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  :مقدمه 

که مشتریان وفادار به صورت مولفه  ایجاد وفاداري در مشتریان مفهومی است که در کسب و کارهاي امروزي به لحاظ این

دهان به مشتریان وفادار معموال ابزار تبلیغاتی . اند مورد توجه بیش از پیش قرار گرفته استآمدهاصلی موفقیت سازمانی در

دهان مثبتی محسوب می شوند و در نتیجه سازمان هاي امروزي درصدد شناسایی و مدیریت روش هاي موثر ایجاد وفاداري 

دروباشدمیموجودمشتریاناز حفظگران ترجدیدمشتریانجذبمعموالچراکه، اند که به آنها برنامه هاي وفاداري گویند

دارایییکبه عنوانوفادارمشتریانتااستشدهنویسندگان، پیشنهادازبسیاريهبه وسیلگرفتهصورتتحقیقاتاکثر

 ،در حال افزایش است اًیمبه لحاظ این واقعیت که انتظارات مشتریان نیز دا ).154: 1395،حیدريو  الهی(شوندحفظرقابتی

کانون توجه خود را از ارضاي  ،انتظارات آنها را تامین کرده ،سازمانها ملزم هستند تا فراتر از نیاز اولیه ي ارضاي مشتریان رفته

دو طرف معطوف  دو جانبه و سودآور براي هر، صرف مشتري به ایجاد وفاداري و اعتماد از طریق ایجاد ارتباطی بلند مدت

مبتکرانهخدماتوتمحصوالمعرفیبهاقدامبسیاريهاي سازمانمشتریان،وفاداريافزایشمنظوربهوجوداینبا .نمایند

یککهاستشدهگیرينتیجهچنینشده،بستهبکارمختلفموسساتتوسطبارهاابداعاتیچنینچهاگر. اندنمودهاي

کپیقابلومحسوسکمترکهوفادارييکنندهتعیینعواملبرتمرکزازعبارت استهاسازمان برايماندگارتردیدگاه

عبدلی،  وعبدالوند ( مندي رضایتوخدماتکیفیتهمچونمشترييارزیابانهقضاوتهايقبیلازعواملی.استبرداري

1394 :6(. 

 يوفادار نیبنابرا. است ارزنده اریبس زین يآمار زبان به که است نگرش یک یا رفتار یک يوفادار که دهدیم نشان هایبررس

 با را ياریبس يایمزا وفادار انیمشتر نکهیا توجه قابل نکته. باشد یم ها شرکت کار و کسب تیموفق در بارز عامل کی انیمشتر

 شرکت، فروش شیافزا ،یابیبازار يها نهیهز کاهش سازمان، يسودآور بهبود به توان یم ایمزا نیا جمله از دارند همراه به خود

 تعهد کی را يوفادار وریاول). 2015 ،1و سوهار تانتو پولی کاندام( کرد اشاره... و نییپا یمتیق تیحساس با یانیمشتر داشتن

  ).38: 2016 ،2وریال( کند یم فیتعر خدمات و محصوالت دیخر يبرا گرید افراد قیتشو ای و مجدد دیخر يبرا قیعم

. باشد همکاري میان اعضاي جامعه می یکی از جنبه هاي مهم روابط انسانی است و زمینه سـاز مـشارکت واعتماد آفرینی 

را در زمینه هاي مختلـف اقتصادي، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی سرعت بخشیده و تمایـل افـراد را بـراي مشارکت اعتماد 

اعتماد براساس خلق و خو، اعتماد سه بعد؛  يدارا یعموماعتماد  .دهد همکاري با گروههاي مختلف جامعه افزایش می

دارد و  يرشد و گسترش روابط جنبه ضرور يبرااعتماد «: ی داردم انیجانسون  ب دیوید .باشد یعاطفی ماعتماد و  یشناخت

  ).1395 ،زاهدي(»کردن استاعتماد شخص در  ییبه توانا مربوط گردند یروابط با آن مواجه م شتریکه ب یبحران نیاول

هر . باشدیموثر شناخته شده است، اعتماد م سازمان هاي خدماتی تیکه در توسعه، رونق و موفق یعوامل نیاز مهمتر یکی

سبب  جهیدر نت و یابدشود و رضایت مشتري افزایش میتر میچه رابطه مشتري با شرکت نزدیکتر شود اعتماد متقابل بیش

