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 رضایت بر واطالعات ارتباطات طریق از اجتماعی های رسانه تاثیر چگونگی بررسی

 (وبهداشتی آرایشی محصوالت گان کنند مصرف:موردی مطالعه)   مشتریان
 دکتر منوچهر مکی

 بازرگانیدکتری مدیریت 
Makky_ut@yahoo.com 

 
 مریم آقاجانی واجاری

 ازرگانیدانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ب
Maghajani83@yahoo.com 

 چکیده:

 که.ردازیمپ می واطالعات  ارتباطات طریق از مشتریان رضایت برروی اجتماعی های رسانه تاثیر چگونگی بررسی به پژوهش این در

 زا استفاده  گسترش.کنند جلب را مشتریان رضایت اجتماعی ی ها رسانه طریق از توانند می فروشندگان/ ها شرکت چگونه

 عاملت برقراری برای ارتباط جدید مدل این از استفاده منظور به ها شرکت استراتژی در تغییر موجب جدید فناوری و اینترنت

 ماعیاجت های شبکه و اجتماعی های رسانه کرده، فراهم ها شرکت برای جدید فناوری که ابزارهایی از. است شده مشتریان با بهتر

 نوع ینا فرد به منحصر های ویژگی. است طرفداران صفحات کاربران، های انجمن ها، شرکت سایت وب توییتر، ، فیسبوک نظیر

 هدف. تاس کرده تبدیل مشتریان با ارتباط برای ها شرکت عالقه مورد ابزار به را آنها و داده تغییر را افراد بین ارتباط ها رسانه

 .باشد می مشتریان رضایت برروی واطالعات ارتباطات طریق از اجتماعی های رسانه اثیرت چگونگی بررسی تحقیق این از

 گرد هدیدگا از همچنین. گیرد می قرار کاربردی تحقیقات ی زمره در هدف نظر واز است پیمایشی– توصیفی نوع از تحقیق این

 هک دهد می نشان تحقیق این از حاصل نتایج.باشد می فرضیه آزمون اساس بر و میدانی تحقیق یک عنوان به ها داده آوری

 باعث نهایت ودر میکند کمک ومشتری شرکت بین رابطه بودن تر سازنده به اجتماعی های رسانه طریق از مشتریان با ارتباط

 مدل کی ایجاد به تمایل که است هایی شرکت و بازاریابان برای مهمی نکات شامل پژوهش این نتیجه.شود می مشتریان رضایت

 .دارند خرید به آنها تمایل افزایش از بردن سود و مشتریان  نگرش بر تاثیرگذاری برای موفق تجاری

 مجدد خرید,مشتری رضایت,واطالعات ارتباطات,اجتماعی های رسانه:ها واژه کلید
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 مقدمه

 از اطالعات به دسترسی اجتماعی های رسانه و هوشمند های گوشی ظهور طریق از. است تغییر حال در ما جهان های رسانه

 در اه شرکت برای منطقی پیشرفت یک مشتری تعامالت در اجتماعی های رسانه از استفاده ترکیب. است رفته باالتر قبل

 در ها رسانه . دارند یکدیگر بر پایدار تأثیری و دیرین پیوندی ، بازار و رسانه دیرباز از. است خود مشتریان با ارتباطات گسترش

 ، ها رسانه تنوع و رشد نسبت به. اند بوده کار و کسب صاحبان توجه مورد همواره رسانی اطالع برای خود عمومی هدف راستای

. ستا شده متنوع و ، عمیق ، ظریف ، پیچیده بازار و رسانه رابطه ، است کرده ایجاد جدید فناوری که هایی توانمندی اساس بر و

 شتریبی اهمیت از نیز کار و کسب صاحبان مؤثر عملکرد نحوه و ها رسانه با مشتریان رابطه مختلف های جنبه درک میان این در

 . است شده برخوردار

 می اعیاجتم های رسانه تکنولوژی از استفاده با چگونه فروشندگان که هستیم موضوع این بررسی دنبال به ما تحقیق این در

 جتماعیا های شبکه)  اجتماعی های رسانه مختلف انواع به تأثیر که است آن بر وسعی .دهند افزایش را مشتریان رضایت توانند

 .شود هپرداخت مشتریان رضایت بر آن تأثیر نهایت در و مشتری – شرکت بین رابطه بر...(  و ها سایت وب ، مشتریان اجتماعات ،

 

 ادبیات پژوهش
 .در این بخش ابتدا به تعریف متغییر های تحقیق می پردازیم 

 :اجتماعی های رسانه

 تماعیاج های رسانه است معتقد وی.  باشد می شیپلی کریس کرد استفاده اجتماعی های رسانه اصطالح از که کسی نخستین

 را هگیرند هر مافوق مخاطب با دوجانبه تعامل قابلیت اجتماعی های رسانه. هستند گفتگو برای آتی رویدادهای کننده هدایت

 ار شبکه از و شبکه به اطالعات دریافت و کردن وارد امکان افراد ، " چند به چند " ارتباط یعنی ارتباطی شکل این در دارد؛

 .هستند مرتبط انعطاف قابل هدفی برای پویا نحوی به و دارند

 ها فروم ، ها بادکست ، ها ویکی ، ها وبالگ ، اجتماعی های شبکه.  کرد بندی دسته هفت در توان می را اجتماعی های رسانه

 یایدن " های سایت این بر عالوه. شوند می محسوب اجتماعی های رسانه نوع هفت ها وبالگ میکرو و محتوایی های کامیونیتی ،

 بیشتری گسترش آینده های سال در که دانند می اجتماعی های رسانه از ریدیگ گونه هم را الیف سکند ازقیبل " مجازی

 .داشت خواهند

 
 :اطالعات و ارتباطات

 گیرنده به ینمع تأثیراتی با را پیامی مجرا یا رسانه یک طریق از فرستنده  با گر ارتباط آن واسطه به که است فرآیندی ارتباطات

 .رساند می

 بطض ، مثبت مبادله شکل هر به و رسمی غیر یا رسمی طور به که است تخیلی آثار ، واقعی های داده ، ها اندیشه همه اطالعات

 .شود می پخش یا منتشر و

 و تسهیل آن هدف که است آوری فن یا تکنولوژی و ارتباطات ، اطالعات کلمه سه از ترکیبی اطالعات و ارتباطات آوری فن

 .است ارتباطات فنون و ابزارها طریق از اطالعات به دسترسی تسریع

 :مشتریان رضایت

 ضایتر ، لیتگتفد. کند می ابراز محصول خرید یا مصرف از مشتری و کننده مصرف که است واکنشی و حالت مشتری رضایت

 یانمشتر های خواسته و نیازها با. شد دریافت محصوالت بین مقایسه در که داند می احساسی روانشناختی لحاظ از را مشتری

 . شود می حاصل محصول با رابطه در اجتماعی انتظارات و
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.  اوست انتظارات بر منطبق محصول های ویزگی که کند می احساس مشتری که است حالتی مشتری رضایت ، ژوران نظر به

 .شود می مشتری انتقاد و شکایت ، ناراحتی موجب محصول معایب و نواقص آن در که است حالتی نیز نارضایتی

 ، فرادا سن ، شخصی فروش سطح همچون دهند می قرار تأثیر تحت را اطالعاتی و ارتباطات که هستند دیگری متغیرهای البته

 . شرکت اندازه و عمل ابتکار میزان ، سازمانی سمت ، تجربه ، تحصیالت میزان

 یک صورت به مشتریان و ها سازمان ارتباط گذشته در.  است داده تغییر را ها سازمان و مردم ارتباطی های راه اینترنت ظهور

