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 هدچکی

درحال پذیرفته شدن است و ماهیت از جامعه شبکه های اجتماعی در دنیای امروز به عنوان عضوی جدایی ناپذیر 
ارتباطی بی سابقه بین مشتریان و محصوالت در بستر این فضا شود.بدین منظور است که  کاربرمحوری آن باعث شده است 

ه عنوان ابزاری در استراتژی های بازاریابی راهمیت تر از قبل شده و بپشبکه های اجتماعی بسیار زار عصر نوین ابدر بازاریابی 
رضایت یا عدم  مورد استفاده قرار میگیرد.رفتار پس از خرید مصرف کننده نیز به عنوان قسمتی از روند خرید و همینطور 

  کاهش یا  زایش برند اف و ارزش از محصول خریداری نکند. مشتری وفادار باشد یا دیگر یک رضایت باعث این می شود که 
 یابد.

 بازاریابی شبکه های اجتماعی،رفتار پس از خرید،رضایت و وفاداری مشتریان:کلمات کلیدی

 

 

  مقدمه.1

و در جهت [12]و ظهور شبکه های اجتماعی شکلهای سنتی بازاریابی در عصر جدید  افول و از بین رفتن  با توجه به 
ظهور ابعاد گسترده ی اینترنت در زندگی -تباطاتها و عصر تازه ی اطالعات و ار بازارهای جهانی،افزایش رسانهدیگر رشد 

شده  ی بازاریابیباعث ایجاد قوانین و روندهای جدیدی در دنیا]14،18،19 [و تضعیف شدن محیط رقابتی سنتی-بشریت

ر شبکه های اجتماعی وص ظهوص.در خباره بازنویسی شودلذا نیاز است برای این تغییرات رویکردهای بازاریابی دو[33]است
باعث درگیری بیشتر مصرف کنندگان با برندها  و ارتباطی نزدیک تر از قبل با توجه به  به خاطر ماهیت کاربری محور آن 

ثبات .شرکتهای فارغ از اندازه و قدمت خود از شبکه های اجتماعی برای تبلغات و ا[26] اشتراک گذاری محتوا شده است
با نشان دادن قدرت خود و ایجاد روابط دوستانه با مشتریان   بزرگ همچون دل برند و به خصوص برندهای برند خود بهره می

با توجه به اینکه شبکه های اجتماعی بیش از دو سوم کاربران اینترنت را به  خود از این فضا به بهترین نحو استفاده میکنند.



 

(اما با این وجود هنوز دشواری هایی در اندازه 16شرکت ها شده اند) ایجاد بستری بی نظیر برای خود اختصاص داده اند باعث
 (21گیری تاثیر این بستر بر شاخص های کلیدی موفقیت برند ایجاد کرده است)

که شرکت را به  رفتار پس از خرید اوست یف دشوار شرکتهای بازاریابی است وظاجذب و حفظ مشتریان از جمله و
.رضایت مشتری به ذهینت که او از عملکرد کاال دارد و نیز مقایسه ی آن با انتظارش کندیودآوری د بلند مدت ترغیب مس

شرکت های موفق برای تامین رضایت مشتریان با اهمیت خود بسیارتالش میکنند بررسی ها نشان میدهد (5)بستگی دار
باعث نارضایتی مشتری از طرفی (8 وقاداری به محصول و شرکت می شود.)رضایت مشتری و مسرور کردن او باعث افزایش 

بروز شکایت از شرکت می شود و اگر فضای شرکت برای پاسخگویی مناسب نباشد،مصرف کننده ترجیح میدهد که دیگر از  
می منفی خواهند محصوالت آن شرکت استفاده نکند و به احتمال زیاد مشتریان از درمورد شرکت و محصوالتش تبلیغات کال

درصد افزایش در وفاداری  5مشتریان وفادار به شدت افزایش یافته است به طوری که  صر جدید اهیمتعبا ورود به  (5کرد.)

این نکته نیز حائز اهمیت است که تقویت رفتار [11]درصد برای شرکت به همراه دارد 85تا  25در مشتریان سودی معادل با 
یا با آن ارتباط برقرار کرده اند ذر  ه یکبار محصول را خرید ک(پس توجه به مشتریانی 8آسانتر است ) بسیارها از تغییر آنها 

 بازاریابی نوین اهمیت بیشتری نسبت به ایجاد مشتری جدید دارند. 

