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این تحقیق به بررسی تاثیر تاکتیکهای بازاریابی رابطهمند برر وفراااری رفتراری برا نقر واسرطه
قدرشناسی مشتری پرااخته است .تاکتیکهای پیشنهاای شامل پست الکترونیک ،پاااش ملمرس،،
ارسال پیام کستاه ،شبکههای اجتماعی مجازی ،وب سرایت ،ارتبرا برین فررای و رفترار ترجیحری
میباشد که ار این تحقیق به بررسی آنها پرااخته شد .تحقیق حاضر از لحاظ هرد ،،کراربرای و از
نظر شیسه گرا آوری اطالعات ،تحقیق تسصیفی و از نسع همبسرتیی اسرت .روش گرراآوری اااههرا
تلفیقی از روش کتابخانه ای و پرسشنامهای می باشد .جامعه آماری تحقیق ،اعضای باشیاه مشرتریان
چرم مشهد هستند و روش نمسنهگیری نیز به صسرت خسشهای چند مرحلهای ،است و بر اسا ،فرمسل
کسکران تعداا نمسنه مسرا نظر  483نفر محاسبه شده و آلفای کرونباخ برای پرسشنامه  0/43به است
آمده است .ار این تحقیق جهت آزمسن فرضیات و بررسی برازندگی مدل تحقیرق از مردل معرااتت
ساختاری و روش حداقل مربعات جزئی استفااه شده و جهت تجزیه و تحلیل اااهها شامل تحلیرل
تسصیفی و تحلیل استنباطی ،به ترتیب نرم افزارهای  SPSS12و  Smart PLSبه کار گرفته شده است.
نتایج تحقیق نشان ااا( با تسجه به ضرایب معناااری zو ضرایب مسیر) ،تنها سه تاکتیک شبکههرای
اجتماعی مجازی ،وب سایت و رفتار ترجیحی برر قدرشناسری مشرتری تراثیر گذارنرد .همچنرین
قدرشناسی مشتری نیز باعث وفاااری رفتاری او میشسا.
کلید واژهها :قدرشناسی مشتری ،وفاااری رفتاری ،بازاریابی رابطهمند

س ل بیست و پنجم -دوره جديد
شم ره 11
به ر و ت بست ن 1931
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مشارکت مشتریان در فعالیتهاي بازاریابی رابطبهمنبد طبی
سالهاي 2111ژا  ،2113ژا  01درصد افزایش یافتبه اسبت.
فعالیتهاي مختل ،بازاریابی رابطهمند در چند صبنعت در
دنیا نشان داده که این نوع از بازاریابی مولفهاي کلیدي براي
بهدست آوردن و حفبظ مشبتریان وفبادار اسبت .بازاریبابی
رابطهمند شامل ژمام سرمایهگذاريهباي مبالی ،اجتمباعی و
ساختاري است که به مشتریان براي ژكرار خریدشان پاداش
میدهند .اهداف این بازاریبابی ،افبزایش درآمبد و ژقویبت
مبناي مشتريمحوري شرکتها با ژاثیر بر ژمبای ت خریبد
مشتریان و وفاداري مشتریان است]. [5
اگرچببه محققببان مببوثر بببودن برنامببههبباي بازاریببابی
رابطهمند ،را مطرح مبیکننبد ،امبا مشبخص نیسبت نتیجبه
همیشه موفقیت آمیز باشد] .[6از سرمایهگذاريهاي مختلفی
کببه شببرکتهببا در بازاریببابی رابطببهمنببد انجببام دادهانببد،
دیدگاههاي متنوعی بوجود آمده است .این سرمایهگذاريها
ممكن است منجر به نتایج مثبت و نتایج مبهم و ژرکیبی یبا