  ؛ بود( مشتریان سمت به ها سازمان و شرکت سمت از) طرفه

 (  2102 کو و کیم)  است یافته  تغییر طرفه دو شکل به ارتباط این فناوری های پیشرفت به توجه با حاضر حال در

 تالش در اه شرکت که است داده تغییر ای گونه به را کار و کسب بازار فضای کنونی های توسعه و تغییر و اینترنت رشد سرعت

 . هستند مشتریان با دائمی ارتباط های راه یافتن برای

 فعلی لمحصو درباره ها آن ی سلیقه و مشتریان نظرات به بردن پی ، مشتریان با ارتباط برقراری به ها شرکت مندی عالقه علت

 شان گذاری سرمایه از ریال هر صرف به قادر ها شرکت ترتیب بدین. است شان عالقه مورد محصول و آینده نیاز از آگاهی و

 . هستند بیشتر سود کسب و مشتریان دلخواه محصول تولید برای

 مدیران و بازاریابان کلی هدف.  گردید   تعاملی بازاریابی عنوان به بازاریابی در جدیدی مفهوم پیدایش به منجر اینترنت ظهور

 بازاریابان و مدیران دیگر بیان به(  . 0111 گومسون) است مشتریان با ارتباط بهبود و توسعه ، بازاریابی از جدید شکل این در

 دهند یرتغی مثبت مسیر در شان شرکت و محصول به نسبت را خود مشتریان دیدگاه و نگرش طریق این از تا هستند تالش در

 (  .2112 شیمپ ، ترنس)

 (  .0190 شیمپ. )است تبلیغات طریق از شرکت خدمات و محصوالت به نسبت مشتریان در آگاهی ایجاد گرو در نگرش تغییر

 این لکهب ، بپردازند خود خدمات/  کاال ارائه به تنها نه آن طریق از توانند می ها شرکت است هایی راه از یکی تبلیغات بنابراین

 سمت به طریق این از و ، بوده مشتریان خواست و نیاز بر مطابق ها آن محصول که کند می ایجاد مشتریان ذهن در را تصور

 ها آن نگرش بر ً  مستقیما ها شرکت تبلیغات به نسبت مشتریان نگرش هرگونه نتیجه در. کنند حرکت مشتریان با ارتباط بهبود

. ودب خواهد تأثیرگذار مشتری خرید قصد ویژه به ها آن رفتاری اهداف نهایت در و شرکت با شان ارتباط و شرکت آن به نسبت

 (.  0190 شیمپ)

 است دهش زیادی تغییرات دستخوش مشتریان با ارتباطی های راه اما مانده باقی تغییر بدون تبلیغات از هدف که این با امروزه

 ( . 0111 دیگران و لمبارد) ،(  0111 جرالد فیتز) است گذاشته اثر نیز تبلیغات انجام های راه روی بر که

 معرفی رایب...  ، ایمیل ، بیلبوردها ، رادیو ، روزنامه ، تلوزیون نظیر مختلف های رسانه از که تبلیغاتی افزون روز تعداد به توجه با

 ( .2111 کمبل) شود می شدیدتر مشتریان توجه جلب در نیز ها شرکت رقابت ؛ شود می پخش مشتریان به محصول

 یحق و خدمات ، محصول توانند می ها شرکت مدیران ، اجتماعی های رسانه طریق از شرکت و مشتری بین بین تعامل علت به

 (2111 جانسن(  )0111 جرالد فیتز) کنند می عرضه ها آن به و داده تغییر مشتریان خواست و نیازها اساس بر را تبلیغات از

 مانند عواملی روی اجتماعی های رسانه نقش روی بیشتر گرفته صورت اجتماعی های رسانه زمینه در که هایی پژوهش اغلب

 قشن به بیشتر شویم می نزدیک اخیر های سال به چه هر ولی است داشته تمرکز شرکت به مشتری اعتماد و مشتری تعهد

 .است شده پرداخته کنند می دریافت مشتریان طریق این از که اطالعاتی و اجتماعی های رسانه ارتباطات

 با ارتباط مدیریت توسعه در اطالعات فناوری نقش " عنوان تحت 0211 سال در جعفری پور و تابلی توسط که تحقیقی در

 یک هسته مشتریان که دهند می تشخیص مدیران کار و کسب دنیای در امروزه که داشتند اظهار ها آن ، شد انجام " مشتری

 فلسفه شتریم با ارتباط مدیریت ست ها آن با مؤثر ارتباط بردن پیش به وابسته شرکت یک موفقیت اینکه و هستند بازاریابی

 CRM هک گرفت نتیجه توان می نهایت در است شده متولد دوباره اطالعات پیشرفت و گسترش با که است قدیمی و تجاری ی
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 ستا قادر راحتی به خدمات و خدمات و بازاریابی اطالعات فناوری کردن ترکیب با ها سازمان در اطالعاتی سیستم یک عنوان به

 .دهد پوشش را سازمان ارتباطب و اطالعاتی نیازهای

 مجازی محیط در مشتری با ارتباط مدیریت " موضوع عنوان تحت 0210 سال در دیگران و باقری توسط که دیگر تحقیقی در

E-CRM به جرمن خود تعاملی ماهیت با اینترنت ظهور تکنولوژی های پیشرفت از بسیاری میان در که داشتند اظهار شد انجام 

 کار و کسب ایفرآینده کننده پشتیبای ابزار اینترنت فناوری. است شده مشتری با باال سرعت و کیفیت با ، مستمر ارتباط ایجاد

 روشندهف و خریدار بین ارتباطات های کانال و داده پوشش را مشتری های داده پایگاه به الکترونیکی پست از تواند می که است

 آگاهی ، خرید اررفت زمینه در تحول. است گزینه پذیرترین امکان اینترنتی ارتباط المللی بین مشتریان میان در. نماید تکمیل را

 فراهم را بازاریابی راهبردهای توسعه مقدمات ، اطالعاتی بانکهای ، اطالعات فناوری بودن دسترس در کننده مصرف روزافزون

 . کننده مصرف بودن منفعل بر تا دارند تأکید مشتری بودن فعال بر بیشتر راهبردها این.  ساخت

 بازرهای در بازاریابی های استراتژی بررسی " عنوان تحت 0291 سال در دیگران و جواین سید توسط که دیگر تحقیقی در

ً   الکام نیز را بازاریابی های استراتژی ، آن رشد و اطالعات فناوری ظهور امروزه که داشتند اظهار ها ان ، شد  انجام الکترونیکی

 ار خود بازاریابی های استراتژی ، ها فناوری این تأثیر تحت...  و خدماتی ، تولیدی های سازمان از بسیاری. است نموده متحول

 یگرد تحقیق در. نمایند استفاده مطلوبی نحو به آن از حاصل رقابتی های مزیت از تا نمایند می تدوین و طراحی ای گونه به

 اداعتم بر آن تأثیر ها سایت وب و اینترنتی برند های ویژگی بررسی عنوان تحت " 0299 سال در زاده سلطان و جوانمرد توسط

 این ،است اینترنت بر مبتنی که الکترونیک تجارت محیط که پرداختند موضوع این به ها آن شد انجام " مشتریان وفاداری و

 ترنتیاین فروشگاههای با مستقیم ارتباط طریق از خدمات و کاال خرید و اطالعات جستجوی برای تا دهد می مشتریان به را امکان

 ، تصویر ندمان ظواهری اساس بر بلکه ، نیست کاال خرید از واقعی تجربه اساس بر اینترنتی صورت به خرید. کنند برقرار ارتباط