آن   در این تحقیق تالش براین بوده است که ابتدا اهمیت و جایگاه بازاریابی شبکه اجتماعی در دنیا اکنون و پس از
این سوال »آیا بازاریابی شبکه های و ارزش ویژه مشتری بررسی شود و سپس به  رضایت مشتری و اهمیت آن در وفادری

اجتماعی میتواند به عنوان ابزاری در عصر جدید بر رفتار پس از خرید و ایجاد وفاداری به شرکت ها کمک کند؟«پاسخ داده  
 خواهد شد.

 

 

 قبانی نظری تحقی.م2

2/ 0.شبکه اجتماعی و وب1-2  

 [29]زمان بیداری خود را به نوعی در ارتباط با رسانه های اجتماعی هستند د بیش از یک سومادعا می کند افرالنگ 

و شبکه اجتماعی واژگان نسبتا جدیدی در فرهنگ لغت بازاریابی هستند که هنوز معنای دقیقی برای  0/2واژه وب 

است که بسیاری از ابزارهای  تیاینترن بیان میکند که نسل بعدی تحول 0/2در مورد وب [29]اوریلتیم .آنها وجود ندارد
مجموعه ای  0/2آنالین را در خود جا داده است و کارکترهای بسیاری را به خدمت گرفته و در تعریف آن بیان میکند:»وب

با  0/1که محیطی متمایز با وبل بعدی اینترنت جمع آوری شده از اقتصاد،اجتماع و روندهای تکنولوژی است که پایه نس
باز با    یهیک رو 0/2وب داشت می شود رهمینطور که از تعریف بو تاثیرگذارتر معرفی می شود«ن یشتر کاربرابمشارکت 

 [16]مشارکت بیشتر مخاطبان نسبت به نسلهای قبلی اینترنت است

میلیون مقاله و تحقیق در ادبیات آکادمیک را میتوان یافت که   300بیش از  "web 2/0"با جست وجو کردن کلمه 
از سه بعد انواع برنامه ها،تاثیر اجتماع و همینطور فن آوری  0/2تاثیرگذاری و همینطور پیچدگی آن داللت دارد.ابعاد وب  بر

برنامه های مهمترین نقش های را در تصویر بازاریابی دارند و  دو بعد اجتماع و انواع  [16]دهای مورد استفاده بیان دار

 [16] ای نرم افزاری است که انسان میتواند از آن ها استفاده کندهسومین بعد آن بیشتر مربوط به ابزار



 

با یکدیگر متقاوت است در تعریف ویکی پدیا در رابطه با شبکه های  0/2مفهوم دقیق تر شبکه های اجتماعی و وب 
در بستر اینترنت و   اکه برای تعامل اجتماعی قابل دسترس بوده و نیاز انسان به تعامل اجتماعی راعی آمده است:»رسانه اجتم

تماعی یکی از ابزارهای جاهای اساس شبکه  ینبرهم کند.«وب برخالف تک گویی های رسانه ای یک به یک پشتیبانی می

 [16]نتشار براساس کاربرمحوری را تعریف میکنداست که قابلیت خلق،ویرایش پذیری و ا 0/2وب قوی 

شبکه های اجتماعی و مشتریان 2.2  

  بهو اند ای اجتماعی وضعیت مشتریان و مصرف کننده ها را پیچیده تر کردهی یا همان شبکه هعرسانه های اجتما

درمطالعات رویه های [17]آنها روش ها و قابلیتهای جدید در جهت جست و جو ارزیابی و حتی انتخاب کاال افزوده است
عنوان مثال مطالعاتی در رابطه با شخصی  مورد بررسی و بحث قرارداده شده است بهدر این بستر رفتاری جدید مشتریان 

این تحقیقات نشان میدهد [16]های محصول افزایش یافته است با درگیر شدن بیشتر مشتری در پروسه سازی محصوالت

 [30,23,24,25,18]مشتریان با اشتیاق بیشتری در روندهای تجاری و تولید محصول حرفی برای گفتن دارند

بی و روندهای بازاریاب در زمینه استراتژی تجارت و الشی تر شدن فعالیت بازاریاچاین تحوالت باعث دشواری و 