مشدمه ا
یكی از ویژگیهاي اغلب بازارهاي امروز جهان ،رقابتی
شدن فزاینده آنها است .در این محیط ،مزیت رقابتی سببب
بقاي شرکت در بازار است و دستیابی به چنین مزیت رقابتی
بدون وجود دانش مناسب و پیادهسازي اسبتراژژيهبا و ببه
کارگیري روشهاي بازایابی مؤثر و کارا ممكبن نیسبت].[1
امروزه با ژوجه به اهمیت رضایتمندي مشتري ،سبازمانهبا
به شكل قابل ژوجهی رویكردهاي بازاریبابی سبنتی را کنبار
گذاشته و به رویكرد بازاریابی رابطهمند متمایل شدهاند. [2].
از سوي دیگر ،در دنیاي امروز ،خریداران براي ژصمیمگیري
در فرآیند خرید ،با سؤالها و اما و اگرهاي بسیاري روبه رو
هستند .ژنوع محصوالت باعث شده است ژا مشبتریان حب
انتخابهاي فراوانی داشته باشند .شرکتهبا مبیداننبد کبه
هزینه جذب مشتریان جدید چند برابر هزینه حفظ مشتریان
کنونی است و از دست دادن یك مشتري ،ژنها از دست دادن
یك قلم فروش نیست ،بلكه فراژر از آن به معناي از دسبت
دادن کل جریان خریدهایی است که مشتري می ژوانسته در
طول زندگی خود انجام دهد] .[1بنابراین شرکتها همبواره
باید ناظر و مراقب ژعامل بین خود و مشتریانشان باشبند ژبا
با شناخت و درك صبحی از نیازهبا و ارزش هباي مبدنرر
مشتریان ،کاالها و خدمات با ارزشی را به آنان ارائه کنند ژا
با جلب رضایتمندي ،در آنها وفاداري ایجباد نماینبد و در
این راستا بازاریابی رابطه مند یكی از موف ژبرین رویكردهبا
است ].[3

1

حتی نتایج منفی شوند] .[7براي مثال شبرکت اسبتارباک
ژصمیم گرفته است به دلیل عملكرد ضعی ،،برنامه پباداش
خود را متوق ،کند و شرکت سی ،2،ببه دلیبل عبدم ژباثیر
گذاري ،برنامههاي وفاداري خود را پایان داد].[5
هدف از ژحقی حاضر بررسی برنامهها و ژاکتیبكهباي
بازاریابی رابطهمنبد در محبیط فروشبگاهی اسبت .در یبك
محیط فروشگاهی  ،فروشندگان با ژوجبه ببه مبوقعیتی کبه
دارند بهتر میژوانند ارژباطات سودمندي با مشبتریان ایجباد
نمایند ] .[8چرم مشهد نیز از جمله شرکتهایی اسبت کبه
دریافته با ژوجه به ژغییرات سریع در نیازهاي مشتري و جو
رقابتی حاکم ببر ببازار ،حفبظ مشبتریان فعلبی در اولویبت

بازاریببابی رابطببهمنببد ژ ب ش بببراي جلببب مشببارکت
مشتریان ،ژامین کنندگان و سهام داران در فعالیت هاي هزینه-
بر شرکت ،مانند بازاریابی است .براي بكبارگیري بازاریبابی
رابطه مند در دنیاي واقعی ،مدیران باید عوامل مختلفی مانند
وضعیت بازار ،ژجهیزات اط ع رسانی ،پایگاه داده مشتریان،
ژوانایی مشتریان براي استفاده از سیسبتم هباي اط عباژی و
عوامل محیطی و موثر دیگري را براي ایجاد یك رابطه گرم
و دوستانه با مشتریان به کار گیرند و ژوجه کنند که اجبراي
هر روش ،در زمان و مكان هاي مختلب ،،متفباوت خواهبد
بود].[4
سببرمایهگببذارهان از بازاریببابی رابطببهمنببد ،بببه عنببوان
وسببیلهاي بببراي حفببظ مشببتریان در ارژباطببات بلندمببدت
استفاده میکنند .در برخی از بخشها از جمله فروشگاههبا،

اهداف قرار دارد .بنابراین ببه دنببال طراحبی و بكبارگیري
استراژژيهاي متعدد و خ ق ،براي بهبود رابطه با مشبتریان
خببود بببوده ژببا بتوانببد بببا کسببب اط عببات از مشببتري،
نیازهایشان را پیشبینی و رضایتشبان را ژبامین نمایبد .ایبن
ژحقی با مطرح نمودن ژاکتیكهباي بازاریبابی رابطبهمنبد و
بررسی رفتار خرید مشتریان در فروشگاههاي چبرم مشبهد،
ژ ش میکند با ارائه پیشنهادات کاربردي منطبب ببر نتبایج
ژحقی  ،بستري جهت به کارگیري این روشها فراهم نمبوده
1.