 عنوان هب اینترنت از تواند می شرکت ، اینترنت در شرکت حضور از پس.  است استوار کاال از تبلیغات و کیفی اطالعات ، شکل

 .کند ایجاد مثبت ای وجهه آن خدمات کاال برای هم و شرکت برای هم ترتیب بدین و کند استفاده تبلیغات برای ابزاری

 مشتریان رضایت و الکترونیکی خدمات کیفیت " عنوان تحت 0299 سال در مولوی و زاده بیک توسط که دیگر تحقیقی در

 ماناه ، کند می ایجاد رقابتی تمایز ای فزاینده طور به خدماتی یا تولید های شرکت در آنچه که داشتند اظهار آنان شد، انجام

 هب ها شرکت از برخی.  محصول خود کیفیت فقط نه ، است آن پیرامون و محصول در که است مشتری خدمات و پشتیبانی

 حال در نیز برخی. کنند می تالش خود مشتریان برای ارزش ایجاد جدید های راه دریافتن و اند شده شریک خود مشتریان

 یابیدست میزان افزایش.  هستند مشارکت و راهکار یافتن به ، ساده گیری سفارش و فروش از مشتری رابطه تبدیل و تغییر

 الکترونیک تجارت با که جدید فروشی خرده تأمین ی زنجیره کارآمد های کانال ، دهندگان آگهی و بازاریابان برای اطالعات

 خدمات و االک انبوه تولید امکان که کنونی جهان در. است گذاشته تأثیر مشتری رضایت بر توجهی قابل طور به ، شده پذیر امکان

 و اندهنم باقی مشتری رضایت جلب جز راهی  کنندگان تولید برای ، است اورده فراهم را تقاضا به نسبت عرضه افزایش زمینه

 یمشتر چون مفاهیمی رقابتی اقتصاد ظهور با. کرد تعریف گذشته محدود ابزارهای با را عرصه و بازار حیطه توان نمی دیگر

 ذفح بازار صحنه از ، باشد توجه بی بدان که سازمانی و شده تلقی کار و کسب اساس و پایه ، مشتری رضایت کسب و مداری

 . شوند

 عامل که رسید نتیجه این به داد انجام " وبا روی بر تبلیغات ارزش و تبلیغات " عنوان با که پژوهشی در 0111 سال در دوکاف

 ندک می بیان خود تحقیق در ولی. است مشتریان نگرش بر مؤثر مهم عوامل جمله از اجتماعی های رسانه زمینه در رسانی اطالع

 شرکت هک هراندازه بنابراین. باشند داشته را مشتری به صحیح و کامل اطالعات ارائه توانایی باید شرکت مشتری دیدگاه از که

 خود به تنسب مشتریان مثبت نگرش کسب در تواند می میزان همان به شود، موفق مشتریان به رسانی اطالع فرآیند در بتواند

 . باشد موفق
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 یخصوص دانشگاههای دانشجویان بین در موبایل تبلیغات به نگاهی " عنوان با  2111 سال در اوستا توسط که دیگری تحقیق در

 سانیر اطالع میزان و ، شرکت توسط مشتری به شده ارائه اطالعات کیفیت که دریافت وی ؛ شد انجام " ها شرکت سود جنبه از

 جای به اردد انتظار مشتری که است روشن. دارد شده ارائه محصول و شرکت به نسبت مشتری دیدگاه بر مستقیم تأثیر شرکت

 مستقیم طهراب موضوع این به شرکت توجه که باشد مواجه مناسب کیفیت با و صحیح ، مفید اطالعات با ، مفید غیر اطالعات انبوه

 .دارد شرکت به نسبت مشتری نگرش با

 که کردند اشاره موضوع این ب " وب روی بر تبلیغات ارزش و تبلیغات " عنوان با و خود تحقیق در 0111 سال در دوکاف

 تأثیر رکتش به نسبت مشتریان مثبت نگرش در رسانه/  محصول یک کنندگی گرم سرم و بودن بخش لذت از مشتریان برداشت

 .دارد زیادی

 شتریانیم که رسیدند نتیجه این به " ای رابطه بازاریابی تعهد – اعتماد نظریه " نام با تحقیقی در  0111 سال در هانت و مورگان

 تمایل نهایت در و کنند می احساس خود در شرکت به نسبت بیشتری تعهد میزان ، اند کرده برقرار خوبی رابطه شرکت با که

 ، تریانمش اعتماد که کنند می تأکید نکته این بر همچنین ها آن.  است بیشتر سایرین با مقایسه در شرکت از خرید به ها آن

 .دارد مشتریان خرید قصد در بسزایی تأثیر تعهد عامل کنار در

 شاخص بر اجتماعی های شبکه بر مبتنی های انجمن تأثیر " موضوع با 2102 سال در دیگران و الروش توسط که تحقیقی در

 این بررسی به ها آن ، شده انجام " شرکت به مشتریان تعهد و شرکت به اعتماد ، ارزش ایجاد فرآیندهای ، ها شرکت انجمن

 مشخص حقیقت این در خیر؟ یا داشته مشتریان برای ارزش تولید فرآیندهای بر مبتنی تأثیر ها انجمن این آیا که پرداختند مسأله

:  زا عبارتند عوامل این.  باشد می گذار تأثیر زمینه این در است، مشترک ها انجمن اعضای بین در که اصلی عامل سه که شده

 ترکمش نقاط که است این بیانگر تحقیق این نتیجه.  جامعه به ها آن تعهد و ، مشترک های سنت و ها آیین ، مشترک آگاهی

 قویتت اعضا بین ارتباطات که دریافتند همچنین آنها. دارد ارزش تولید فرآیندهای روی بر مثبتی تأثیر ها انجمن اعضای بین

 رکتش های انجمن مشتریان بین در که احساسی دیگر بیانی به. است اعتماد عامل طریق از شرکت به ها آن تعهد میزان کننده

 محصول از استفاده زمینه در مشترک های برداشت و ، مشترک سالیق ، مشترک محصول داشتن از ناشی آید می وجود به ها

 داریخری محصول که صورتی در و ؛ شود می مشتریان در داشتن تعلق احساس ارضای باعث روانشناسان دیدگاه از امر این.  است

 و یافته افزایش شرکت به نسبت مشتریان تعلق احساس ، باشد رقبا سایر میان در باال اعتبار درجه با شرکتی به متعلق شده

 خرید از ریمشت رضایت باعث اعضا بین مثبت گفتگوهای همچنین.  شود می شرکت به نسبت مشتری تعهد میزان تقویت باعث

 . شود می نیز شرکت به نسبت وی اعتماد حس تقویت و محصول

 تعهد چگونه ؛ اجتماعی های شبکه در نبودن یا بودن " موضوع با 2102 سال در دیگران و الروش توسط که دیگری تحقیق در

 های شبکه روی بر که ها شرکت های انجمن که دریافتند ها آن ، شد انجام " ؛ شود می متأثر اجتماعی های شبکه مشتریان

.  دهد قرار تأثیر تحت را شده ارائه( 2112) الکساندر مک توسط که مشتری مرکزی مدل عامل تواند می ، دارد قرار اجتماعی

 به شرکت برای را سود بیشترین که مشتریانی ، ها شرکت ازدیدگاه) اصلی مشتریان میان ارتباط از است عبارت عوامل این

 أثیرت ها انجمن این که کند می روشن تحقیق این نتیجه.  شرکت خود و دیگر مشتریان ، محصول ، شرکت و( آورند می ارمغان

 رد. دارد ها ان تعهد و اعتماد بر نتیجه در ،و برند – مشتری و ، مشتری – مشتری ، شرکت – مشتری روابط روی بر مثبتی