با برقرار کردن روابط با مشتري، باید اعتماد و وفاداري او را نسبت  ارسپس در دنیاي کسب و ک. شود یم يمشتر دیتکرار خر

  ). 2016، ا3بابربار(به شرکت تقویت کرد 

 یابیبازار يروشها یمورد توجه قرار گرفته است بررس یابیمطالعات بازار یدجد يهاکه در حوزه یمهم يهاهمواره از مقوله

 یاجتماع یننو يو استفاده از رسانه ها یکیتجارت الکترون یايبا ورود به دن. است یاجتماع ي نوینهاو رسانه يمجاز يفضا در

 ي، خود را برايتجار یننو يها ياستراتژ یريشد تا با بکارگ یر خواهندناگز وتجارت، سازمان ها يفناور یدجد يدر حوزه ها

                                                            
1  - Kandampully and suhartanto
2- Oliver
3  - BobberBar
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یابی بازار يها يبه گسترش و تحقق استراتژ ی مجبورالملل ینو ب یمل يشرکتها یجهدر نت .یندآماده نما یدجد یرقابت يفشارها

از شرکت ها، چه کوچک و چه بزرگ،  یاريرو بس ینا از .رار دهندق یفرد یکدر یباشند، که آنها را با رقابت کنندگان جهان یم

تاکنون صنعت  1994 سال از ینکهباتوجه به ا. باشند ینترنتیا یابیبازار ینهدر زم یراهکار منطق یکبه فکر توسعه  یدبا

 خود یابیبازار یتکه در فعال ییگرفت که سازمانها یجهنت ینطورتوان ایبهره گرفته است، م ینترنتاز ا يبه شکل موثر یابیبازار

 یاییهايو پو یچیدگیشدن، پ یجهان. شوند یرا مرتکب م یاند اشتباه بزرگنگرفته نظر در ینترنتاستفاده از ا يبرا راهکاري

 ،4ی، اسل(به دنبال دارد  یکمو یستدر قرن ب یکاستراتژ یابیبازار یزانبرنامه ر يرا برا یواقعي کسب و کار، چالشها یطمح

داده  ییراقتصاد را تغ ینکسب وکارها، بازار و همچن یتماه یقاو عم یعاًسر يمجاز يمعتقد هستند که فضا محققان). 2016

 یااند و شکست خورده یهاند، بقموفق عمل کرده ینکسب و کار آنال یطمح در از سازمان ها يکه تعداد یدرحال .است

 یابیبازار یايدر دن ).2015، 5یشنابواسا،کریس ب( استفاده کنند یاجتماع يهاو رسانه يمجاز يفضا یتنتوانستند از مز

 شها وبیگرا یناز آخر یکی. در حال ظهورند یزن یشات جدیدياند و گراشده یمعرف یديکسب و کار جد يمدلها یکیالکترون

اند، بلکه  را جذب کرده یدکنندهکاربر و بازد یاديتعداد ز تنها که نهو بازاریابی اجتماعی است  یاجتماع يها شبکه يتهایسا

 عالیق مردم را با انواع مختلف یاجتماع يهااند شبکه مختلف هايیتها و کمپانین شرکآنال یغاتقرار دادن تبل يبرا یمکان

 يها و کارها از شبکه کسب .ی اندو صنف یشرکت يطهایاستفاده از مح يدر حال گسترش برا یو از نواح کنندیآشنا م

 یهايکمپان. کنندیآوردن اطالعات استفاده م دست و به یانکمک به ارتباط کارکنان و مشتر يبرا یمنزلۀ راهبه  یاجتماع

 یشیبه منزلۀ گرا يبه مشتر یده سیسرو یااز محصوالت خود  یتحما ی براياجتماع يها شبکه يسهایکسب و کار از سرو

  ).2017، 6وارتمن(ی کنندم استفاده یدجد

به  ،بازاریابی رسانه هاي اجتماعی بر اعتماد آفرینی و وفادارسازيبنابر آنچه بیان شد، در این پژوهش تالش می شود نقش 

و  ینیاعتماد آفرتواند بر می تا چه میزان یاجتماع يرسانه ها یابیبازاراي منظم و قابل اتکا تشریح و بررسی شود که  گونه

 ياژهیو تیاز اهم يو وفادارساز ینیاعتماد آفر زانیم يگردشگرهیا مربوط به ر سازماند. تاثیر داشته باشندي وفادارساز