 [16]محصوالت شده است. همینطور راهکارهای ارائه

بازاریابان از ایده ها و روشهایی همچون سفارشی تر کردن ساهت محصول براساس آن چیزی که واقعا میخواهند و 
استقبال  آزمایش محصوالت جدیدتر که به عنوان خلق مشترک شناخته می شود  وهمینطور همکاری با مشتریان برای تولید 

 [18,28]کرده 

بیشتر شرکتهای مهم برنامه   2009گرفته توسط گروه تحقیقاتی کرکزی رسانه در سال  براساس تحقیقات صورت
 فراهم کرده اند 2010درسال  های در جهت افزایش مشارکت مشتریان در شبکه های اجتماعی در استراتژی ها بازاریابی خود

گروه  3را مورد بررسی قرار داده است  0/2بی شبکه های اجتماعی در بستر وب ا( که تاثیر بازرای12ابین)ردر تحقیق 
 شرکت را بسته به استفاده از شبکه های اجتماعی می توان شناسایی کرد

 .تافزایش یافته اس%95توسعه ی بستری برای ارائه محصوالت یا خدمات  •

 بازده ی سرمایه گذاری در شرکت ها افزایش یافته است 87% •

 افته استموارد نرخ جذب و حفظ مشتری افزایش ی %95در  •

•  

سرگرمی و شبکه های اجتماعی 3.2  

و مطالعات بسیار زیادی بر این امر صحه  [12] سرگرمی بیانگر نوعی از لذت و تفریح در شبکه های اجتماعی است
  ی اجتماعی بخش سرگرمی آن استتفاده از شبکه هاسد که محرک قوی امیگذار

  بودن، سرگرم برای برندها با مرتبط محتوای از اجتماعی های شبکه کاربران که دریافتند (34) همکاران و مونتینگا
 میکنند. استفاده وقت گذرانی و بودن آرام

اجتماعی را اشتن در شبکه های ذواقعیت اجتماعی برای جست و جو سرگرمی است و پست گ و فرار از وقت گذران
  11.)تحریک میکن



 

لذا توجه به سرگرمی یکی از ابعاد مهم در بازاریابی شبکه های اجتماعی به خصوص در پاسخگویی به مشتریان به  
 . حساب می آید

تعامل در شبکه های اجتماعی4.2  

در شبکه های اجتماعی  اطاتبارتمشارکت بیشتر کاربر محور است و  0/2همان طور که بیان شده در بستر وب
.تعامل اجتماعی محرکی قوی برای ایجاد محتوا توسط کاربران براساس تعامل دوطرفه بین مصرف کننده ها و شرکت هاست

 [20].است

درباره موضوعی مثل  (تعامل اجتماعی،کارابرانی را توصیف می کند که در شبکه های اجتماعی 34مونتینگا و همکاران)
ندها برای بهبود تعامل خود با کاربران به ایجاد پست ها با محتوای  هم فکری و صحبت میکنند.بنابراین بر برند با یکدیگر

 [23]مین طور شرکت فعال و آزادانه مربوط به یک برند یا کاال می پردازندمنحصر به فرد،منعکس کردن پروفایل اعضا و ه

تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی5.2  

تبلیغات دهان به  ای اجتماعی توجه به تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی است بازاریابی شبکه ه دیکی دیگر از ابعا
دهان الکترونیکی کلید ارتباطات غیر رسمی مصرف کننده از طریف تکنولوژی مبتنی در ارتباط با کاربرد یا ویژگی های 

 [30]می شود  کاالها یا خدمات خاص و یا فروشندگان آنها تعریف

لیغات عرصه ی مهمی برای نظرات مصرف کنندگان شده است که به نظر می رسد که به دلیل قابلیت وع تبناین 

 [30]دسترسی بیشتر به آن حتی کارآمدتر از ارتباطات دهان به دهان آفالین)خارج از خط( باشد

ید،ابراز عقاید و تبادل ادیدگاه بررسی میکنند:جست و جوی عق 3لکترونیگمی را از محققان تبلیغات دهان به دهان ا
 عقابد

ل یه جست و جو و توصیه های از سایر مشتریان در هنگام مشتریان با رفتار سطح بااال خود به جست و جوی تمای
 تصمیم به خرید دارند 

