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 چکیده

 

 پاسارگاد مهیب مطالعه مورد) انیمشتر تیرضا و شرکت ییگوپاسخ در یاجتماع یهاشبکه نقشدر این تحقیق به 

شده است. روش انجام تحقیق حاضر توصیفی و از نوع پیمایشی بوده که به شکل میدانی صورت  ( پرداختهنیقزو استان شعب

 نفر، بر 483ها گرفته است. جامعه آماری این تحقیق شامل مشتریان بیمه پاسارگاد در شهر قزوین تشکیل دادند. تعداد نمونه

( اقتباس شده. 5102همکاران )آوری اطالعات از پرسشنامه آگنتیوری و اساس فرمول کوکران تعیین گردید. برای جمع

ها، از آمار توصیفی نظیر میانگین، فراوانی، حداقل، حداکثر، و انحراف استاندارد برای توصیف جامعه و در وتحلیل دادهتجزیه

افزار ایموس ها و از آزمون تحلیل مسیر با استفاده از نرمکولموگروف برای تعیین نرمال بودن داده آمار استنباطی از تکنیک آماری

 تبادل .ارندد مثبت تأثیر اطالعات تبادل بر یاجتماع یهاشبکه از استفادهها نشان داد که انجام پذیرفت. نتایج و تحلیل داده

 تیرضا بر شرکت ییپاسخگو .دارند مثبت تأثیر انیمشتر تیرضا بر اطالعات تبادل .دارند مثبت تأثیر ییپاسخگو بر اطالعات

 .دارند مثبت تأثیر انیمشتر

 

 مشتریان، تبادل اطالعات، پاسخگویی تیرضا اجتماعی، یهاشبکه کلمات کلیدی:



ABSTRACT: 
In this research, the role of social networks in responding to the company and customer 

satisfaction (case study of Pasargad Branch of Qazvin province) has been investigated. The 

method of this research is descriptive and has a field survey. The statistical population of this 

research consisted of Pasargad insurance clients in Qazvin city. The number of samples was 

384, based on the Cochran formula. The Agingtori et al. (2015) questionnaire was adapted to 

collect information. Data analysis was done from descriptive statistics such as mean, frequency, 

minimum, maximum, and standard deviation for describing the society. In inferential statistics, 

Kolmogrov statistical technique was used to determine the normality of the data and the path 

analysis test using Imus software. Results and data analysis showed that the use of social 

networks has a positive effect on the exchange of information. The information exchange has 

a positive effect on the responsiveness. The information exchange has a positive effect on 

customer satisfaction. Corresponding companies have a positive impact on customer 

satisfaction. 
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