به  ،يگردشگر ساتیتاس. سازمان گردد نیاز مسائل ا یلیخ ییتواند راهگشایمسئله م نیباشد و پرداختن به ایبرخوردار م

و سازمانی خود در جهت تعالی بیشتر  یعنوان یکی از اثرگذارترین سازمان ها، تالش دارد با بهره برداري مؤثر از منابع انسان

ي منابع انسانی خود، براي  گام بردارد و با تبدیل شدن به سازمانی دانش محور، از دانش موجود در ساختار، فرایندها و ذخیره

بازاریابی رسانه هاي اجتماعی بر  است که  نیشود ایکه مطرح م یالؤمورد نظر خود بهره ببرد حال سدست یابی به چشم انداز 

  چه تأثیري دارد؟ لیاستان اردب يگردشگر ساتیتاساعتماد آفرینی و وفادارسازي مشتریان 

  پیشینه تحقیق

تجارت الکترونیک؛ سرمایه گذاري بر اذهان در قرن رسانه هاي اجتماعی و در پژوهشی با عنوان بازاریابی ) 1396( فتح اله زاده

این رسانه ها نه تنها در . اندکرده  هاي اجتماعی تحول عظیمی در عرصه کسب و کار و بازاریابی اینترنتی ایجاد رسانه، 21

ی براي تبلیغات دنیاي مجازي مشتریان زیادي را به خود جذب کرده و جانی تازه به صنایع و محصوالت بخشیده اند، بلکه مکان

تواند ادعا کند که رسانه هاي اجتماعی فقط در عرصه بازاریابی داراي مزایا و نمی   با این حال هیچ کس . شرکت ها نیز هستند

لذا این مقاله به موضوعاتی از قبیل بازاریابی رسانه هاي اجتماعی . ها به سوي افراد نیز هستمنافعیست، بلکه تمرکز این رسانه

                                                            
4- Lee and es
5- Baseball Vasa, Kryshnab
6-Wortman
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هاي اجتماعی، بهبود تجارت الکترونیکی، بین شبکه رابطهآن بر کسب و کار، اصول بنیادین در بازاریابی رسانه اي،  و تاثیر

         هاي بازاریابی الکترونیکیاهداف تبلیغاتی بازارهاي الکترونیکی، ارزش و ضد ارزش در بازارهاي الکترونیکی، و استراتژي

).1396فتح اله زاده، ( می پردازد

به این  غاتیو تبل یابیبر بازار یاجتماع يهارسانه بازاریابی ریتاث یبررسدر پژوهشی با عنوان ) 1396(ي و همکاران دیپوررش

در  دهیپد نیا. باشندیمحور م وترینوع ارتباطات انسانى کامپ نیاز بارزتر یکی يمجاز یاجتماع يهاشبکهنتیجه رسیدند که 

هوشمند  رانیتوجه مد رهیاز دا نرویباشد از ایبشر م یو فرهنگ ياقتصاد ،یاجتماع يهاهیدر رو یجیتدر يگذار ریحال تأث

به تعامل فعال با  یصفحه در شبکه اجتماع کیراه انداختن  ایامروزه تمام کسب و کارها را در دن. کسب و کار دور نمانده است

حضور همه جانبه آحاد مردم از اقشار مختلف در شبکه  .جذب کرده اند دیجد انیخود پرداخته و مشتر نیو مخاطب انیمشتر

 یو تعامل زنده، واقع فتهنبض بازار خود را در دست گر ق،یطر نیباعث شده است که کسب و کارها از ا یاجتماع يها

  ).1396پوررشیدي و همکاران، ( خود داشته باشند نیبا مخاطب يا مانهیوصم

رسانه هاي اجتماعی آنالین بر وفاداري مشتریان نشان داد که یک  یابیبازاررد نقش در پژوهشی در مو) 2017( 7ماتا و کیوسادا

توانند با انواع این ارتباطات می. باشدرسانه اجتماعی آنالین، ترکیبی از افراد و سازمان هایی وابسته و مرتبط به یکدیگر می

نشان داده شوند که با اهداف قابل قبولی مانند کسب ها، مانند دوستی، خویشاوندي وابستگی، مختلفی از روابط بین گروه

  .آگاهی، دانش و برقراري روابط اجتماعی، مورد استفاده قرار می گیرند

-ی به این نتیجه رسیدند مدیریت بازاریابی رسانهاجتماع يهارسانه یابیبازاردر پژوهشی در مورد ) 2017( 8کاتلر و ترباس دبس