ستند که رهبران عقیده هم گفته می شود که تاثیر چشمگیری مشتریان با رفتار سطح باال  به دنبال ابراز عقاید خود ه
 ر نگرش و رفتار مشتریان دارند.ب

و در نهایت تبادل عقاید که ویژگی خاص تلیغات دهان به دهان به شمار می رود که جریان اطالعات را تسهیل می 
 .کند

 پاسخ مشتری 6.2

اسخ مرتبط هستند. پ ای اجتماعی به قصد خرید و پاسخ مشتریه میدارند که ارتباطات بازاریابی شابکه[23]کیم و کو      
مطالعات نشاان میدهد که پاساخ  مشتریان و امکان خرید محصول است. یافتههای بسیاری ازتری ترکیبی از عالیق مش

ین پژوهش ها سه حنبه پاسخ مشتری،ترجیح برند،تمایل در ا.مشتری قویاً به نگرش و ترجیحات برند یا محصول مرتبط است
ه گیری مورد بررسی قرار میگیرد تا بتوان رفتار آینده ی مشتری را که  انداز به پرداخت قیمت باالتر و وفاداری به برند برای

 [21]براساس نگرش او است مشخص نمود.



 

ری تمایل به انتخاب و ترجیخ یک براساس آنچه ترجیح برند به معنای این است که با توجه به برندهای موجود مشت 
(پرداخت قیمت باالتری تمایلی است که یک مشتری  17ی دهد)می داند و احساس می گند یک برند را انتخاب و ترجیخ م

(و سومین جنبه پاسخ مشتری وقاداری به برند است که  18حاضر است برای خرید یک برند نسبت به برند مشابه به پردازد)
 (19پاسخ رفتاری به یم یا جند برند خارج از مجموعه ی برندهاست و ب=تابعی از فرایندهای روانشناختی است)

 ر پس از خرید  تارف 7.2

رضایت یا نارضایتی مشتریان نتیجه احسااس یا نگرش کلی افراد در مورد محصوالت )پس از خرید( است. مصرف 
و میزان رضایت خود هستند. شرکتها به دنبال کسب رضایت مشتریان و سود  ره در حال ارزیابی محصوالت واکنندگان هم

 [5]آوری بلند مدت از رضایت آنان هستند

درگیری عفالیی مستلزم د که  شوتعامل بین یک مشتری با یک محصول یا یک شرکت ناشی می  ه ازتجرب

درونیات یک فرد است پس هیچ یک از دو تجربه  چون تجربه یک محصول جز  [24]مشتری است.،هیجانی،مادی و معنوی 
تعاملی باشد.تجربه حسی  عملی و(بیان می کند تجربه می تواند حسی،احساسی،فکری، 22( اشمیت)23یکسان نیست)

حواس پنجگانه حس می کند.تجربه احساسی آنچیزی است که باعث می شود که مشتری  آنچیزی است که مشتری از طریق 
کند.تجربه فکری آن تجربه است که مشتری فکر و ذهن خود برای حل مسئله، تفکر خالقانه حس  احساس خوبی را تجربه

مشتری با استفاده عملی از محصول به دست می آورد.تجربه ی تعاملی آن بخشی  است کهمیکند.تجربه عملی تجربه ای 
اصل این تجربه ها باعث ایجاد  با مصرف محصول حس می کند. حاست که مصرف کننده با عنوان بخشی از یک اجتماع 

 می شودرفتار پس از خرید به صورت رضایت یا عدم رضایت برای مشتری 

 تعریف رضایت 8.2

نقطه   نگونه تعریف می کنند : یک پاسخ انفعالی مختصر که از نظر شدت متغیر است، با یکضایت را ایر و کتجیس 
شده است. از  ی تحصیل یا مصرف محصول جهت گیریزمانی خاص تصمیم و مدت محدود مه به سوی جنبه های کنون

تابعی از عدم تطابق و نسبت  ساس بهعنوانست. احتعاریف باال چنین برمی آید که رضایت با ارزیابی ذهنی احساسات مربوط ا

 [3]ستادهبه داده می باشد که نتیجه نهایی ، یک احساس مثبت یا منفی از کامیابیخواهد بود 