Starbucks
. Safeway
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و پاسخی به مسائل مطرح شده در فروشگاههاي مشابه داده
و فروشگاهها و مشتریان را در جهت برقراري ارژباط برنده –
برنده با یكدیگر یاري رساند و بتواند به ایبن سبوال پاسب
دهند که آیا ژاکتیكهاي بازاریابی رابطهمند مختل ،میژواند
ژاثیر متفاوژی بر وفاداري رفتاري مشتریان داشته باشد؟

ژجارت ،ببه شبدت ژوصبیه مبیشبود .ببراي ژاکتیبكهباي
بازاریابی رابطهمند ،دستهبنديهباي مختلفبی پیشبنهاد شبده
است؛ از جمله طبقه بندي وول ،و همكاران [8]5که ببراي
یك موقعیت فروشگاهی چهار ژاکتیك را معرفی مبیکننبد؛
پست الكترونیك ،هدیههاي ملمو  ،ارژبباط ببین فبردي و
رفتار ژرجیحی.
از سویی دیگر ،نرریه ي ژبادل اجتماعی ،ژاکتیبكهباي
بازایابی رابطه مند را از لحاظ نربري ببه سبه دسبته ژقسبیم
مببیکنببد واقعببی ،سببمبولیك ،ژرکیبببی] .[12بببراي مثببال،
فروشندهها از پست الكترونیبك و هبدایاي ملمبو ببراي
ایجاد مزیتهاي عینی و واقعی استفاده میکننبد و در عبین
حال می ژوانند براي فبراهم کبردن مزیبتهباي سبمبولیك،
ارژباط بین فردي را با مشتریان خود گسترش دهند .ارائبهي
رفتار ژرجیحی براي مشتریان وفادار یك فروشگاه نیبز یبك
استراژژي ژرکیبی است که هم شامل مزیتهاي عینی و هبم
شامل مزیتهاي سمبولیك میشود .در ادامبه ژاکتیبكهباي
مورد نرر ژحقی شرح داده شده است
پست الكترونیك .ایمیبل ،4ببه نامبهاي دیجیتبالی گفتبه
میشود که در شبكهاي رایانهاي از یك فرستنده به یبك یبا
چند گیرنده فرستاده میشود .در این باره ،اوکبن و هبار 5
] [13پیشنهاد میکنند که به پست الكترونیكی باید به عنوان
یك کانال ارژباطی متفاوت ،جدا از ارژباط ک می یا نوشتاري
نگاه شود .پست الكترونیكی میژواند از اژ ف زمان کبه ببه
طور معمول در ارژباط چهره به چهره وجود دارد جلوگیري
کند و به کارمندان در سبازمان کمبك کنبد ژبا اط عبات را

استراژژي مبی ژوانبد ژوسبط رقببا ژقلیبد شبود .سبط دوم
بازاریابی رابطه مند که دیدگاه هاي اجتماعی یبك ارژبباط را
به کار می گیرد که ژوسط ارژباط مبنرم ببا مشبتریان انجبام
میشود .سومین سط از بازاریابی رابطهمند ،راه حبلهبایی
را براي مشكل مشتریان پیشنهاد میدهد.
ژاکتیكهاي بازاریابی رابطهمند ،روشهایی براي اجراي
بازاریابی رابطهمند در عمل است .ببه نربر مبیرسبد ببراي
ایجاد رضایت و وفاداري در مشتریان  ،اجراي ژاکتیكهباي