 توسط شده ارائه محصول معایب و ها مزیت ، خود های تجربه با ارتباط در مشتریان ، کاربران های انجمن و اجتماعی های شبکه

 زمینه در مشتریان که جا آن از.  پردازند می اطالعات انتقال و بحث به خریدشان و شرکت از خود رضایت میزان و ، شرکت

 منفی یا و مثبت مثبت نظر گونه هر ، دارند اعتماد متخصصان نظر از بیش مشتریان سایر تجربیات و نظرات به محصول – خرده

 جددم خرید) شرکت با شان رابطه ادامه ، شرکت به ها آن تعهد و اعتماد ، شرکت یک شکست/  موفقیت در تواند می دیگران و

 .باشد مؤثر یاری و میزان به( 
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 به " میگذارد تأثیر ها شرکت انجمن اعضای بر که اعتماد عوامل گ موضوع با  2101 سال در خود مقاله در چانگ ، چن.وو

 که دان کرده بیان آنها.  اند پرداخته ،(خرید) ها آن مثبت رفتار نهایت در و مشتریان اعتماد کننده ایجاد عوامل و نیروها بررسی

 تریانمش رضایت همچنین. دارد مزبور شرکت با ها آن رابطه و اعتماد بر مثبتی تأثیر ها انجمن این اعضا بین مشترک های ارزش

 تعهد درجه دهنده افزایش بلکه ، ها آن اعتماد میزان کننده تقویت تنها نه ، ها شرکت با شان گذشته ارتباطات و خریدها از

 العاتاط انتقال هنگام مشتری امنیت برقراری درباره ها شرکت پذیری مسئولیت این بر عالوه. باشد می نیز شرکت به شان

 .است شرکت به اعتماد میزان تعیین در مهمی عامل ، شخصی

 روش تحقیق

  توجه پایه دانش علمی جنبه به بیشتر تحقیق نوع این در که چرا است کاربردی تحقیق یک هدف نوع از حاضر تحقیق

 بین هرابط بر که عواملی کردن مشخص و الزم های استراتژی تعیین در تواند می حاضر تحقیق نتایج که جهت این از.  شود می

 .باشد می کاربردی نوع از حاضر پژوهش بنابراین باشد، گشا راه گذارند می تدثیری مشتری و شرکت
 و ها داده آوری جمع به توصیفی تحقیق که چرا رود می شمار به پیمایشی – توصیفی نوع از تحقیق این نیز روش جهت از

 مورد ابزار و. پردازد می ها فرضیه آزمودن و تحقیق مورد موضوع فعلی وضعیت با رابطه در سؤاالتی به پاسخ برای اطالعات

 است. پیمایشی و میدانی نوع از تحقیق بنابراین ، بوده پرسشنامه ها داده گردآوری جهت تحقیق این در استفاده

 و باشرکت ها رسانه طریق واز کنند می استفاده وبهداشتی آرایشی محصوالت از که هستند افرادی ما پژوهش آماری جامعه

 .کرد مشخص توان نمی دقیقا را افراد این وتعداد هستند ارتباط در فروشندگان

 که است ممکن غیرً   عمال ، شود می آماری جامعه عضو هزار چند حتی و صد چند شامل پژوهشی های بررسی که آنجایی از

 ، باشد هم پذیر امکان اگر حتی دهیم قرار آزمایش مورد را او یا کنیم آزمون را او یا و کنیم آوری جمع عضو هر از را اطالعات

 یا گونه به را آماری جامعه از ای نمونه حجم دلیل همین به.  نیست مقدور انسانی منابع مسایل سایر و ، هزینه ، زمان لحاظ به

(. 0291 شیرازی، و صائبی. )کنند می انتخاب خود تحقیق برای است بزرگتر آماری جامعه های ویژگی و خصوصیات بیانگر که

 ، کوهن. )است برخوردار زیادی اهمیت از نظر مورد اماری جامعه به نسبت نمونه نیاز مورد تعداد از آگاهی گیری نمونه روند در

0111. ) 

  .گیریم می نظر در نفر 291 را نمونه تعداد کوکران فرمول اساس بر است نامحدود ما اماری جامعه تعداد چون

 

 فرضیه های تحقیق
 :تحقیق اصلی فرضیه

 .گذارند می تأثیر مشتریان رضایت بر اطالعات و ارتباطات طریق از چگونه اجتماعی های رسانه

 

 :تحقیق فرعی های فرضیه

 .داد خواهد قرار تأثیر تحت مثبت طور به را ارتباطات و اطالعات اجتماعی های رسانه از فروشنده یک استفاده -0

 .دارد تأثیر مشتریان رضایت و جلب برای فروشنده نفوذ در مثبت صورت به فروشنده اطالعات و ارتباطات -2

 .داشت خواهد مثبت نفوذی پاسخ فروشنده اطالعات و ارتباطات -2
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 مدل مفهومی تحقیق

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 Raj agnihotri,r,et,aj,social media:influencing customer  satisfaction in b2b (2015)   
 

 روش تجزیه وتحلیل داده ها

 حلیلت منظور به و شد استفاده توصیفی آمار از شناختی جمعیت های ویژگی بیان و ها داده توصیف منظور به تحقیق این در

 .است شده استفاده استباطی آمار از ها داده

 سیرم تحلیل همچنین و چندگانه و خطی گرسیون ، پیرسون همبستگی های آزمون از حاضر تحقیق های فرضیه بررسی برای

 عنادارم رابطه وجود رگرسیون آزمون و کند می بررسی را متغیرها بین ارتباط وجود پیرسون همبستگی آزمون. شود می استفاده

 .کند می اثبات را متغیرها بین

 فرضیات آزمون برای spss و ها داده تلخیص و ثبت برای Excel افزارهای نرم از حاضر تحقیق اطالعات تحلیل و تجزیه برای

 .است شده استفاده تحقیق،

 

 

 

 

 

 

 

 

 اجتماعی های رسانه
 مشتری رضایت

 

 واطالعات  ارتباطات

 شخصی فروش سطح   

 سن              

 تحصیالت           

 تجربه             

 سازمانی سطح         

 ابتکار             

 شرکت اندازه
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 تجزیه وتحلیل داده ها

 
 آماره های توصیفی متغییر های تحلیل

 انحراف معیار      میانگین     متغییرها          

 60.2             20.6 رسانه های اجتماعی            

 60.6       20.6 ارتباطات واطالعات            

 60.6      5025 رضایت مشتری              

 
 وانحراف1,11 میانگین با واطالعات ارتباطات متغییر به مربوط میانگین بیشترین شود می دیده فوق جدول در چنانچه

 وابسته متغییر میانگین.باشد می0,92 آن معیار وانحراف1,12 اجتماعی های رسانه مستقل متغییر ومیانگین.باشد می0,11معیار

 .باشد می 0,92 ان معیار وانحراف5,15

 یک فرضیه رگرسیون تحلیل هایآماره و هاشاخص

 مربعات  مجموعه خطا از برآورد

)ضریب تعیین دقیق

 تعدیل شده(

  ضریب همبستگی ضریب تعیین

 مدل       

.06626.     .026. .0266  .0... a        6 

 اطالعات و ارتباطات: وابسته متغیر,  اجتماعی رسانه:مستقل متغیر

 وسطت تواند می که را وابسته متغیر مقادیر تغییرپذیری نسبت که است چندگانه R مقدار شامل فوق جدول

 که اینست بیانگر=(1,121R2) تعیین ضریب. بعدی ستون در گیرد می اندازه شود، بیان شده برازش خط

 کند.می تبیین را اطالعات و ارتباطات واریانس از درصد 12«  اجتماعی هایرسانه»  متغیر

 