به معنای انجام دادن یا ساختن مشتق   facerبه معنی کافی و   satisدر دیکشنری وبسر رضایت  را از دو بخش 
 ارزشیابی احساسات مثبت بعد از تچربخ ی محصول است رضایت می شود معنا می کند.به طور کلی

 

 اهمیت رضایت مشتری 9.2

روی تالش های به عمل آمده در شرکت است. به عبارت  ضایت مشتری امری فراتر از یک تاثیر جنبی مثبت بر ر
های یک شرکتمیباشد.  فعالیتدیگرتنها کارکنان را وادار به فعالیت نمی کند، بلکه منبع سودآوری یک موسسه و دلیل ادامه 

قابت خارج ر در صورتیکه یک شرکت مشتریان خود را از حیث کاال و خدمات ارائه شده به آنها راضی نگه ندارد از گردونه
خواهد شد،مگر اینکه یک موقعیت انحصاری داشته باشد در واقع رضایت مشتری نوعی بیمه در برابراشتباهات احتمالی 

دائمی در مواجهه با چنین   یرات مرتبط با تولید خدمات، وقوع آن اشتناب ناپذیر است. مشتریانجه تغیشرکت است. که در نتی
اندک سازمان را نادیده می گیرند. بنابر   زیرا به دلیل تجربیات خوشایند قبلی ، اشتباهاتموقعیت هایی اغماض بیشتری دارند، 

 .انها وموسسات شده استه سازماین ، عجیب نیست که جلب رضایت مشتریان مهمترین وظیف



 

قلمداد  ودامروزه سازمان های تولیدی یا خدماتی ، میزان رضایت مشتری را بعنوان معیارهای مهم برای سنجش عملکرد خ
سطح جهانی  می کنند و این روند همچنان در حال افزایش است. اهمیت مشتری و رضایت او عاملی است که به رقابت در

مشتریان تعیین می کند. در  درصد از کل امتیاز ها را میزان رضایت31ملی کیفیت چیزی در حدود جایزه  برمیگردد.چنانکه در 
در برآوردن هرچه بیشتر نیازها و   از این مهم غافل نبوده ،در بطن خود نوعی نگرانی را این میان مدیریت کیفیت فراگیر نیز

ن رضایت مشتری به عنوان یکی از معیارهای مهم سنجش زامیارد  انتظارات مشتریان تا سرحد رضایت کامل آنها به همراه د

 [8]عملکرد شرکتها ومحصوالت به حساب می آید

 

 فاداری و10.2

وفاداری از نگرش مطلبووب تر نسبت به یک برند در مقایسه با سایر برندها و تکرار رفتار خرید حاصل می 
د باعث تکرار خرید و افزایش ارزش برند می شود)شانگ یا برن ( اصوال وفاداری یک مشتری به یک محصول  2001شود)پالمر،

از لحاظ هزینه وانایی افزایش قیمت،حفظ مشتری قدیمی ( علل اهمیت وفاداری؛باعث حجم فروش بیشتر،ت2006و همکاران،
 بهتر از جست و جوی مشتری جدید است.

 بخش تقسیم کرد: 4به طور گلی از نظر وفاداری مشتریان را میتوان به 

 بسیار وفادار:مشتریانی که در تمام اوقات یک محصول را می خرندریان .مشت1

 نسبی:مشتریانی که به دو یا سه محصول وفادار هستند.مشتریان وفادار 2

.وفادری بی ثبات:مصرف کنندگانی که پس از خرید از یک مارک به صورت تکراری،مارک دیگری را به صورت  3
 مستمر خریداری گنند.

 (1381محصولی وفاداری ندارند)ونوس و همکارانی که به هیچ .بی وفا:مشتریان4

 

 وفاداری در محیط آنالین 11.2

 عامل را بررسی می توان کرد: 4تشریح می گنند برای اندازه گیری وفادداری در فضای انالین [25]یم و همکارانک

 .کامل بودن  1

 .پاسخ برجسته و کامل2

 .طراحی وب سایت3

 یت  و اختفا. امن4

 د.این چهار سازه برای مصرف کنندگان رضایت و اعتماد را حاصل می گند که منجربه وفاداری می شو

 

 مدیریت ارتباط با مشتریان 2.12



 