بازیابی و آن را با دیگران ژوزیع کنند].[14
پاداش ملمو  .هدیه دادن به شیوه مناسب مثبل خبون
در شریان زندگی اقتصادي بوده و روابط و مناسبات خبوبی
را بوجود میآورد .پاداش ابزاري است که ارزش فوقالعاده
یا انگیزههایی را براي فروشنده ،ژوزیعکننده یا مصرفکننده
نهایی به وجود میآورد که هبدف اولیبه آن فبروش فبوري
است] .[15در این ژحقی پباداش ،درك مشبتري از مزایباي
ملموسی مانند هدایاي رایگبان و کبوپنهباي ژخفیفبی کبه

بازاریببابی رابطببهمنببد یكببی از بهتببرین روشهاسببت کببه
به کبارگیري آن ببه همبه فعباالن در حبوزه کسبب وکبار و

فروشگاه در اختیار مشتریان قرار میدهد ،ژعری ،مبیشبود.
الوالك و رایببت [16] 0معتقدنببد وقتببی مشببتریان بببراي

مبیقتاقظرباواپت تنهاثحشتق
بازاریابی رابطهمند نگهداري مشتریان ،ژوسعه و جبذاب
ژر کردن روابط با مشتري است .بازاریابی رابطهمنبد موفب ،
به ایجاد مشتریان وفادار ،ژبلیغات دهان به دهبان و کباهش
هزینههاي به دست آوردن مشتریان ،کمك میکند .محققین،
مولفههاي مختلفی براي بازاریابی رابطهمنبد مطبرح کردنبد
1سین و همكاران ] [9براي بازاریابی رابطهمند شبش مولفبه
کلیدي در نربر گرفتبهانبد کبه عبارژنبد از اعتمباد ،رواببط
اجتماعی ،ارژباطات ،ارزش مشترك ،همدلی ،ارژباط متقاببل.
همچنین ژاهیر راشید ، 2متغیرهاي بازاریابی رابطهمنبد را ببه
صورت اعتماد ،ژعهد ،ژجربیبات خبوب ،وفبادار ببودن ببه
ژعهبدات و رضبایت مشبتري ،پیونبد ،همبدلی ،ارژباطبات،
جذب ،ژوسعه ،انگیبزش و نگهبداري بهتبرین کارکنبان ببا
استفاده از مشاغلی کبه نیازهباي آنهبا را برطبرف مبیکنبد،
ژعری ،نمبوده اسبت] .[10ببري [11] 3نیبز سبه سبط از
بازاریابی رابطه مند را ژعری ،میکند .سط اول که از متغیر
قیمت گذاري یا مزیت هاي ملمبو ببراي حفبظ وفباداري
مشتري اسبتفاده مبیکنبد ،ببه عنبوان ضبعی،ژبرین سبط
بازاریببابی رابطببهمنببد بازژبباب داده شببده اسببت ،زیببرا ایببن
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نقشهاي خود پاداش میگیرند ،احتماال آن نقبشهبا را ببه
نحو مطلوبژري انجام میدهند.
ارژباط بین فردي .ارژباطات ،انتقال اط عات از فرستنده
به گیرنده است .به گونهاي کبه ببراي هبر دو قاببل فهبم و
واض باشد .ارژباطات در بازاریابی رابطهمند ،ابزاري ببراي
ارائۀ اط عات است .اط عاژی که بتوان به آن اعتمباد کبرد
ارائۀ اط عات هنگام بروز مشكل و ارائۀ اط عات درمبورد
نحوه انجام ژعهدات .ارژباط بین خریدار و فروشنده زمبانی
قدرژمندژر میشود که این ارژباطات به راحتبی و در حجبم
باالیی انجام شود که این خود باعث افزایش مبادلبه و داد و
ستد بین خریدار و فروشنده میشود].[17
رفتار ژرجیحبی .ببر اسبا نربر وولب ،و همكباران
][8رفتار ژرجیحی یعنی درك مشبتري از اینكبه ،رفتارهباي
فروشندگان و خدمات آنها به خریداران دائمی نسببت ببه
خریداران موقت بهتر است .این یك قانون نانوشتهاي است
که شرکتها ژوجه یكسانی را نسببت ببه مشبتریان دائبم و
موقبت نداشبته باشبند .مشبتریانی کبه ببا رفتبار ژرجیحبی
فروشگاهها مواجه مبیشبوند ،رضبایت بیشبتري دارنبد .ببه
عبببارت دیگببر ،رفتببار ژرجیحببی ،بببه نیبباز اصببلی مشببتري
میپردازد و باعث میشود مشبتري احسبا خباو ببودن
داشته باشد].[4
ارسال پیام کوژاه .پیام کوژاه سرویسبی اسبت فراگیبر و
ویژه ژلفن همراه ،که ببه افبراد امكبان ارسبال پیبام متنبی و
گرافیكی کوژاه را از یك ژلفن همراه به ژلفبن همبراه دیگبر
میدهد .پیامكها در بسیاري از موارد مبیژوانبد ببه عنبوان