 (اول مرحله)دوم فرضیه رگرسیون تحلیل های وآماره ها شاخص 

  

مجموعه مربعات دقیق  خطا از برآورد

)ضریب تعیین تعدیل 

 شده(

 

 ضریب تعیین

 

 ضریب همبستگی   

   

 مدل    

.06...6 .02.6 .02.6          a  .0..6         6 
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 مشتری رضایت:وابسته متغییر, اجتماعی های رسانه:مستقل متغییر

 بیان دهش برازش خط توسط تواندمی که را وابسته متغیر مقادیر تغییرپذیری نسبت که است چندگانه R مقدار شامل فوق جدول

 از درصد 11«  اجتماعی هایرسانه»  متغیر که اینست بیانگر(=1,112R2)تعیین ضریب. بعدی ستون در گیرد می اندازه شود،

 .کندمی تبیین را مشتری رضایت واریانس

 
 (دوم مرحله)دوم فرضیه رگرسیون تحلیل های وآماره ها شاخص

 فادهاست با مشتری رضایت متغیر با همزمان صورت به اطالعات و ارتباطات و اجتماعی هایرسانه متغیرهای تاثیر مرحله این در

 .است ذیل شرح به حاصله نتایج که گرفت قرار آزمون مورد متغیره چند رگرسیون آزمون از

 

مجموعه مربعات دقیق )ضریب  خطا از برآورد

 تعیین تعدیل شده(

 مدل      ضریب همبستگی   ضریب تعیین  

      1,29011 1,111 1,111 1,121   a     0 

 مشتری رضایت وابسته متغییر-اجتماعی های رسانه,واطالعات ارتباطات:مستقل متغییر

 بیان دهش برازش خط توسط تواندمی که را وابسته متغیر مقادیر تغییرپذیری نسبت که است چندگانه R مقدار شامل فوق جدول

 11«  اطالعات و ارتباطات و اجتماعی هایرسانه» متغیر که اینست بیانگر(=1,111R2) تعیین ضریب گیردمی اندازه شود،

 .کندمی تبیین را مشتری رضایت متغیر واریانس از درصد

 (اول مرحله)سوم فرضیه رگرسیون تحلیل های وآماره ها شاخص

         

مجموعه مربعات دقیق )ضریب  خطا از برآورد

 تعیین تعدیل شده(

 مدل       ضریب همبستگی    ضریب تعییین

  1,25201                 1,115    1,111        a  1,911      0 

 واطالعات ت ارتباطا وابسته متغییر,اجتماعی های رسانه: مستقل متغییر

 بیان دهش برازش خط توسط تواندمی که را وابسته متغیر مقادیر تغییرپذیری نسبت که است چندگانه R مقدار شامل فوق جدول

 از درصد 11«  اجتماعی هایرسانه»  متغیر که اینست بیانگر(=1,111R2) تعیین ضریب. بعدی ستون در گیرد می اندازه شود،

 .کندمی تبیین را اطالعات و ارتباطات واریانس
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 (دوم مرحله)سوم فرضیه رگرسیون تحلیل های وآماره ها شاخص

 اب مثبت نفوذی پاسخ متغیر با همزمان صورت به اطالعات و ارتباطات و اجتماعی هایرسانه متغیرهای تاثیر مرحله این در

 .است ذیل شرح به حاصله نتایج که گرفت قرار آزمون مورد متغیره چند رگرسیون آزمون از استفاده

          

مجموعه مربعات دقیق )ضریب  خطا از برآورد

 تعیین تعدیل شده(

ضریب    ضریب تعیین

 همبستگی

 مدل   

  1,22191          1,121    1,110  1,910 a        0 

 
 اندازه شود، بیان شده برازش خط توسط تواندمی که را وابسته متغیر مقادیر تغییرپذیری نسبت که است چندگانه R مقدار شامل

 واریانس از درصد 11«  اطالعات و ارتباطات و اجتماعی هایرسانه» متغیر که اینست بیانگر(=1,110R2) تعیین ضریب گیردمی

 .کندمی تبیین را مثبت نفوذی پاسخ متغیر

 
 ( یک فرضیه ضرایب جدول)وابسته بر متغییرمستقل خالص اثرات

 
 متغییر سایر بودن ثابت فرض با مالک درمتغییر تغییر1,911مقدار, بین پیش متغیر در تغییر  واحد یک ازای به تحقیق این در

 .شود می ایجاد ها

 

 (اول مرحله-دوم فرضیه ضرایب جدول)وابسته بر متغییرمستقل خالص اثرات
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 سایر بودن ثابت فرض با مالک متغییر در تغییر1,915  مقدار بین پیش متغییر در تغییر  واحد یک ازای به تحقیق این در

 .شود می ایجا متغییرها

 (دوم مرحله-دوم فرضیه ضرایب جدول)وابسته بر متغییرمستقل خالص اثرات

 
 

 ازای وبه مالک متغییر در تغییر1,191 مقدار اجتماعی های رسانه بین پیش متغییر در تغییر واحد یک ازای به تحقیق این در

 هامتغییر سایر بودن ثابت فرض با مشتری رضایت متغییر در تغییر1,112 واطالعات ارتباطات مالک متغییر در تغییر واحد یک

 .شود می ایجاد

 

 (اول مرحله-سوم فرضیه ضرایب جدول)وابسته بر متغییرمستقل خالص اثرات
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 .گردد می ایجاد مثبت نفوذی پاسخ مالک متغییر در تغییر1,911 بین پیش متغییر در تغییر واحد یک ازای به تحقیق این در

 
 (دوم مرحله-سوم فرضیه ضرایب جدول)وابسته بر متغییرمستقل خالص اثرات

 
 ازای وبه  مالک متغییر در تغییر1,511مقدار اجتماعی های رسانه بین پیش متغییر در تغییر واحد یک ازای به تحقیق این در

 رسای بودن ثابت فرض با مثبت نفوذی پاسخ متغییر در تغییر1,221مقدار واطالعات ارتباطات مالک متغییر در تغییر واحد یک

 .شود می ایجاد متغییرها

 خالصه ونتیجه گیری

 شده انجام " مشتریان رضایت روی بر اطالعات و ارتباطات طریق از اجتماعی های رسانه تأثیر " بررسی " منظور به تحقیق این

 ایترض باعث اطالعات و ارتباطات طریق از توانند می چگونه اینکه و ها آن انواع و اجتماعی های رسانه تعریف به ابتدا در. است

 . پرداختیم شوند مشتریان

 اب پرسشنامه از شده گردآوری های داده و شد توزیع کنند می استفاده ها رسانه این از که افرادی بین پرسشنامه 291 تعداد

 . گرفت قرار تحلیل تجزیه مورد SPSS افراز نرم از استفاده

 گردیده استفاده آماری جامعه از نفر 11 روی بر کرونباخ آلفای آزمون از تحقیق متغیرهای پایایی محاسبه برای ، پژوهش این در

 ارتباطات متغیر ، 120/1 اجتماعی های رسانه متغیر کرونباخ آلفای ضریب و بود 112/1 پرسشنامه کل کرونباخ آلفای ضریب که

 متغیرها تمامی برای ضرایب این که آنجا از.  است 121/1 پاسخگویی متغیر و 121/1 مشتریان رضایت متغیر ، 122/1 اطالعات و
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 شنامهپرس سؤاالت درونی انسجام و باال پایایی دهنده نشان ضرایب این و گردد می تأیید پرسشنامه پایایی است 11/1 از بیش