یکی از مهمترین راه های جلب رضایت مشتریان مدیریت ارتباط با آنان است که خشنودی مشتریان را در پی 
ر کردن مشتریان خود هستند زیرا به مرور مشتریان نیز به نوبه ی خود نسبت به موسسه  دارد.شرکتهای موفق به دنبال مسرو

 [8]از شرکت و محصوالت نزد دیگران تعریف می کنندوفادار می شوند و 

شرکتها به این نتیجه رسیده اند که از دست دادن هر مشتری به معنای از دست رفتن یک مورد فروش نیست.بلکه 
.مدیریت ارتباط با مشتریان نگرش بلند مدت است که شرکت ها فقط در پی مشتریان  را به همراه داردمعنایی پیش از آن 

 [8]ور نیستند.شرکت ها به دنبال ارزش ویژه مشتری هستندسودآ

 

 

 قیق پیشینه تح3.

 داخلیبع منا3.1

 شبکههای بازاریابی اطاتارتب تأثیر»حقیق خوددر ت(1398)سلیمانزاده امید ،آبادی رحمت یزدان ،محمدشفیعی مجید
که ابعاد ارتباطات « به بررسی این موضوع میپردازند مشتریو پاسخ  ارتباطی ویژه ارزش برند، ویژه ارزش  بر تماعیاج

نی آگاهی از عو بعد اصلی ارزش ویژه برند یچه تاثیری بر دغات دهان به دهان بلیامل و تچون سرگرمی،تعهمکه یابی شببازار
به  گرام مشتریان چرم درسا در اینستانفری  300نمونه ردازند.برای این مقاله این محقیقن به بررسی پمی برند وتصویر برند

با  مشتریان فادری افزایش و ایکاربردی برهادهایی ه می پردازند مه در نهایت با پیشن پرسشنام اده از با استفصورتتصادفی 
 .اند هجتماعی پرداختهای ابکه استفاده از ابهاد ارتباطاتی ش

 با بازاریابی در اجتماعی شبکههای نقش بررسی»در مقاله خود( 1397)محمدی شندل و داوودمیه لبافی،طاهر روس
بی برای موفقیت راهبردی مدیران بازاریای کاازکپیشنهادی تیلور و اوومی « به بررسی مفهکازاکیو او تیلور چارچوب از استفاده

 با تعامل حفظ و ایجاد فرعیِ تِم 18شخصی توسعۀ و صویرت انتقال شبکه، قابلیت لیاص تِم سهبا استفاده از  در داخل کشور 
 ظرفیت ایدهها، شدن عملیاتی سرعت افزایش تبلیغات، کم هزینۀ اجتماعی، سرمایۀافزایش  جدید، منابع ایجاد مشتری،
  منفی، تصویر لانتقا تجاری، منا شهرت برای اجتماعی های شبکه اجتماعی، های شبکه گستردۀ  نفوذ بازاریابی، نامحدود
 تجاری، نام به وفاداری افزایش ای، توصیه تبلیغات افزایش اجتماعی، های شبکه در تجاری نام ارتقای و آفرینش در ناکامی
 به آسان دسترسی اجتماعی، های شبکه در گذاری سرمایه بازدهی افزایش فرهنگ، اجتماعی، های شبکه بودن نیافرامک

 ند.می پرداز اجتماعی های شبکه به مخاطب وابستگی و  مؤثر  پیامرسان از استفاده مخاطب،

 ارزش  بر اجتماعی شبکههای بازاریابی تأثیر قیقحدر ت( 1399)دهقانپوری حوریه ، بحرالعلوم حسن ،فیروزیان فرشته
استان سمنان پرداخته نفری از مشتریان فروشگاه های ورزشی  251نمونه آماری به بررسی  مشتریان مجدد خرید قصد و ویژه

یت بسنجد که درنهاجدد مشتریان  ه و خرید مبر ارزش ویژتاثیر گزاری بازایابی شبکه های اجتماعی  د ارتباط واند تا بتوانن
 جاده کرده استجدید ایدر عصر ها  ناساندن فروشگاه و محصوالت فروشگاهشبکه های اجتماعی را فرصتی مناسب برای ش

افزایش به  « مشتری وفاداری با الکترونیکی بازاریابی عوامل  رابطه»مه خود ر پایان ناد (1390)خانم لیال ضیایی
از جامعه ی  پرسشنامه  146جمه اوری پس از در نعایت کی پرداخته و ریابی الکترونل بازاوقاداری مشتری با استفاده از عوام 

