیری تشریح میدر این فصل ابتدا روش تحقیق، جامعه آماری، نمونه آماری و رو گردد.تحقیقات علمی، تلقی می
 .گردده های پژوهش تبیین میهای تحلیل وتحلیل دادها و روشسپس ابزار گرد آوری داده

 روش تحقیق

ها، به دلیل اینکه به توصیف گردآوری داده این پژوهش، از نظر هدف، از نوع تحقیقات کاربردی است. همچنین بر حسب نحوه
لعه:نوین بررسی تأثیر افراد مشهور بر قابلیت اعتماد، نگرش برند و حسادت با نقش میانجی حضور اجتماعی)مورد مطاوضعیت موجود؛ 

باشد. این روش، شامل مجموعه روش هایی است که هدف پردازد، توصیفی و از شاخه پیمایشی میبا استفاده از پرسشنامه میچرم( 
باشد. در های مورد بررسی، بدون تالش در جهت تغییر و یا تأثیر در وضعیت موجود و مورد مطالعه میآنها توصیف کردن شرایط پدیده

(. از آنجایی که داده 1350پردازد)بازرگان و همکاران، وهشگر با حضور در محل تحقیق به جمع آوری اطالعات میروش پیمایشی پژ
شده اند، این تحقیق از میان تحقیقات پیمایشی به شیوه مقطعی انجام گردیده  های مورد نظر در یک مقطع از زمان جمع آوری

 می باشد که تعداد آنها نامحدود است.ن چرم مشتریان برند نوی جامعه آماری تحقیق کلیهاست.

برداری احتمالی، اعضاء جامعه به عنوان برداری احتمالی و غیراحتمالی. در نمونهبرداری وجود دارد؛ نمونهدو نوع طرح نمونه
های ه به عنوان آزمودنیبرداری غیراحتمالی، اعضاء جامعهای نمونه منتخب، از شانس و احتمال یکسانی برخوردارند. در نمونهآزمودنی

های نمونه منتخب، از شانس و احتمال یکسانی برای انتخاب شدن برخوردار نیستند. هر کدام از این دو طرح اصلی، استراتژی
پذیری موردنظر، فراهم بودن زمان و سایر منابع و هدفی که پژوهش به دنبال آن برداری مختلفی دارند. بسته به میزان تعمیمنمونه
 (. 1380فرد و همکاران، )داناییها به کار خواهند رفت ، انواع مختلفی از آناست

باشد. بر اساس فرمول روش نمونه گیری بکار برده شده در این پژوهش از نوع تصادفی ساده که از شاخه نمونه برداری احتمالی می 
 اند.خاب شدهنفر به عنوان نمونه آماری انت 380، تعداد  %50کوکران در سطح اطمینان 

 آمار استنباطی
ها با یک ساختار عاملی معین گیری از تحلیل عاملی تأییدی برای تعیین این که آیا دادهمنظور بررسی مدل اندازهدر مرحله اول، به 

-اده میشود و در مرحله دوم، از تحلیل مسیر و ضرایب تعیین جهت بررسی مدل ساختاری استفهماهنگ هستند یا خیر، استفاده می

 شود. 

الکر باید گرفته شود. معیار فورنل الرکرادعا میکند که یک متغیر  -پس از سنجش پایایی و روایی همگرا، روایی واگرا یا آزمون فورنل
باید در مقایسهه با معرفهای سایر متغیرهای مکنون، پراکندگی بیشتری را در بین معرفهای خودش داشته باشد. بنابراین ازنظهر 

هر متغیر مکنهون بایهد بیشهتر از بهاالترین توان دوم همبستگی آن متغیربا سهایر متغیرههای مکنهون باشد. بهرای   AVEآماری،
 ها بهره برد. بها همبستگی AVE کهاهش محاسهبات مهی تهوان از روش معهادل یعنهی مقایسهه جهذر

 

 

 

 

 
 



 (چرم تهران نینومطالعه موردی : )یحضور اجتماع یانجیاعتماد، نگرش برند و حسادت با نقش م تیافراد مشهور بر قابل ریثأت یبررس تقی دامغانیان :