شود و همکاري متقابل یده است و به طور اختصاصی توسط یک فرد یا حتی بخش اجرا میهاي اجتماعی در عمل بسیار پیچ

کاربردي در همه چهار بعد بازاریابی رسانه هاي اجتماعی براي هدایت موفقیت آمیز در این حیطه پویا ضروري است و که هر جا 

  . ته باشد، در آنجا بازار و بازاریابی حاکم استو هرگاه چهار اصل نیاز، نیازمند، عوامل رفع نیاز و داد و ستد وجود داش

  

  روش تحقیق 

 نوع از همبستگی -توصیفی پژوهش، انجام روش لحاظ به و کاربردي هدف لحاظ به پژوهش این :روش پژوهش)الف

   .می باشد پیمایشی

  . باشند یم لیاستان اردب يگردشگر ساتیتاس انیمشترکلیه پژوهش  نیا يجامعه آمار :جامعه آماري) ب

حجم  نییتع يبرا. بود خوشه اي یروش تصادف يرینمونه گ يروش مورد استفاده برا: حجم نمونه و روش نمونه گیري)  ج

  شود  ینفر در نظر گرفته م 384 ي برابرنمونه آمار جدول نیاستفاده شده است که طبق ا جدول فرمول کوکراناز  زینمونه ن

 مراجعه با و میدانی صورت به تحقیق، نیاز مورد اطالعات آوري جمع :سنجش ابزار و اطالعات گردآوري روش) د

  .گرفت انجام لیاستان اردب ي در سطحگردشگر ساتیتاس محل به پرسشگران

  : پرسشنامه استاندارد به شرح زیر استفاده شده است 3از 

اجتماعی نمره اي است که پاسخگویان از اجراي  هايبازاریابی رسانه منظور از :هاي اجتماعیبازاریابی رسانهپرسشنامه 

با  )دهان به دهان غاتیتبل ي وساز یسفارشیی، مدگرا ،تعاملی، سرگرم( بعد پنج با )2016(و کو  میکسوالی  12پرسشنامه 

  ).2016 ،و کو میک( طیف لیکرت بدست می آورد

                                                            
7 - Mata, & Quesada
8 - Cutler and Trub Debbs
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استفاده شده است  20 تا 17  سواالتي از سواالت وفادار سازبراي عملیاتی کردن متغیر  :مشتریان وفادارسازيپرسشنامه 

   ).1396، نیکر یو غالم انیرنجبر(

پرسشنامه با طیف لیکرت استفاده شده  16 تا 13 سواالتاز  ،براي سنجش متغیر اعتماد :آفرینی اعتمادپرسشنامه 

   ). 1395شفیعی، (است

شده  استفاده SPSS برنامه از آنها تحلیل و تجزیه و اطالعات استخراج براي پژوهش این در :ها داده وتحلیل روش تجزیه) ر

  .است

  

  یافته هاي تحقیق

  بازاریابی رسانه هاي اجتماعی بر اعتمادآفرینی مشتریان خالصه مدل رگرسیون) 1(جدول 

  ضریب تعیین تعدیل شده  ضریب تعیین  ضریب همبستگی

83/070/070/0

اسـت و   83/0ضریب همبستگی بین بازاریابی رسانه هاي اجتمـاعی بـر اعتمـادآفرینی مشـتریان برابـر      ) 1(طبق نتایج جدول  

ضریب تعیین نشان می دهد که متغیر وابسته اعتمادآفرینی مشتریان را تعیـین مـی    70/0است و  70/0ضریب تعیین نیز برابر 

  . کند و بقیه مربوط به متغیرهاي دیگر می باشد

  

  بازاریابی رسانه هاي اجتماعی بر اعتمادآفرینی مشتریان نیبنتایج تحلیل رگرسیون ) 2(جدول

هالفهؤم

ضریب ضرایب غیر استاندارد

استاندارد 

Beta  

tSig.

