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 چکیده

 راهي 1دهان به دهان ارتباطات است، يافته كاهش تبلیغاتي هاي آگهي و ها سازمان به اعتماد كه محیطي در

 كننده عرضه هاي سازمان براي افراد ساير عقايد بر تأثیرگذاري .است رقابتي مزيت به يابي دست براي

 میان فردي میان ارتباطات به دهان به دهان تبلیغات.دارد پي در را توجهي قابل منافع خدمات، و كاالها

 اشاره محصول يايك شركت يك از شان شخصي تجارب و ها ارزيابي با ارتباط در كنندگان مصرف

 بر تاكید با (WOM)دهان به دهان برتبلیغات خدمات نوآوري و كیفیت تاثیر حاضربه رو،درتحقیق ازايندارد.

 اين آماري جامعه است. شده پرداخته(گیالن استان در البرز بیمه شعب مشتريان)مطالعه  موردي:  وفاداري

 تعريف به باتوجه كهباشند مي النیاستان گالبرز در مهیكنندگان خدمت در شعب ب افتيدر هیكل تحقیق

مع ابراي جو و بااستفاده ازفرمول كوكران دردسترس غیراحتمالي تصادفي گیري جامعه،ازنمونه آماري جامعه

 ازنظرهدف پژوهش شدند.اين انتخاب آماري نمونه عنوان هب تحقیق آماري جامعه بین از نفر 922نامحدود

 همچنیناست. يعِلّ نوع از يلیتحل و يفیتوص پژوهش، دراين تحقیق باشدوطرح مي كاربردي نوع ،از تحقیق

 ها داده تحلیل و تجزيه است.براي شده گرفته كمك ها داده گردآوري براي استاندارد هاي پرسشنامه از

 معادالت رويکردمدلسازي از گیري وبهره هاداده توزيع نوع تعیین جهت اسمیرنف-كولموگوروف ازآزمون

 استفاده Spss21و Liserl8.8افزارهاي ازنرم هافرضیه وآزمون مدل كلي برازش مسیر تحلیل روش و ساختاري

نوآوري درمحصوالت بر رضايت ،وآوري درمحصوالت بر كیفیت خدماتندهدكه نتايج نشان مياست. شده

ضايت مشتري بر وفاداري ر،كیفیت خدمات بر رضايت مشتري ،كیفیت خدمات بر وفاداري مشتريان،مشتريان

نوآوري  بر وفاداري مشتريان و رضايت مشتريان،مشتريان ،نوآوري درمحصوالت به واسطه كیفیت خدمات 

كیفیت خدمات به واسطه رضايت مشتري بر  ،محصوالت به واسطه رضايت مشتري بر وفاداري مشترياندر

اداري مشتريان بر تبلیغات دهان به دهان و وف وفاداري مشترياندر محصوالت بر  نوآوري،وفاداري مشتريان

 نهايت براساس نتايج به دست آمده پیشنهادهايي براي مديران و در.معناداري وجود دارد تاثیر مثبت و

 .ارائه شده است النیالبرز در استان گ مهیشعب ببويژه  بیمهكارشناسان صنعت 

 ، تبلیغات دهان به دهانمشتريوفاداري  ، مشتري رضايتنوآوري ، خدمات،كیفیت واژگان کلیدی : 

 

 

                                                           
 

1 Word of Mouth (WOM) 