 .باشد می

 نتایج آمار توصیفی

 .  دهند می تشکیل زنان را ها آن درصد 1/10 و مرد دهندگان پاسخ از درصد درصد 2/29 تحقیق های یافته به توجه با

 1/21 ، هستند سال 25 تا 20 بین درصد 1/22 معادل ، دارند قرار سال 21 زیر سنی گروه در افراد این درصد 9/1 معادل

 سال 21 باالی دهندگان پاسخ از درصد 2/22 و هستند سال 25 تا 20 بین درصد 1/22 ، هستند سال 21 تا 21 بین درصد

 . دارند

 درصد 2/21 که است تعاملی های رسانه از هرکدام از آماری جامعه استفاده میزان ها فراوانی توزیع درباره دیگر توجه قابل مسأله

 از شرکتشان با ارتباط برای افراد از درصد 1/19 همچنین ، کنند می استفاده شرکتشان با ارتباط برای بوک فیس از افراد از

 هم افراد از درصد 91 همچنین ، کنند می استفاده شرکت با ارتباط برای توییتر از افراد از درصد 0/2 ، کنند می استفاده تلگرام

 و وبالگ از ها شرکت با ارتباط برای هم افراد از درصد 2/21 همچنین ، کنند می استفاده اینستاگرام از شرکت با ارتباط برای

 وب از هم درصد 1/01 و کنند می استفاده کاربران های انجمن از هم افراد درصد 9/1 ، کنند می استفاده طرفداران صفحه

 متفاوت کشورها سایر با فیلترینگ دلیل به کشورها در توییتر و بوک فیس از استفاده البته.  کنند می استفاده ها شرکت سایت

 ستا هایی تفاوت دارای یافته توسعه کشورهای سایر با ما کشور در اجتماعی های شبکه کاربردی مفهوم که ای گونه به ، است

 کشورهای در که حالی در ، است اجتماعی زندگی توسعه و دوستان با ارتباط ابزار عموما  اجتماعی های شبکه ما کشور در. 

 . است اجتماعی های شبکه کاربردهای از یکی تنها ، دوستان با ارتباط یافته توسعه

 استنباطینتایج آمار 
 یک فرضیه

 .  دهد می قرار تأثیر تحت مثبت طور به را ارتباطات و اطالعات اجتماعی های رسانه از فروشنده یک استفاده

 
 رسانه زا فروشنده یک استفاده اندازه هر دیگر بیان با.شود می تایید یک فرضیه نتیجه در است کوچکتر 1,10ازp_value مقدار

 ودخ ارتباطات تواند می طریق این از و دهد می قرار تأثیر تحت مثبت طور به را ارتباطات و اطالعات شود بیشتر اجتماعی های

 .دهد قرار آنان اختیار در بیشتری اطالعات و دهد افزایش مشتریان با را

 دو فرضیه

 . دارد تأثیر مشتریان رضایت و جلب برای فروشنده نفوذ در مثبت صورت به فروشنده اطالعات و ارتباطات

 

 شتریم با فروشنده ارتباطات چقدر دیگرهر بیان به. شود می تایید دوم فرضیه نتیجه در است کوچکتر 1,10ازp_value مقدار

 جلب تیجهن در و مشتری در فروشنده بیشتر چه هر نفوذ باعث و شود داده مشتری به تری کیفیت با و صحیح اطالعات و بیشتر

 .شود می مشتری رضایت

 سوم فرضیه

 .داشت خواهد مثبت نفوذی پاسخ فروشنده اطالعات و ارتباطات

 

 کند استفاده ها رسانه از بیشتر چقدر هر فروشنده. شود می تایید سوم فرضیه نتیجه در است کوچکتر 1,10ازp_value مقدار

 .داشت خواهد پی در را مثبت نفوذی پاسخ نتیجه در و یابد می افزایش اطالعات و ارتباطات
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 گیری نتیجه و مقایسه     رحاض تحقیق در شده یافته نتیجه فرضیه            

 (0) فرضیه

 های رسانه از قروشنده یک استفاده

 طور به را ارتباطات و اطالعات اجتماعی

 .دهد می قرار تأثیر تحت مثبت

   

 

 شده تأیید فرضیه  

 پژوهش های یافته با تحقیق های یافته

 سید و( 2111) یادو و وارادارجان

 .است سازگار( 0291) دیگران و جوادین

 (2) فرضیه

 صورت به فروشنده اطالعات و ارتباطات

 و جلب برای فروشنده نفوذ در مثبت

 .دارد تأثیر مشتریان رضایت

 

 شده تأیید فرضیه    

 پژوهش های یافته با تحقیق های یافته

 .دارد سازگاری 2111 اوستا

 (2) فرضیه

 پاسخ فروشنده اطالعات و ارتباطات

 .داشت خواهد مثبت نفوذی

 

 شده تأیید فرضیه    

 پژوهش های یافته با تحقیق های یافته

 .دارد سازگاری( 2102) همکاران و لی

 
 

 پژوهش های محدودیت

 این در دسترس قابل و شده انجام تحقیقات تعداد مبنا همین بر و است اخیر دهه ساخته مفاهیم جمله از اجتماعی های رسانه

 مانه به ، است جدید نیز کشور داخل در تحقیق موضوع که آنجا از. است کم بسیار بازاریابی در آن کاربردً   مخصوصا و زمینه

 و پراکنده ، اندک نیز داخلی تحقیقات و اطالعاتی منابع ، است تازه و محدود تجاری های عرضه در ها رسانه این کاربرد میزان

 ستا حالی در این و شود می استفاده دوستان با اجتماعی ارتباطات برای بیشتر ها رسانه از کشورها در و.  است دسترس از دور

 ودش می باعث موارد این.  است اجتماعی های رسانه کاربرد موارد از یکی تنها دوستان با ارتباط یافته توسعه کشورهای در که

 می خارجی منابع از برداری بهره از ناگزیر را محقق شکل این در.  باشد کم بسیار ما کشور در زمینه این در مرتبط های پژوهش

 شرایط با ها پژوهش این از برخی در استناد مورد تجاری مناسبات ناسازگاری.  دارد همراه به را جدیدی های دشواری که کند

 مواجه ای عمده چالش با را ها پژوهش نوع این پیشبرد ، خارجی منابع به دسترسی های محدودیت کنار در ، ما  کشور عمومی

 اریدشو با را کشور پژوهشگران که است بزرگی شکل علمی اطالعاتی های پایگاه از استفاده در محدودیت همچنین.  سازد می

 .کند می مواجه فراوان های

 وتفسیر بحث

 تتح مثبت طور به را ارتباطات و اطالعات اجتماعی های رسانه از فروشنده یک استفاده که دهد می نشان تحقیق این نتایج

 .است سازگار(0291) ودیگران جوادین سید های ویافته(2111)ویادو واردجان های یافته با نتیجه واین.  دهد می قرار تأثیر

 

 تاثیر تریانمش ورضایت جلب برای فروشنده نفوذ در مثبت صورت به فروشنده واطالعات ارتباطات) دوم فرضیه تحقیق این نتایج

 .دارد سازگاری اوستا پژوهش های یافته با نتیجه واین.کند می تایید هم را(دارد
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 های تهیاف. کند می تایید هم را(داشت خواهد مثبت نفوذی پاسخ فروشنده واطالعات ارتباطات)سوم فرضیه تحقیق این نتایج

 .دارد سازگاری(2102) وهمکاران لی پژوهش های یافته با تحقیق این

 تحقیق های پیشنهاد

 درست زمان در را واطالعات افزوده اجتماعی های رسانه طریق از رسانی اطالع میزان افزایش برای باید وبازاریابان مدیران-0