Bانحراف معیار

317/0114/0784/2006/0مقدار ثابت

858/0028/0839/0140/30000/0  بازاریابی رسانه هاي اجتماعی

به عنوان متغیر  اعتمادآفرینی مشتریانبه عنوان متغیر پیش بین و بازاریابی رسانه هاي اجتماعی  براي تعیین تاثیر متغیر

 pمشاهده می شود میزان ) 2(همانطور که در جدول شماره. مالك، با تحلیل رگرسیون ساده به روش ورود تحلیل شدند

متغیر  )=83/0BETA(بازاریابی رسانه هاي اجتماعی دهد که متغیر ت و نتایج نشان میدار اسمشاهده شده در این متغیر معنی

  . را پیش بینی می کنند اعتمادآفرینی مشتریان
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  بازاریابی رسانه هاي اجتماعی بر وفادار سازي مشتریان خالصه مدل رگرسیون) 3(جدول 

  ضریب تعیین تعدیل شده  ضریب تعیین  ضریب همبستگی

52/027/027/0

است و ضریب  52/0ضریب همبستگی بین بازاریابی رسانه هاي اجتماعی بر وفادار سازي مشتریان برابر ) 3(طبق نتایج جدول  

ضریب تعیین نشان می دهد که متغیر وابسته وفادار سازي مشتریان را تعیـین مـی کنـد و     27/0است و  27/0تعیین نیز برابر 

  . باشد بقیه مربوط به متغیرهاي دیگر می

  بازاریابی رسانه هاي اجتماعی بر وفادار سازي مشتریان نیبنتایج تحلیل رگرسیون ) 4(جدول

هالفهؤم

ضریب ضرایب غیر استاندارد

استاندارد 

Beta  

tSig.
Bانحراف معیار

661/1151/0022/11000/0مقدار ثابت

458/0038/0528/0157/12000/0  بازاریابی رسانه هاي اجتماعی

به عنوان متغیر  وفادار سازي مشتریانبه عنوان متغیر پیش بین و بازاریابی رسانه هاي اجتماعی  براي تعیین تاثیر متغیر

 pشود میزان مشاهده می) 4(همانطور که در جدول شماره. مالك، با تحلیل رگرسیون ساده به روش ورود تحلیل شدند

متغیر  )=52/0BETA(بازاریابی رسانه هاي اجتماعی دهد که متغیر دار است و نتایج نشان میمشاهده شده در این متغیر معنی

  . را پیش بینی  می کنند وفادار سازي مشتریان

  ینیاعتمادآفر بر یاجتماع يها رسانه یابیبازارابعاد  خالصه مدل رگرسیون)5(جدول 

  ضریب تعیین تعدیل شده  ضریب تعیین  ضریب همبستگی

91/084/084/0

اسـت و ضـریب    91/0بازاریابی رسانه هاي اجتماعی بر اعتمـادآفرینی برابـر    ابعادضریب همبستگی بین ) 5(طبق نتایج جدول  

دهد که متغیر اعتمادآفرینی را تعیین می کنـد و بقیـه مربـوط بـه     با ضریب تعیین نشان می 84/0. است 84/0تعیین نیز برابر 

  . متغیرهاي دیگر می باشد

  ینیاعتمادآفر بر یاجتماع يها رسانه یابیبازارابعاد نتایج تحلیل رگرسیون چند گانه تاثیر ) 6(دولج

هالفهؤم

ضریب ضرایب غیر استاندارد

استاندارد 

Beta  

tSig.
Bانحراف معیار

870/1167/0178/11000/0مقدار ثابت

346/0024/043/0412/14000/0سرگرمی

256/0017/041/0368/15000/0  تعامل

981/0060/047/0252/16000/0  مدگرایی

به عنوان متغیر پیش بین و ) مدگرایی و تعامل، سرگرمی(بازاریابی رسانه هاي اجتماعی ابعاد براي تعیین تاثیر هر یک از 

) 6(همانطور که در جدول شماره. رگرسیون چند گانه به روش ورود تحلیل شدندبه عنوان متغیر مالك، با تحلیلاعتمادآفرینی 
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، ) =43/0BETA(سرگرمی که متغیر  دهددار است نتایج نشان میمشاهده شده در همه ابعاد معنی pشود میزان مشاهده می

را پیش بینی اعتماد آفرینی ر متغی)  =47/0BETA( مدگرایی با بیشترین میزانو )  =41/0BETA( تعامل با کمترین میزان

  .کنندمی

  انیمشتر يساز وفادار و یاجتماع يها رسانه یابیبازارابعاد  خالصه مدل رگرسیون)  7(جدول 

  ضریب تعیین تعدیل شده  ضریب تعیین  ضریب همبستگی

74/055/054/0

اسـت و   74/0وفادار سازي مشتریان برابـر   بازاریابی رسانه هاي اجتماعی بر ابعادضریب همبستگی بین ) 7(طبق نتایج جدول  

