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  چکیده

هاا اهيتات مياادي دارد،    مداري، حفظ مشتري و كسب رضايت مشتري در ساامما  شرايط رقابتي، مشتري در

 با   دها  تبلتغاتدر اين راستا .كندها ايفا ميبنابراين شناسايي رضايت مشتري نقش اساسي در حتات سامما 

ام اين رو تحقتا  یاتش   شود.مي شناخت  محصول خريد ريسک كاهش اصلي در عوامل ام يکي ب  عنوا  دها 

 ا يمشاتر  التتتحصا  وباا توها  با  نقاش سان       يشفاه غاتتو تبل ا يمشتر تيرابط  رضا نتتببرو با هدف 

كلتا    تحقتا    ايان  آمااري  هامع  كاربردي قرار دارد.-هاي توصتفي تحقت  صورت یذيرفت  است ك  در ممره 

ام هامع  هااي بساتار بازر      بودند ك  هزار نفر 312دنبال كننده هاي صفح  اينستاگرام برند یاندورا ب  تعداد 

 بودند. اند، كرده خريد مربوط هاي فروشگاه در آ  مندا  اين برند ك  ام محسوب مي گردد .نيون  ها ام عالق 

گتاري زمم   بحث و نتتج  Smart PLS2 يي با استفاده ام نرم افزارها در گام نها ام تجزي  و تحلتل داده یس .

 ا يمشاتر  تيو رضاا  غاتتموثر بود  تبل نتب است ك ي تحقت  حاكي ام آ  بودهها افت ي یذيرفت  است. صورت

 دار برقرار اسات. معني  رابط اين آ  ها نتز بتن سن نقش تعديل كنندگي با توه  ب  و  وهود دارد معني رابط 

وهاود   يدار يآ  هاا رابطا  معنا    التتبا توه  ب  تحصا  ا يمشتر تيو رضا غاتتموثر بود  تبل نتب هيچنتن

سان   يكنندگ ليوهود دارد اما نقش تعد يدار يرابط  معن ا يمشتر يو سرگرم تيموثر بود  رضا نتب. ندارد

آ  ها رابطا    التتبا توه  ب  تحص ا يمشتر يو سرگرم تيموثر بود  رضا نتب .گردد يني ديتتا رابط  نيدر ا

-يبا توه  ب  سن آ  ها رابط  معن ا يمشتر يذهن يو هنجارها تيموثر بود  رضا نتب. وهود داردمعني داري 

با توه  ب  سن آ  هاا رابطا     ا يمشتر يذهن يو هنجارها تيموثر بود  رضا نتبو هيچنتن وهود دارد  يدار

 .وهود دارد
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