 .کنند عرضه وی به مشتری وتوقع نیاز با ومتناسب

 . است خدمت/  کاال خرید از بعد ارتباط تقویت و حفظ منزله به مشتریان با مستمر و مناسب تعامل-2

 رابطه بر ها خواسته این مناسب پاسخ و شرکت طرف از ها آن درست درک که دارند متنوعی نیازهای و ها خواسته مشتریان-2

 یم ایجاد مشتری برای را ای افزوده ارزش مشتری خواست با خدمات/  کاال کردن متناسب.  گذارد می تأثیر مشتری با شرکت

 . کند

 هدربار مشتری اطالعاتی رفع منبع مهمترین بلکه, هستند محصول/شرکت معرفی تریبون تنها نه اجتماعی های رساانه-1

 .دهند افزایش طریق ازاین را خود ارتباطات باید شرکتها پس. هستند شرکت خدمت/کاال

 یشافزا به ها شرکت توجه. هسدتند کننده سرگرم حال عین در و بخش لذت اما سودمند اطالعات دریافت به مایل مشتریای-5

 و تشرک به نسبت مشتریان مثبت  نگرش ایجاد موجب باشد، رسانی اطالع فرآیند بخشی لذت و کننده سرگرم های جنبه

 .شود می محصول

 شرکت پس .کند می تبدیل رقابتی بازار در مشتریان سایر انتخاب اولین به را شرکت مشتریان جانبدارانه و مثبت گفتارهای-1

 .بگذارند مشتریان اختیار در ها رسانه طریق از را واقع ومطابق درست اطالعات باید ها

 

 فرضیات برای ها پیشنهاد

 نحو بهترین به اطالعات تا کنند انتخاب را ارتباطی مجاری بهترین کنند سعی باید وفروشندگان ها شرکت اول فرضیه به توجه با

 .گیرد قرار مشتریان اختیار در

 اجتماعی ایه رسانه طریق از ارتباط به راغب را مشتریان که پیداکنند راههایی باید وفروشندگان ها شرکت دوم فرضیه به توجه با

 .کنند جلب را مشتریان نطر وبتوانند کنند

 نیاز با بمتناس را وخدمات کاالها شرکت که کنند ایجاد مشتریان در نگرشی باید وفروشندگان شرکتها سوم فرضیه به توجه با

 .میشود شرکت به نسبت خیردارن در مثبت نگرش ایجاد باعث امر این,کند می تولید ها آن

 

 اینده تحقیقات برای پیشنهادها

 .بگیرد قرار بررسی مود واطالعات ارتباطات طریق از فروشنده پاسخگویی مبحث آینده تحقیقات در-0

 اعیاجتم های رسانه طریق از مشتری با ارتباط کنار در...و شرکت از خرید قبلی تجربه,شرکت شهرت حسن تاثیر بررسی-2

 مشتری رضایت برروی

  

 منابع فهرست  

 
 : فارسی کتب

 و آموزش عالی مؤسسه ، شیرازی محمود ، صائبی محمد ، " ریزی برنامه و مدیریت در تحقیق های روش " ،( 0291) ، اوما ، همکاران-0

  211 ص ، سوم چ ، تهران ، ریزی برنامه و مدیریت پژوهش
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 221 ، 051 ص ، ناشر سوم چاپ ، تهران ، فوژان ،( نویسی نامه پایان رویکرد با) تحقیق روش ،( 0210) ، غالمرضا ، خاکی-2

 
 :  داخلی مقاالت

 تحوالت در جدید اجتماعی های رسانه و اینترنت نقش واکاوی ،( 0210) ، داریوش ، هادی ، سعید سید ، صادقی ، داود سید آقایی،-0

 دوم شماره ، چهارم سال ، خارجی روابط فصلنامه ،( تحوالت سریع گسترش و سازماندهی ، رسانی اطالع) آفریقا شمال و خاورمیانه منطقه

  1 و 5 ص ،

 مؤلفه توسط مشتریان مجدد حضور تمایل و رضایتمندی بینی پیش ،( 0212) ، علیرضا ، الهی ، فریده سیده ، هادوی ، سمیه ، افچنگی-2

 ، 1 شماره ، ورزشی مدیریت در کاربردی های پژوهش ، مشهد زنان ایروبیک های باشگاه مطالعه:  ورزشی های باشگاه در مند رابطه های

  2 و 2 ص

 اولین ، E-CRM مجازی محیط در مشتری با ارتباط مدیریت ،( 0210) ، مریم ، سازواری ، شهربانو ، حدادی ، محمد سید ، باقری-2

 (.شهر قائم واحد) مازندران نور پیام دانشگاه ، " بازار در نوین رویکردهای و بازاریابی مدیریت " تخصصی همایش

 011 هشمار ، اقتصاد و بانک ، مشتریان الکترونیکی رضایت و الکترونیکی خدمات کیفیت ،( 0299) ، زهرا ، مولوی ، جعفری ، زاده بیک-1

  2 ص ،

 فن سراسری همایش دومین ، مشتری با ارتباط مدیریت توسعه در اطالعات فناوری نقش ،( 0211) ، مریم ، جعفری پور ، حمید ، تابلی-5

  مالیر اسالمی آزاد دانشگاه ، مالیر ، ارتباطات و اطالعات آوری

 مصرف خرید قصد بر الکترونیکی دهان به دهان تبلیغات تأثیر ،( 0210) ، امید ، محمودیان ، عبدالحمید ، ابراهیمی ، حسین ، جلیلیان-1

 مدیریت ،( Dell شرکت تاپ لب محصوالت موردی مطالعه) دانمشجویان میان در مشتری بر مبتنی برند ویژه ارزش طریق ا کنندگان

 . 1 ، 2 ، 2 ص ، 1 شماره ، 1 دوره ، بازرگانی

 وفاداری و اعتماد بر آن تأثیر و ها سایت وب و اینترنتی برند های ویژگی بررسی ،( 0299) ، اکبر علی ، زاده سلطان ، اهلل جبیب جوانمرد،-1

 (.پژوهشی و علمی) 52 شماره بازرگانی های پژوهش فصلنامه ، اینترنت طریق از فرهنگی محصوالت خرید:  موردی مطالعه) مشتریان

 ، مجدد خرید قصد و دهان به دهان تبلیغات بر خدمات از استفاده راحتی تأثیر ،( 0211) ، خدیجه ، عقیلی ، زهره ، شاهرخ دهدشتی-9

  2 ص ، دوم شماره ، پنجم سال ، نوین بازاریابی تحقیقات پژوهشی – علمی فصلنامه

 موردی مطالعه) اجتماعی های رسانه از استفاده در کاربران های انگیزه بررسی ،( 0212) ، مرتضی ، عراقی زاده قاسم ، حسین ، ذوالقدر-1

 . 5 و 1 ص( 15 پیاپی) 2 شماره ، بیستم سال ، ارتباطی های پزوهش فصلنامه ،( بوک فیس اجتماعی های شبکه کاربران ،

  ،(99 تیر 00) خوارزمی نشریه ، رضا ، سروری-01

www.kharazmi.org/read/social-networks-chist  ، 19 هشتم سال ، 15 اردیبهشت  

 مورد) الکترونیکی بازارهای در بازاریابی های استراتژی بررسی ،( 0291) ، رحیم ، آقازاده ، محمد ، اسفیدانی ، رضا سید ، جوادین سید-00

 .  1 ص(  پژوهشی – علمی) 12 شماره ، بازرگانی پژوهشنامه ، ایران برتر تولیدی های شرکت:  مطالعه

 مشتری با ارتباط مدیریت بین رابطه بررسی ،( 0212) ، رحمان ، کریمی ، عاطفه ، لو حمزه ، مجید ، نیلی ، رضا احمد ، زاده شکرچی-02

 نوین یبازاریاب تحقیقات پژوهشی – علمی فصلنامه ، مرکزی استان گاز شرکت مطالعه مورد ، ایران دولتی های شرکت در سازمانی عملکرد و

 . 2 ص( 02) پیاپی شماره ، اول شماره ، چهارم سال ،

 فروردین www.hamshahrionline.ir  ، 18 ، آنالین همشهری ، ؟ چیست ارتباطات و ارتباط ،(0291) ، هلن ، بنای صدیق -02

0215 . 