 Fornell-Larcker ر معیا  9جدول 

 

ور
شه
د م
فرا
 ا

ت
ساد

ح
 

ی
اع
تم
 اج
ور
ض
 ح

ماد
عت
ت ا

بلی
 قا

رند
ش ب

گر
 ن

     0.883 افراد مشهور

    0.666 0.467 حسادت

   0.830 0.372 0.648 حضور اجتماعی

  0.782 0.683 0.484 0.741 قابلیت اعتماد

 0.820 0.678 0.748 0.420 0.804 نگرش برند

 
مربوط به  آمده از مدل اندازه گیری که در بررسی روایی و پیایی مدل نشان داده شد و با توجه به توضیحات دست به نتایج به توجه با

 نتیجه لذا دهند.می تایید قرار آمده در مدل اندازه گیری مورد دست به در تمامی نتایج آستانه قبولی برای شاخص های مذکور،

 است. ربرخوردا مناسبی برازش از مدل که گیریممی
اجرای مدل اندازه گیری را در نرم افزار  نشان می دهد که در آن ضرایب مسیر نشان داده شده اند. اعدادی که بر روی مسیر  همچنین

 یا رگرسیون در شده استاندارد بتای بیانگر اعداد این شود.می نامیده مسیر ضریب شود، می داده نمایش یکدیگر با ها سازه بین

 است. سازه ود همبستگی ضریب

 

خروجی مدل اندازه گیری در نرم افزار اسمارت پی ال اس 9شکل   

 مدل ساختاری تحقیق
در مرحله بعد مدل ساختاری و روابط بین سازه ها باید مورد بررسی قرار گیرد. برای این منظور از تابع بوت استراپ استفاده می شود. 

های آزمون بوت استراپ در نظر گرفته شده است. به عنوان نمونه 3444تعداد می باشد و  380تعداد نمونه آماری در این پژوهش 
( می باشد که در واقع مالک اصلی تأیید یا رد فرضیات است.اگر این مقدار t-valueدهنده آماره تی )مقدار عددی در رابطه ها نشان

  .درصد تأیید می شود 55و  50، 54بیشتر باشد نتیجه می گیریم که آن فرضیه در سطوح  3600و  1658،  1680آمار به ترتیب از 
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 خروجی مدل ساختاری در نرم افزار اسمارت پی ال اس 3شکل 

باشند برازش مدل ساختاری از طریق دو معیار ضریب تعیین و استون گیسر که جزو متداول ترین معیارهای برازش مدل ساختاری می 
 صورت می گیرد.

معیاری برای بررسی برازش مدل ساختاری در یک پژوهش مربوط به متغیرهای پنهان درون زای )وابسته( مدل است.  R2ضرایب 
R2  به عنوان مقدار  4680و  4633، 4615معیاری است که نشان از تأثیر یک متغیر برون زا بر یک متغیر درون زا را دارد، و سه مقدار

برای سازه های  R2در نظر گر فته می شود. مطابق با شکل و نمودار زیر ، مقدار  R2ای مقادیر ضعیف، متوسط، و قوی مالک بر
درونزای پژوهش محاسبه شده است که با توجه به سه مقدار مالک مناسب بودن برازش مدل ساختاری را تأیید می سازد )داوری و 

 (. 1353رضازاده، 

 R Square 3جدول 

  R Square نتیجه

015/4 مناسب  حضور اجتماعی 

080/4 مناسب  قابلیت اعتماد 

084/4 مناسب  نگرش برند 

 یقتحق یجخالصه نتا

 نتایج کلی تحقیق4جدول 

 ردیف مسیر فرضیه اماره تی سطح معناداری نتیجه

003/5 444/4 تایید  1 یحضور اجتماع <-افراد مشهور  

353/13 444/4 تایید  3 اعتماد یتقابل <- یحضور اجتماع 

334/10 444/4 تایید  3 نگرش برند <- یحضور اجتماع 

581/0 444/4 تایید  0 حسادت <- یحضور اجتماع 



 (چرم تهران نینومطالعه موردی : )یحضور اجتماع یانجیاعتماد، نگرش برند و حسادت با نقش م تیافراد مشهور بر قابل ریثأت یبررس تقی دامغانیان :