ایجاد محتوا ژوسط اعضا و ژبلیغات هدفمند اینترنتی ایجباد
شدهاند ].[19
وب سایت شرکت .مجموعه ساختار یافتهاي از دادههبا
هستند که در قالب متنها ،ژصاویر گرافیكی و فیلمها نمایش
داده میشوند .وب سایت وسیله است که سبازمانهبا از آن
براي اط عرسانی به مشبتریان و یبا ایجباد خبدمات ببراي
مشتریان استفاده میکنند و مجموعهاي از منابع و اط عبات
را از طری وب سایت سبازمان در دسبتر مشبتري قبرار
میدهند ] .[20به عبارت دیگر وب سایت به عنوان اببزاري
است که سازمانها به کار میبرند ژبا پیبامهباي ژبلیغباژی و
اط عات مفید را به مشتریانشان منتقل کنند و میژوان از آن
براي فروش مستقیم به مشتریان یا ارائه کردن خبدمات و ...
استفاده کرد ].[21
قدرشناسی مشتري .قدر شناسبی ببه معنباي "قبدردانی
احساسی از مزایاي دریافت شده همراه با حب ژمایبل ببه
جبران کبردن" اسبت] .[5قدرشناسبی ،شبناختی اسبت کبه
فروشنده نسبت به منفعبت مشبتري بدسبت آورده اسبت و
سپاسگذاري مشتري که باعث ایجاد یك ارژبباط دو جانببه
سودمند میشود ] .[22قدرشناسی از مولفبههباي شبناختی،
ژاثیري و رفتاري ژشكیل میشود زیرا وقتی فبرد نفبعبرنبده
درك میکند که نفعدهنده ببراي او مزیبت و سبودي قائبل
شده است (شناخت) ،از این مزیت و نفبع حب قبدردانی
میکند (احسا ) و از آن مزیت سبپا گبذاري مبینمایبد
(رفتار) ]. [23
وفاداري رفتاري .وفاداري مشتري ببه معنبی "درجبهاي

پاداش یا ژشكري در ازاي اقدامی خاو از مشتري ببه کبار
گرفته شود .همچنبین مبیژبوان از آن ببراي ارسبال اخببار
سازمان ،اط عات مالی افراد و پیامهایی از این دست استفاده
کرد .به هر شكل ،چنانچه از ژكنولوژي پیام کوژاه با ژوجه به
قواعد آن در حیطه بازاریابی استفاده گردد ،میژوان از آن به
عنوان یك رسانه پویا و اثربخش یاد کرد]. [18
شببكه اجتمباعی مجبازي .نسبل جدیبدي از رواببط
اجتماعی هستند که ببا اینكبه عمبر خیلبی زیبادي ندارنبد،

