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:چکیده

 ایوکار، محصول، خدمات،  که از کسب یانیاست که در آن مشتر گانیرا جیترو ینوع دهان به دهان غیتبل

 غیتبل یها وهیش نیتر از موثق یکی دهان به دهان غی. تبلندیگو یم گرانیبه د شان یتمندیاند، از رضا بوده یراض یدادیرو

از اعتبار خودشان  ،یخدمات ایکاال  هیبا هر بار توص برند، ینم ینفعِ شخص ءیآن ش غیکه از تبل یافراد رایاست، ز

در  یبا نقش نگرش مشتر یعملکرد مشتر جهیتجربه بر نت تأثیرشناخت  قیتحق نیاز انجام ا هدف .گذارند یم هیما

 یفیتوص وشو از نظر ر یاز نظر هدف کاربرد قی. روش تحقباشد می 9911در سال متوسط کوچک و  های شرکت

 983 ؛ کهدهند میبه خود اختصاص  کوچک و متوسط های شرکتمشتریان را  قیتحق یاست. جامعه آمار یشیمایو پ

ساده بود و  یتصادف گیری نمونهنامحدود انتخاب شدند. روش  یجامعه آمار یل کوکران برابر اساس فرمو یمشتر

 افزار نرمو  یاطالعات از روش معادالت ساختار وتحلیل تجزیه. دیگرد عینمونه در دسترس پرسشنامه توز نیب

lizrel تأثیراعتماد  دارد. منافع اجتماعی بر تأثیرمنافع رفتار ویژه بر اعتماد نشان داد که  قیتحق جی. نتادیاستفاده گرد 

 ارتباطات دارد. تأثیرتعهد  دارد. منافع اجتماعی بر تأثیررفتار ویژه بر تعهد  منافع دارد. تأثیربر اعتماد  ارتباطات دارد.

بر وفاداری  تعهد دارد. تأثیر دهان به دهانبر تبلیغات  اعتماد دارد. تأثیربر وفاداری مشتریان  اعتماد دارد. تأثیرتعهد  بر

 .دارد تأثیر دهان به دهانبر تبلیغات  تعهد دارد. تأثیرمشتریان 

 دهان به دهانتعهد، اعتماد، وفاداری، تبلیغات  ،دهان به دهان غاتیتبل: ها دواژهیکل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Abstract: 

Word of mouth is a free promotion in which customers who are satisfied with a 

business, product, service, or event share their satisfaction with others. Word-of-mouth 

advertising is one of the most effective methods of advertising, because people who do not 

benefit from advertising that object, each time they recommend a product or service, gain 

credibility. The purpose of this study is to understand the impact of experience on customer 

performance with role Customer attitude in small and medium companies in 1399. The 

research method is applied in terms of purpose and descriptive and survey method. The 

statistical population of the research is the customers of small and medium companies. 384 

customers were selected based on the Cochran formula for an unlimited statistical population. 

The random sampling method was simple and a questionnaire was distributed among the 

available samples. Data analysis was performed using structural equation method and lizrel 

software. The results showed that the benefits of special behavior affect trust. Social interests 

affect trust. Communication affects trust. The benefits of special behavior affect commitment. 

Social benefits affect commitment. Communication affects commitment. Trust affects 

customer loyalty. Trust affects word of mouth. Commitment affects customer loyalty. 

Commitment affects word of mouth. 
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