350/0 444/4 تایید  0 اعتماد یتقابل <- یحضور اجتماع <- افراد مشهور 

048/8 444/4 تایید  8 نگرش برند <- یحضور اجتماع <- افراد مشهور 

335/3 444/4 تایید  0 حسادت <- یحضور اجتماع <- راد مشهوراف 

 
 گیرینتیجه
از و  مشتریانبر درک متفاوت  یمبن یاست که با ارائه شواهد یچارچوب نظر یک یجادا یتالش ها برا یناز اول یکیحاضر  یقتحق
بر  پژوهش ینر تفاوت در ادراک، ات یقدق یحتوض یبرا دهد. یم یحرا توض یاجتماع یرسانه ها یرگذارانتأث یرات، تأثینستاگراما یرمشاه

کنند، استفاده  یارتباط برقرار م عادیتر از افراد  یقو ینستاگرامچرا مردم با افراد مشهور ا ینکها یدر بررس یحضور اجتماع یهاساس نظر
نشده  یتتثب یو علم یظرن یمورد بحث قرار گرفته است، اما هنوز به عنوان مبان یجگسترده در مطبوعات را به طور یممفاه ینا .شودمی

 یکتواند به عنوان  یکند، م یارتباط با برند صحبت م یدرک مردم از سهولت برقرار یبا چگونگ یاند. از آنجا که حضور اجتماع
کمک  یاجتماع یمصرف کنندگان با افراد مشهور رسانه ها ینخاص رابطه آنال یتدرک ما از ماه هعمل کند که ب یحیتوض یسممکان
انواع افراد مشهور بر اعتماد ، حسادت و نگرش به نام  یرتأث یینرا در تع یحضور اجتماع ینقش واسطه ا یتجرب یها یافتهکند.  یم

و احساسات حسادت  یمصرف کننده )درک اعتبار ، نگرش به نام تجار فتاردر ابعاد مختلف ر یقو یها یافته یندهد. ا ینشان م یتجار
و توسعه  یحکند. با توجه به توضی م ییدبرند تأ ییدکنندگانواکنش مصرف کنندگان به تأ یحتوض را در ی( قدرت حضور اجتماعیزآم

، رهبران، وبالگ هاینستافیمسا ینفلوئنسرها،ا هور،)افراد مش یاجتماع یدر ارتباط با افراد مشهور رسانه ها ی، اصطالحات متعددیمفهوم
گذارند و از  یم یرخود تأث یروانچهره ها بر پ ینکه ا یدهد که تا زمان یشان مما ن یقاتی( وجود دارد. مدل تحقیرهمد و غ یساننو

محسوب  یاجتماع یمشهور رسانه ها ادمعنا از افر یکمنحصر به فرد آنها، به  یها یژگیبرخوردارند، بدون توجه به و ییباال یتمحبوب
در  یریتیمد یدر فرهنگ افراد مشهور و مطالعات کم ییفمطالعات ک ینکند تا شکاف ب یبه محققان کمک م یکردرو ینشوند. ا یم

که افراد  امیکند. هنگ یافراد مشهور را روشن م ییدمورد اعتماد در تأ یها یشینهمطالعه پ ینرا پر کنند. ا یابیو بازار یغاتمورد تبل
از  یشود، به سطوح متفاوت یداده م نشان یکه با حضور اجتماع یجذاب هستند، سطوح مختلف ارتباط از لحاظ کم ینستاگراممشهور و ا

 یک یدهد که حضور اجتماع یها نشان م یافته ینظاهر شوند. ا یبرند تجار یکاگر هر دو با  یشود، حت یمنجر م یناناطم یتقابل
 یم یحترج یگرد را بر افراد یاجتماع یافراد مشهور رسانه ها یجیتالد یابیبازار ینهاست که چرا مردم در زم ینا یحتوض یبرا یقو هلفؤم