 رضایت بر مثبتی تاثیر مشتری توسط شده ادراک امنیت اماری مشتریان بیمه ملت و البرز به این نتیجه رسیده است که 
  هزینه بر مثبتی تاثیرو است ونیکالکتر رضایت کننده تعیین و مهم  عامل یک سایت وب کیفیت دارد، تغییر هزینه و مشتری



 

 ترضای اثر بررسی طریق از.شد رد تحقیق این در مشتری توسط شده ادراک امنیت با وب  صفحه کیفیت رابطه اما دارد تغییر
 روی مثبت تاثیری هم با زمان یک در ساختار دو هر که  بود شده یافت این ، الکترونیک وفاداری بر تغییر هزینه و الکترونیک

 تغییر هزینه مشتری وقتیکه وفاداری و مشتری رضایت بین  رابطه که دهد می نشان ها یافته اما دارند الکترونیک فاداریو
 تاس تر ضعیف کند می درک را باالتری

 توسعه»قیق خوددر تح (1398)پاریزی نژاد  ایران مهدی،سعیدنیا حمیدرضا،حمدی یمکر ، بیگلو خان قره رهنما افشین
 ی« به بررسی خرده فروشخرید از پس و خرید از پیش عوامل  نقش گرفتن  نظر در با آنالین مجدد خرید رفتار اجتماعی الگوی
خته  پردان ها آبر  آر -او-ب اس وچهارنظر گرفتن چجدد با در قصد مخرید و  عوامل پیش از خرید و پس از ثیراتوآنالین های 
 مشتری، خدمات امنیت،/خصوصی حریم سایت، وب طراحی برند، شهرت کهیافته های این تحقیق نشان میدهد اند.و 

 .دارند مثبتثیر تأ مشتریان مجدد خرید قصد و برند اعتماد طریق از گارانتی کاال، تحویل برند، منافع سازی، سفارشی

تاثیر بازاریابی تجربی بر رفتار پس از خرید  و به بررسی بازاریابی تجربی( 1392)گودرزی آزاده ،نیا سعید رضا حمید
باعث چه رفتاری جان ایحاد شده از مصرف نودل فوری هیکند که و بررسی می غذایی می پردازدمحصوالت ان مصرف کنندگ

 ی شود.و مدر مصرف کننده و قصد خرید مجدد ا

 

 جیینه خارپیش3.2

ارزش کچری:تاثیر بر البازاریابی شبکه های اجتماعی بر برندهای خود»تاثیر ( در تحقیق 2015ودی و همکاران)گ
عی شبکه های اجتماکه بازاریابی برای یافت اینسر دنیا رابرند الکچری در س 845بررسی « به برند و رفتار مصرف کننده

ازی سفارش به سمت ل شخصی سعوامل منحصر به فردی مثصرف کننده را با ر مرفتاذارد و ر می گتاثیارزش برند چگونه بر 
مورد بررسی  ی و افزایش وفادری بر برند راعهمچنین رابطه ی بین بازاریابی شبکه های اجتما این مقاله.برند سوق میدهد

 .قرار میدهد

ع بازاریابی و ون ن«به بررسی ماهیت ایه های اجتماعیساختارهای بازاریابی شبک»قیق خودح( در ت2017تانتین)کنس
ه قدرتمند تر و کجدید تالش می کند ماهیت مشتریان نسل پردازد و ان ابزاری در استراتژی بازاریابی می ن به عنوآتاثیر 

ا برای بازاریابی د رود دو رویکرکند او در مقاله خررسی میند را بقبل شده اند و به سختی تحت تاثیر قرار میگراز  پیشرفته تر
صدای مشتری   ه عنوانجتماعی ببر است با استفاده از شبکه های اراعالی که بیکرد انفرو:پیشنهاد میدهدبکه های اجتماعی ش

الهای تاثیر کانیابی و بازارم قیهای مستاستفاده از شبکه های اجتماعی به عنوان کانال عال به معنایار و رویکرد فو هوش باز
 یشنهاد می دهد.را پ که های اجتماعیو شب 0/2بستر وبفرد ویژگی های منحصر به تری با استفاده از مشاری بر گذ

 

 و پیشنهاداتنتیجه .4

با توجه به رشد روز افزون شبکه های اجتماعی و همینطور قرار گرفتن شرکت ها در عصر جدید اطالعات و ارتباطات 
فضا این  تعاملی بیشتر در فضای کسب و کار باهم داشته باشند و این باعث شده که مشتریان  و شرکتها  0/2و بستر .ب

یش داده و آنان را ترغیب به خرید مجدد و همینطور تبلیغات دهان توانمندی را به شرکت های رضایت مشتریان خود را افزا
 به دهان مثبت کنند.