 رویه و ها آزمون ، ها تفاوت ، مفهوم:  بازاریابی های پژوهش در گر مداخله و گر تعدیل ، میانجی متغیر( ,0212) ، شهریار ، غدیری -01

 .  1 ، 055 ، 011 پیاپی شماره ، دوم شماره ، سوم سال ، نوین بازاریابی تحقیقات پژوهشی – علمی فصلنامه و آماری های

 فصلنامه ،(  کتابداری نظران صاحب برخی دیدگاه از و تخصصی مراجع در اطالعات مفهوم) ؟ چیست اطالعات ،( 0291) ، اکرم ، عینی -01

 .10 شماره ، کتاب

 و تحلیلی فصلنامه ، 20 قرن در اذهان بر گذاری سرمایه ؛ الکترونیک تجارت و اجتماعی های رسانه ،( 0211) ، فرحناز ، زاده اله فتح -05

 . 1 و 2 ص ، 01 شماره ، مهر کتاب پزوهشی
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 بر آنالین اجتماعی های شبکه از استفاده تمایالت اثر بررسی ،( 0211) ، فاطمه ، ملکی ، محسن ، آبادی نیک شفیعی ، داود ، فیض -01

 پنجم سال ، ننوی بازاریابی تحقیقات پژوهشی – علمی فصلنامه ، مشتری بر مبتنی برند ویژه ارزش ای واسطه نقش بررسی با برند عملکرد

 . 2 و0 ص ،( 09) پیاپی شماره ، سوم شماره ،

 پزوهش ، ایران ورزشی های سازمان مدیران گیری تصمیم فرآیند در ارتباطات و اطالعات فناوری نقش ،( 0212) ، غالمعلی ، کارگر -01

 .  2 ص ، بیستم شماره ، دهم سال ، حرکتی رفتار و ورزشی مدیریت نامه

 اقتصاد بانک شعب در خدمات کیفیت از مشتریان رضایت بر مؤثر عوامل بندی رتبه ،( 0299) ، شیما ، مهاجر ، مصطفی ، کاظمی -09

 مارهش ، چهارم سال ، سنندج واحد اسالمی آزاد دانشکده انسانی علوم دانشکده مدیریت دانشکده صنعتی مدیریت فصلنامه ، مشهد نوین

 .  2 ص ، 01

 سوم شماره ، اول سال ، ماهان خودرو مهندسی ماهنامه ، مشتریان رضایت گیری اندازه مختلف های روش ،( 0291) ، آناهیتا ، ملکی -01

 . 0 ص ،

 سروکوال مدل از استفاده با مشتریان رضایت بر مؤثر عوامل بررسی ،( 0210) ، فرزاد ، زیوبار ، صادق محمد ، ضیایی ، جواد ، نرگسیان -21

 .  2 ص ، 1 شماره ، دوم سال ، نوین بازاریابی تحقیقات پزوهشی – علمی فصلنامه ،

 فرصت شناسایی برای مشتریان رضایت گیری اندازه ،( 0291) ، یاسر ، صمیمی ، فائزه ، الویی شاد ، عباس ، سقایی ، رسول ، نورالنساء -20

 .  0 ص ، 11 شماره ، عالی آموزش در ریزی برنامه و پزوهش فصلنامه ، عالی آموزش خدمات در بهبود های

 در گذاران بیمه وفاداری و اعتماد ، رضایت با فروشنده اخالقی رفتار رابطه " ،( 0212) ، شیما ، معماریان ، حسین ، دوست وظیفه -22

 . 0 ص ،01 شماره ، 21 سال ، بیمه پژوهشنامه " عمر بیمه
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 پیوست:
 پرسشنامه

 به نام دانای مهربان

همراهی شما و وقتی که برای تکمیل این پرسشنامه صرف می نمایید . این پرسشنامه به منظور با سالم و تشکر از 

طراحی شده  "چگونگی تأثیر رسانه های اجتماعی از طریق ارتباطات و اطالعات بر رضایت مشتریان  "بررسی 

 است.است . این پژوهش موضوع پایان نامه محقق بردی دوره کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی 

این پژوهش قصد دارد ، تأثیر رسانه هایی نظیر فیس بوک ، توییتر ، اینستاگرام ، وب سایت ، شرکت ها ، وبالگ 

های شخصی و انجمن های کاربران را از طریق ارتباطاتی که بین شرکت و مشتری با تبادل اطالعات برقرار کنند بر 

 رضایت مشتریان ارزیابی کند.
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اند شرکت و مدیران بازاریابی را در برقراری ارتباط بهتر با مشتریان و جلب رضایت مشتریان نتایج این تحقیق می تو

 یاری رساند.

با تکمیل این پرسشنامه به محقق کمک می کنید تا از جمع آوری بهترین اطالعات ممکن اطمینان حاصل کند . 

اسخ درست و غلطی وجود ندارد و محقق صرفاً  دقیقه زمان نیاز دارد. هیچ پ 5پاسخگویی به این سؤاالت به کمتر از 

 عالقه مند به داشتن نظرات شما در این زمینه است. 

 پیشاپیش از همکاری شما برای پیشبرد این تحقیق سپاسگذارم.
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استفاده شده است . در هر ردیف عددی را که بیانگر  5تا  6توجه فرمایید : در طراحی سؤاالت از یک مقیاس عددی 

 میزان توافق یا عدم توافق شما با عبارات مقابل است عالمت بزنید. 

 نه موافق / نه مخالف بپرهیزید. 6خواهشمند است حداقل مقدور از انتخاب گزینه 

  الف

 

 

 

 دی اطالعات فر

 سن  جنس 

  

 

 

 مرد 

 

 زن 

 کمتر از بیست سال 

 

 سال  65تا  66بین 

 

 سال  .6تا  62بین 

 

  سال  65تا  66بین 

 

 سال  62باالی 

 

 

 

 

 

 

رسانه های اجتماعی  که از 

 آن استفاده می کنید 

 

 فیسبوک 

  

  تلگرام 

 

  توییتر 

 

  اینستاگرام 

 

 وبالگ و صفحه طرفداران

  

 انجمن های کاربران 

 

 وب سایت شرکت ها 
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      رسانه های اجتماعی به میزان زیادی من را به خود جذب و درگیر می کنند. 6

      ارتباط من با رسانه های اجتماعی زیاد است 6

      از ارتباط دو طرفه برای من فراهم می کند رسانه های اجتماعی تجربه روشنی 6

      احساس می کنم که رسانه های اجتماعی منبع خوبی از اطالعات است .

از طریق رسانه های اجتماعی اطالعات را به شیوه ای موجز و روشن و همیشه حاضر  5

 دریافت می کنم
     

      خدمات موجود به روز نگه می داردرسانه های اجتماعی من را نسبت به محصوالت /  2

      رسانه های اجتماعی امکان مقایسه بین محصوالت را در هنگام خرید فراهم می آورند .
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