 یاجتماع یرسانه ها یابیانتقال و اعتبار افراد مشهور در بازار یعنیها،  یتیسلبر یرها درک ما را از تأث یتیاز سلبر یددسته جد یندهند. ا
 یاربس امینستاگرکه افراد مشهور ا یرندشود محققان در نظر بگ یافراد مشهور و افراد مردم باعث م یندهد. تار شدن خطوط ب می ییرتغ
در  یبرندساز یجانواع افراد مشهور در نتا ینب یتجرب یتفاوت ها یافتنمورد در  ین، مطالعه حاضر اولیمدان ی. تا آنجا که ما میرگذارندتاث

لعه مطا ین، ایاجتماع یرسانه ها یابیمتخصصان بازار یبرا یریتیمد یماست. مفاه ینستاگرامبر ا یمبتن یو نام تجار تماعیاج یابیبازار
به قدرت رسانه  ینکند. ا یم یدلوکس تأک یبرندها یبرا یژه، به ویبرندساز یها یندر کمپ ینستاگرامبر افراد مشهور ا یهتک ییبر کارآ

، یابیبازار یزیبرنامه ر یدگاهکند. از د یاشاره م یابیبازار یزیبرنامه ر یو الهام بخش برا یمنبع اطالعات یکبه عنوان  یاجتماع یها
 یسنت یها یتیسلبر ییدکند. تأ یثر اشاره مؤم ینام تجار یاستراتژ یکبه عنوان  ینستاگرامافراد مشهور ا یابیبه بازار یفعل یها یافته
 یاجتماع یخود در رسانه ها یدهند با مارک ها یم یحکه ترج یانیبه مشتر یدسترس یقابل اعتماد است، اما برا یاستراتژ یکهنوز 

ثرتر باشند. از ؤم یظاهر یتوانند در هدف قرار دادن مصرف کنندگان با سطوح مختلف ناسازگار یم نفلوئنسرهایمشارکت داشته باشند، ا
 یانکه توسط مشتر یتجار برندمحصوالت  یدناست، د یمتک یاجتماع یها یسهبر تعامل و مقا یاجتماع یرسانه ها یابیآنجا که بازار
 یاجتماع یسهشده توسط مقا یجادا یازهایبه برآوردن ن یلو تما یبه نام تجار یلم یشبا افزا یتواند به راحت یشود، م یمصرف م

 یر مصرف کنندگان قرار داده اند که قادر به جمع آوریارا در اخت ییها یتشخص یاجتماع ی(. رسانه ها3418،  ینداده شود )ج یصتشخ
مردم را وادار به  یدهپد ینا ضبط شده هستند. یسب هابرچ یا، خانه مد یحرفه ا یها فالوور بدون حضور در صنعت سرگرم یلیونم

، با ینگذارد. بنابرا یم یرتأث ینستاگراما یرگذارانکند و بر نحوه واکنش آنها به تأث یخودساخته م یتیسلبر یکشدن به  یلاحتمال تبد
دهد،  یم زایشرا اف یروانپ یزهه انگک یابیقابل دست یاز ناسازگار یسطح یبا کاربران و القا یحفظ حضور اجتماع یتنشان دادن اهم

در  یشتریمرتبط با ظاهر ب یها کند تا پست یم یبروند مردم را ترغ ینمهم است. ا یاربس ییو خودنما یشیخودنما یامدهایپ
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 یابیدرت بازارق یفعل یتجرب یها یافتهخود را به دست آورند.  یتنفوذ و محبوب یکه بتوانند تا حد یدام ینارسال کنند ، به ا ینستاگراما
 کند یم یانب یاجتماع یرسانه ها یها یطدر مح ینام تجار یجادا یبرا یار را به عنوان روشیرگذتأث

 

 فهرست منابع
پژوهش ملل،  یالملل نی(. مجله بنیدانک ی: شرکت دونات های)مطالعه مورد یو برندساز نستاگرامی(. ا1350نواب ) ان،یفاطمه و همت ،یلیخل

 30ره دوره چهارم، شما

 .84-03(6 1)61 رانیا یاسیس یجامعه شناس . فصلنامهرانیا یاسالم یدر جمهور یاسیاعتماد س یها( مؤلفه3418. )ی6 و فرهادیسروخواجه

