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 چکیده

 
 باشدیمآنالین  برند جوامع در شهروندی رفتار و مشتری رضایت بر اجتماعی حمایت تأثیربررسی هدف پژوهش حاضر 

مشتریان اسنپ تشکیل داد؛ که برای  نفر از 483فرضیه طراحی گردید؛ جامعه آماری این پژوهش را تعداد  56که برای این منظور 

ل یل عاملی و تحلی( استفاده شد که با توجه به نرمال بودن متغیرها از تحل6105همکاران )اطالعات از پرسشنامه زو و  یآورجمع

 تیرضا .اردد مثبت تأثیر شرکت به بازخورد ارائه بر مشتری ایموس انجام گردید، نتایج نشان داد رضایت افزارنرممسیر با 

 .دارد تمثب تأثیر شرکت دیگر مشتریان به کردن کمک بر مشتری تیرضا .دارد مثبت تأثیر شرکت مشتری پیشنهادات بر مشتری

 .دارد مثبت تأثیر شرکت مشتری رضایت بر هیجانی تیحما .دارد مثبت تأثیر شرکت مشتری رضایت بر اطالعاتی تیحما

 

 مشتری، حمایت اطالعاتی، حمایت هیجانی تیرضا رفتار شهروندی، کمک کردن به مشتریان دیگر، کلید واژگان:

 

 

 

Abstract 

The purpose of the present study was to investigate the effect of social support on 

customer satisfaction and citizenship behavior in online brand communities. For this purpose, 

5 hypotheses were designed. The statistical population of this study consisted of 384 of the 

Snap customers; Zoo et al. (2016) questionnaire was used which according to the normalities 

of the variables, factor analysis and path analysis were performed by the software of Emus. 

The results showed that customer satisfaction has positive effect on providing feedback to the 

company. Customer satisfaction on the company's customer offers It has a positive impact. 

Customer satisfaction has a positive impact on helping other customers of the company. 

Information support has a positive effect on customer satisfaction. Emergency support has a 

positive effect on customer satisfaction. 
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