 

دهای جدید امری ضروری است که شرکت ها باید در استراتژی ها بازاریابی و رویکر نیاز به استفاده از این ابزار جدید
ان فراهم آورند. زیرا در صورت نبود فضای مناسب توجه وِیژه ی رابه آن داشته باشند تا بستری راحتر برای ابراز عقاید مشتری

 برای طرح شکایت مشتری از محصول شرکت خریداری نمیکند.

 .بیشتردر بلند مدت می شود شرکت ها با توجه به ارزش ویژه مشتریان باعث سودآوری

 

 پیشنهادات1.4

 به خصوص شبکه های اجتماعی 0/2استفاده از همه جنبه های وب.1

 تیمهای نظارت برای بررسی شبکه های اجتماعیایجاد .2

 استقبال از نظرات مصرف کننده چه به صورت راضی و چه به صورت ناراضی .3

 رف دارند.تدوین محتوای مخصوص مشتریانی که تجربه ی مص4

 .ایجاد انجمنها برای مشتریان بسیار وفادار برای ایجاد فضای تعاملی5

 های اجتماعی و دوری از گزافه گویی.توجه به بخش سرگرمی شبکه 6

 .استفاده از شبکه های اجتماعی برای بازاریابی ویروسی7

 ی.ارزیابی و پیگیری ارزش ویژه مشتریان در شبکه های اجتماع8

 

 

 بعنام

(. توسعه الگوی 1398رهنما قره خان بیگلو ، کریم حمدی ، حمیدرضا سعیدنیا، مهدی ایران نژاد پاریزی. )افشین  .1
مجله مطالعات اجتماعی رفتار خرید مجدد آنالین با در نظر گرفتن نقش عوامل پیش از خرید و پس از خرید. 

 .156-145, توسعه اجتماعی ایران

(. بررسی تاثیر بازاریابی تجربی بر رفتار پس از خرید مصرف کنندگان 1392آزاده گودرزی. ) حمید رضا سعید نیا، .2
 .90-79, فصلنامه مدیریت،محصوالت غذایی. 

بررسی اثرات آمیخته بازاریابی بر روی ارزش ویژه برند با تاکید اثر میانجی گری تبلیغات دهان به  (. 1392دهقانان. ) .3
 http://marketingartcles/: http://marketingartcles.irبازیابی از  دهان.

(. بررسی نقش شبکههای اجتماعی در بازاریابی با استفاده  1396سمیه لبافی، طاهر روشندالربطانی ،داود محمدی. ) .4
 .114-103, مطالعات رسانهایاز چارچوب تیلور و اوکازاکی. 

 ن. دانشگاه تهرا صرف کننده.رفتار م(. 2017سید رضا جوادین؛محمدرحیم اسفیدانی. ) .5

 .دانشگاه عالمه طباطبایی, بهمن(. رابطه عوامل بازاریابی الکترونیکی با وفاداری مشتری. 1390ضیایی, ل. ) .6



 

(. تأثیر بازاریابی شبکههای اجتماعی بر ارزش ویژه و 1399فرشته فیروزیان ، حسن بحرالعلوم ، حوریه دهقانپوری. ) .7
لمی پژوهشهای حامیگری، مدیریت و بازاریابی فصلنامه عگاههای ورزشی. قصد خرید مجدد مشتریان فروش

 .174-149, ورزشی

 )ب. فروزنده؛, مترجم( نشر آموخته. اصول بازاریابی.(. 1391کاتلر فیلیپ، آرمسترانگ گری. ) .8

ای اجتماعی بر (. تأثیر ارتباطات بازاریابی شبکهه1398مجید محمدشفیعی، یزدان رحمت آبادی ، امید سلیمانزاده . ) .9
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