 دارانیبرند در خر تیبا محبوب یمحصوالت تقلب دینگرش به خر نیب یمدل ارتباط ی(. طراح3434. )ی6 و قرباناری6 مهی6 رسولی6 نظرریدب
 .885-801(6 3)613 یورزش تیریمد هی. نشریت ورزشمحصوال

 .104-110(6 34)65 یافراد مشهور و فرزندانشان. فصلنامه دانش حقوق عموم یخصوص می( حر1355فرهاد. ) دی6 و سیی6 جاور6 بطحاانیذاکر

و  یسنت یا هیتوص غاتیبر تبل یشترتجربه م ریتأث ی،بررس1355د،یدحمیس ،ینیو خدادادحس میمحمدرح ان،یو رمضان رهیسا ده،یفت یمیرح
پژوهش  یکنفرانس مل نی(،ششمنستاگرامیا ینقش نگرش برند )مورد مطالعه: شبکه اجتماع نییو اعتماد برند با تب یکیالکترون

 مه،تهرانیو اقتصاد سالم در بانک، بورس و ب یبدارحسا ت،یریدر مد یکاربرد یها

 یپژوهش ی. فصلنامه علمیرانیا یدر نمونه یپرسشنامه حسادت چند بعد یروان سنج یهایژگیو (.3431. )کای6 صنعت نما6 و ملزی6 چنگیمیرح
 .053-080(6 144)634 یعلوم روانشناخت

 یاجتماع یها هیصدر. نظر یامام موس شهیدر اند ی(. اعتماد اجتماع3434السادات. ) هیزاده6 اسکاف6 و انس یبرندق6 کاوس6 قاض یروح
 .04-05(6 3)14متفکران مسلمان6 

 یابر نقش واسطه هیبر نگرش به برند با تک یاجتماع یرسانه ها غاتیدر تبل یتیاعتماد به افراد سلبر ریتاث ی(. بررس3431. )یعباس نیروژ
و  تیریدر مد نینو یپژوهش یکردهایرو یتخصص ی. فصلنامه علمنستاگرامیو عشق برند در کاربران ا یمشتر تیرضا

 .80-01(6 05)60 یحسابدار

 تیریمد یهاو برند. کاوش غیکننده با نگرش به تبلمصرف دیمشهور بر قصد خر دکنندهییتا ری(. تاث3431زاد. ) ینیپور6 و بحر لی6 اسماعیزاهد
 .388-300(6 30)613 یبازرگان

نگرش و احساسات  یانجیاز برند با نقش م یتیباشگاه بر رفتار حما یاجتماع تیمسئول ری(. تأث3431. )ی6 و زارعیلیدادانه6 شاهو6 اسمع یزمان
 .50-05(6 04)618 یابیبازار تیریمثبت هواداران. مد یاخالق

بر  دیگردشگران: با تأک یتجربه برند مقصد بر رفتار شهروند ری(. تأث63431 ضرابخانه6 و فرزانه. )ررضای6 کنجکاو منفرد6 امدی6 سعیاردکان دایسع
 .یگردشگر تیری)مورد مطالعه: شهر اصفهان(. مطالعات مد یقصد گردشگرنگرش و تعهد برند م اق،ینقش اشت

 .00-04(6 5)630 یدبستان شیرشد کودکان. رشد آموزش پ یبرا ی(. حسادت، مانع3410السادات. )فاطمه6 و یدیزشاه

پرستش افراد مشهور و  نیرتباط با یساختار لی(. تحل3434. )نی6 و فرزخانگفشهیش یخانزاده6 باقر نی6 حسی6 بشارت6 محمد علشباهنگ
 .38-5(6 1)65 یشناخت اجتماع یپژوهش-ی. دوفصلنامه علمیشناخت یریانعطاف پذ یانجینقش م ؛یروانشناخت یستیبهز

در زنان متاهل. مجله اصول بهداشت  یخواهجانیبر اساس حسادت عاشقانه و ه انتیبه خ لیم ینیبشی(. پ63418 و عذرا. )ی6 اعتمادیعیشف
 .134-131(6 3)634 یانرو