دهد که متغیر وفادار سازي مشتریان را تعیـین مـی کنـد و    با ضریب تعیین نشان می 55/0. است 55/0ضریب تعیین نیز برابر 

  . بقیه مربوط به متغیرهاي دیگر می باشد

  انیمشتر يساز وفادار بر یتماعاج يها رسانه یابیبازارابعاد نتایج تحلیل رگرسیون چند گانه تاثیر ) 8(جدول

هالفهؤم

ضریب ضرایب غیر استاندارد

استاندارد 

Beta  

tSig.
Bانحراف معیار

124/0239/0520/0603/0مقدار ثابت

292/0034/043/0518/8000/0سرگرمی

086/0024/016/0625/3000/0  تعامل

725/0086/041/0402/8000/0  مدگرایی

 به عنوان متغیر پیش بین و) مدگرایی و تعامل، سرگرمی(بازاریابی رسانه هاي اجتماعی ابعاد براي تعیین تاثیر هر یک از 

همانطور که در جدول . رگرسیون چند گانه به روش ورود تحلیل شدندبه عنوان متغیر مالك، با تحلیلوفادارسازي مشتریان 

سرگرمی با که متغیر  دهددار است نتایج نشان میمشاهده شده در همه ابعاد معنی pشود میزان مشاهده می) 8(شماره

وفادار سازي متغیر )  =41/0BETA(مدگرایی و )  =16/0BETA( تعامل با کمترین میزان، )=43/0BETA(بیشترین میزان 

  .کنندرا پیش بینی میمشتریان 

  

  بحث و نتیجه گیري

نقش و اهمیت آن در توسعه  در مقایسه با بازاریابی تجاري بسیار نوپا است، اما بازاریابی اجتماعی علیرغم این که حوزه

هاي امروزي شرکت بسیاري از مدیران ارشد .و اقبال عمومی قرار گیرد مورد توجه اجتماعی موجب شده است تا شدیدًا

کنند و از همین رو، می هاي بازاریابی رقابتی عنوان بازنگري راهبردها و خط مشی مهمترین مسأله خود را تدوین، اجرا و

واژه بازاریابی نباید با مفهوم قدیمی آن یعنی  .شرکت ها به مدیران رده باالي بازاریابی روز به روز افزایش پیدا میکند تقاضاي

از آن است که ابعاد  نتایج تحقیق حاکی. جدید بازاریابی، تأمین نیازهاي مشتري است معنا و مفهوم. فروش اشتباه شود

 يگردشگر ساتیتاس انیمشتر و وفادارسازي ینیآفر اعتماد بر )سرگرمی، تعامل و مدگرایی(ی اجتماع يهارسانه یابیبازار

 یی، رضا)1395(سخندانی و ضرغام بروجنی  قاتیتحق جیبا نتا هیفرض نیا جینتا .دارد يمعنادار مثبت ریتأث لیاستان اردب
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، )2017( وسادای، ماتا و ک)1395( ی، نژاد شکوه)1395(نژاد  ي، احمد)1395(، شمس )1395(نژاد  ی، حاتم)1395( يپندر

  :گرددبا توجه به این نتایج پیشنهادات زیر ارائه می . باشدیهمسو م) 2015(، کندي)2017(کاتلر و ترباس دبس 

کشورهاي پیشرفته هاي اتخاذ شده از سوي اتژياستر بررسی و مطالعهباید به  لیاستان اردب يگردشگر ساتیتاسمدیریت . 1

  استانالگو برداري از استانداردها و شاخص هایی که قابل انطباق با شرایط و امکانات فعلی توجه ویژه داشته و  در این حوزه

.دنباش 

  :بیشتري بدهند ی به موارد زیر اهمیتاجتماع يها رسانه با کمک گرفتن از لیاستان اردب يگردشگر ساتیتاسمدیریت . 2

ها و جوایز غیر پرهیز از برگزاري جشنواره -2صداقت و شفافیت اطالع رسانی و پرهیز از تبلیغات غیر واقعی و اغراق آمیز  -1

  .   لیاستان اردب يگردشگر ساتیتاساستفاده از شعار رعایت اصول زیست محیطی در تبلیغات  - 3واقعی 