 یاعتماد شبکه آبرسان تیقابل یابیاطالعات با توجه به ارز ی،احتمال شکست به کمک آنتروپ1044،یمحمدمهد ،یدریمحسن و ح شمس،
 عمران،تهران یدر مهندس داریتوسعه پا یکنفرانس مل نیشبکه آب مسکن مهر شهر برزک(،هشتم ی)مطالعه مورد یشهر



 (چرم تهران نینومطالعه موردی : )یحضور اجتماع یانجیاعتماد، نگرش برند و حسادت با نقش م تیافراد مشهور بر قابل ریثأت یبررس تقی دامغانیان :

از برند و شهرت برند بر عملکرد  ینشان برند، نگرش برند، آگاه ری،تاث1358ه،یسمانه و ثابت، سم ،یان فومنو اخو نیزاده، حس یصف
 ،تهرانیاقتصاد و حسابدار ت،یریدر مد نیتحوالت نو یالملل نیکنفرانس ب نیبرند،سوم

. یشغل یزدگسکون یانجینقش م ؛یبدن تیان تربمعلم یسازمانینیبا بدب یسازمان یحسادت و قلدر ۀ(. رابط3431گدللو6 و کاشف. ) یعبداله
 .1408-1403(6 0)613 یورزش تیریمد هینشر

 تیریحسادت خاموش. چشم انداز مد یگریانجیبا م یاجتماع شیبر سا سهیاندوه مقا ری(. تأث63415 و رستگار. )نی6 حسانی6 دامغاننیمت یعلو
 .115-50(6 3)614 یدولت

(6 05)613 یورزش تیریورزشکاران مشهور. مطالعات مد یاجتماع تیابعاد مسئول یی(. شناسا3434. )بیحب 6 وی6 هنری6 سلمان6 غفوریعلو
103-108. 

 تیریارزش. چشم انداز مد یبرند بر نگرش به برند و مؤلفه ها تیتناسب شخص ری(. تأث3410. )یتوکل یپول6 و هد ی6 جواد خزائیاسد یعل
 .یبازرگان

 لی: تحلیمحصوالت خارج دیمصرف کننده بر قصد خر ییگرا گانهیب ری(. تأث3431. )ههی6 و وجاری6 مومن6 هوشدی6 امی6 بهبودیشاگرد انیغفور
 .108-135(6 1)60 یالملل نیب یکسب و کارها تیریمد یپژوهش یعلم هیکننده و نگرش به برند. نشر دیکشور تول رینقش تصو

به واسطه حسادت  نستاگرامیکاربران ا دیبر قصد خر رگذاریافراد تأث دیاثر تائ ی(. بررس6May 3431. )برزی6 و فراین می6 قاسم6 رحی6 اسالمیغالم
 .«یو حسابدار تیریو مد عیصنا یدر مهندس نینو یها و راهکارهاچالش» یالملل نیکنفرانس ب نیدوم In. میخ-خوش

به واسطه حسادت  نستاگرامیکاربران ا دیبر قصد خر رگذاریافراد تاث دیاثر تائ ی،بررس1044برز،یفر ا،ین میقاسم و رح ،یو اسالم یمهد ،یغالم
 ،دامغانیو حسابدار تیریو مد عیصنا یدر مهندس نینو یچالش ها و راهکارها یالملل نیکنفرانس ب نیم،دومیخوشخ

به واسطه  دیبه خر نستاگرامیربران ابر نگرش کا یتجارت اجتماع یها تیقابل ری،تاث1355عارف، ا،ین یمیو نعم دیفر ،یو آقاجان رهین ،یغالم
 تیریو مطالعات مد یعلوم انسان یکنفرانس مل نیاعتماد در بحران کرونا،ششم

. یعموم یهانسبت به سازمان ثارگرانیدرجامعه ا ی(. سنجش اعتماد سازمان63434 و سروش. )ی6 علانی6 سجاد6 آزادیپور6 عادله6 قاسم فرج
 .104-183(6 0)61 ثارینامه مطالعات فرهنگ افصل

 یمطالعات توسعه اجتماع یپژوهش ی. مجله علمرانیدر ا یاعتماد اجتماع یشناخت تیجمع یها نهی(. زم3434. )ییرزای6 و معقوبی6 فروتن
 .01-30(6 3)68 یفرهنگ