مشتریان را از طریق ارتباطات دو جانبه و زنده با خاطرات مثبت و به یاد  ،لیباستان ارد يگردشگر ساتیتاسمدیریت . 3

  ).ارسال کارت تبریک در مناسبت ها مثال روز تولد مشتري(ماندنی در گیر کند

براي افزایش وفاداري گردشگران در جهت ایجاد ارتباطات مؤثر تالش نموده و  لیاستان اردب يگردشگر ساتیتاسمدیریت  .4

ي به هنگام ارایه خدمت جدید اطالعات الزم را به موقع از طریق گردشگر ساتیتاسشود مدیریت ن راستا توصیه میدر ای

هاي راهنماي گردشگران، در رابطه با قوانین و مقررات این سازمان با تهیه و توزیع دفترچه. رسانه هاي مختلف ارایه نمایند

  .کردن اطالعات بهنگام و قابل اطمینان براي افراد گام بردارندتاسیسات مواردي از این قبیل در جهت فراهم 
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بررسی عوامل موثر بر وفاداري رفتاري و نگرشی مشتریان به نام تجاري در بخش خدمات، ). 1395(احمدي نژاد، مصطفی .1

     .کنفرانس بین المللی برند

رسی تاثیر بازاریابی رسانه هاي اجتماعی بر بازاریابی و ). 1396(و شیخ پور، مهدیه  پوررشیدي، رستم؛ مهدیزاده، سمانه.2

   .در تهران1396تبلیغات، منتشر شده در همایش بین المللی مدیریت در سال 

 .شرکت چاپ و نشر بازرگانیانتشارات :  مدیریت ارتباط با مشتري، تهران ).1395(بهمن  ،حیدريو شعبان ،الهی.3

تحلیل مشتري مرتبط با مصرف ماهی، موانع مصرف و عوامل موثر بر آن با استفاده از ). 1395(ري، حسن رضایی پند.4

، طلوع بهداشت، دو ماهنامه علمی پژوهشی دانشکده 1391چهارچوب بازاریابی اجتماعی درمیان زنان شهر یزد در سال 

   .200- 150، صص 3بهداشت یزد، سال سیزدهم شماره

بررسی عوامل مؤثر بر وفاداري مشتریان در انتخاب یک بانک دولتی، ). 1396(غالمی کرین، بهمن رنجبریان، احمد و .5

   .177-142، صص 17فصلنامه مدیریت سالمت، سال نهم، شماره 

،سال سوم، پژوهشنامه مدیریت اجرایی ،افزایش اعتمـاد عمومی بر پایه ارتقاي فرهنگ پاسخ گویی ).1395( شهرام ،زاهدي.6

  .100-50صص ، 5شماره 

مطالعه موردي (تاثیر بازاریابی رسانه هاي اجتماعی بر گردشگري ). 1395(سخندانی، علیرضا و ضرغام بروجنی، حمید .7

  .فرهنگی دانشجویان ایران-، همایش ملی خلیج فارس، مرکز گردشگري علمی)حوزه خلیج فارس

یروي انسانی در شرکت گواه، پایان نامه کارشناسی وري ن بررسی رابطه بین اعتماد سازمان و بهره). 1395(شفیعی، علی .8

 .ارشد دانشگاه تهران

کاربردي : افزایش استفاده از وسایل ایمنی و حفاظت فردي در ایستگاه هاي در حال ساخت مترو). 1395(شمس، محسن .9

،  18شکی یاسوج، دوره از الگوي بازاریابی اجتماعی در حوزه سالمت، ارمغان دانش، مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پز

    .140- 100، صص 6شماره 

مجله مدیریت بررسی عوامل موثر بر وفاداري مشتریان بانک تجارت، ). 1394(و عبدلی، کیوان  محمد علی ،عبدالوند.10

.100-63صص  ،5شماره  سوم،سال بازاریابی، 

، 21الکترونیک؛ سرمایه گذاري بر اذهان در قرن بازاریابی رسانه هاي اجتماعی و تجارت ). 1396(فتح اله زاده، فرحناز .11

     .61-44، صص 18-17، شماره 10نشریه مهر، سال 

تأثیر ابعاد فرهنگ هافستد بر اعتماد مشتري در خرید اینترنتی با میانجی گري ادراك ). 1395(نژادشکوهی، فاطمه .12

   .200-150، صص 2، شمارة  21مشتري از شرکت، مدیریت فرهنگ سازمانی دورة 
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