 یهنرها-بایز یهنرها هیبرند. نشر به انیبر نگرش مشتر یشناسلوگو از منظر نشانه ریتأث یقیتطب یابی(. ارز3415. )یمانی6 فرزانه6 و سلیفالح
 .04-03(6 3)630 یتجسم

حضور کاربران  تیخدمات بر امن تیفینمانام و ک ریثأت یبررس ،1355احمدرضا، ،یابوالقاسم و شعاع حسن ،ییمحمدرضا و تقوا ،یقهرود یمیکر
 داریتوسعه پا کردیبا رو یعلوم و تکنولوژ یالملل نیب شیهما نی،ششمیاجتماع یدر شبکه ها

و  رانیفقه و حقوق در ا ،یعلوم اسالم ،ینید یها پژوهش یالملل نیاز آن،کنفرانس ب یریشگیپ ی،حسادت و راه ها1350با،یفر کالنترزاده،
 جهان اسالم،کرج

 یبازرگان یهاامیمشهور در پ یهاکننده دأییاستفاده از ت ری(. تاث1358) دیحم ،یبدیم ییاحسان و بابا ،یبدیم یمیکر ررضا؛یمنفرد، ام کنجکاو
صفحه  ISC (30/یپژوهش-یعلم 34شماره  - یداریو شن یدارید یمخاطبان. مجله: رسانه ها دیبر نگرش و قصد خر ونیزیتلو
 (300تا  303از  -

لعه صفحات برند: مطا غاتیتبل یافراد مشهور در اثرگذار غیتبل تیاثرات جذاب یساز(. مدل3431. )یی6 احتشام6 و دانایدی6 بهناز6 رشکوشا
 .131-50(6 30)610 یداریو شن یدارید یهارسانه ی. فصلنامه علمیتجارت اجتماع ینستاگرامیا
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در سازمان صنعت، معدن و تجارت استان چهارمحال  یبر عملکرد شغل یاثرات حسادت سازمان ی،بررس1358ه،یراض ،یعمران و حسن ،یانیک
 اقتصاد و توسعه ت،یریدر مد نینو یپژوهش ها یالملل نیکنفرانس ب نی،چهارمیاریبخت

 .344-100(6 04)13حقوق6  یو مبان یدر حد قذف. مطالعات فقه اسالم نیمشهور درباره حق توارث زوج دگاهیبر د ی(. نقد3434. )انیمحمد

از  یاجتماع یسانه هار قیاز طر یابیبازار یرابطه تالش ها ی(. بررس1350و بخشنده، قاسم ) یوسفیآباد، رضا یحاج ؛یمحمدعل دگبان،یمر
و اقتصاد  تیریمد-یحسابدار یکنفرانس مل نی(. دومنستاگرامی: ایلوکس با ارزش برند رفتار مصرف کننده )مطالعه مورد یبرندها
 ریدار و نقش آن در رشد صنعت، مالیاشتغال پا کردیبا رو

( بر یکارکنان )رفتار انحراف یفرد نیو حسادت ب یافراط ییجو رقابت راتی،تاث1358مفرد، بالل، یحافظ و عبدالله ،یحجت اله و داود ار،یمهر
 جو مسموم در سازمان جادیا

 یمل شیهما نی،دومیتیو امن یاسیبا مسائل س یمجاز یاجتماع یحضور در شبکه ها زانیم نیرابطه ب ی،بررس1355،یدعلیزاده، س یناصر
 شرفت،تهرانیاقتدار و پ تیامن

 یالملل نیکنفرانس ب نیبرند، عشق به برند و حسادت به برند،سوم ریارتباط تصو ی،بررس1358ابوالقاسم، ،یمیسارا و ابراه دهیعنا، س ینام
 ،تهرانیبر اقتصاد مقاومت دیبا تاک انیو اقتصاد دانش بن یت،حسابداریریمد

(6 51)38)بهبود و تحول(6  تیریت مدکارکنان. مطالعا یحسادت در محل کار بر رفتار انحراف ری(. تأث3415. )یدری6 و حی6 علیاصفهان نصر.
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