که یك مشتري به طور مداوم یك محصبول یبا خبدمت را
خریداري میکند" میباشد] [5که به ژمایل خرید دوبباره و
ژحلیل قیمت مشتریان برمیگردد و افزایش وفباداري رشبد
درآمد آینده را ژضمین مینماید ] .[24محققبان وفباداري را
از دو جنبه رفتاري و نگرشی مبورد بررسبی قبرار دادهانبد.
"وفاداري رفتباري"یعنبی مشبتریان در یبك دوره طبوالنی
مدت به خرید و استفاده از یك محصول یبا خبدمت ادامبه
دهند و اسبتفاده از آن را ببه دیگبران نیبز ژوصبیه کننبد .از
طرفی "وفاداري نگرشی" ببه معنباي ژبرجی دادن برنبد و
ژعهد بلند مدت مشتریان ببه برنبد اسبت کبه ببه وفباداري
رفتاري منجر شود] .[25بررسی علل وفاداري مشتري امري
مهم است زیرا به ژوسعه مطلبوب اسبتراژژي کسبب و کبار
منجر خواهد شد].[26

ژوانستهاند به خوبی در زندگی مردم نهادینه شوند و موجب
بهبود ژعام ت جهانی میان مردمی که ع ی مشترکی دارند،
شوند .شبكههاي اجتماعی با اهبدافی از قبیبل سبازماندهی
انواع گروههاي اجتمباعی مجبازي ،ژوسبعه مشبارکتهباي
اجتماعی ،به اشتراك گذاشتن ع قهمنديهبا ژوسبط اعضبا،
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جدول  .1پیشینه تحقیق خارجی
ردبف ا

محششیچ ا

سیل ا

عندیچاثحشتق ا

قکیبجاثحشتق ا

1

دیبببببببوانی و
همكاران[5]1

2115

سببرمایه گببذاريهبباي اجتمبباعی و سبباختاري ژوسببط
فروشندگان ،قدردانی را در میان مشتریان ایجاد میکنبد
نقش قبدردانی و ژعهبد در رواببط بلنبد
که منجر ببه ژمبای ت خریبد کوژباه مبدت و افبزایش
مدت مشتري
وفاداري می گبردد و در مقاببل سبرمایه گبذاري مبالی
وفاداري را کاهش می دهد.

2

زاهببببببببین و
همكاران[27]2

2115

اجزاي ارژباطی نقش مهمبی در ایجباد رواببط قبوي ببا
رابطببه سببرمایه گببذاري درك شببده بببر
مصرف کنندگان ایفا می کننبد .سبرمایه گبذاري رابطبه
کیفیت ارژباط با نقش میانجی ژعهد
درك شده ،از طری ژعهد بر کیفیت رابطه ژاثیر میگذارد.

3

عبدو وهباب و
همكاران[26]3

2115

رابطه بین بازاریابی ژرکیببی و وفباداري رقبا ارائه دهنده خبدمات ژجباري بایبد ببر ژرجیحبات
مشببتري در صببنعت پوشببش بببا نقببش مشتریان ازطری بررسی رفتار خرید آنان ،جهت حفبظ
ارژباط بلندمدت ژمرکز کنند.
مداخله گر رضایت مشتري

5

حسببببببببن و
همكاران[28]5

2115

4

راجیببببببببو و
همكاران[22]4

2115

5

وژببببببببزل و
همكاران[29]5

2115

0

ربببببببببببه و
نیسن[30]0

2115

قدردانی یك مفهبوم جدیبد در عرصبه
کسب و کار

5

گبببببببادفرد و
همكاران[31]5

2113

بررسی رابطه میان ژاکتیك هاي بازاریابی
رابطه مند بر وفاداري مشتریان

9

دعببببببببایی و
همكاران[4]9

2111

بررسببی ژبباثیر روشهبباي بازاریببابی
رابطهمند بر روي وفباداري مشبتریان در
بیمه کارآفرین شهر مشهد

نقبببببش قدرشناسبببببی مشبببببتري در
سرمایهگذاري هاي بازاریبابی رابطبه منبد
موفقیت آمیز
قدرشناسببی در بازاریببابی رابطببهمنببد
پیشرفت هاي ژئوریك و جهت ژحقیقات
آینده
قدردانی در برابر استحقاق یك مدل دو
فرایندي از پیامدهاي سود دهبی الویبت
بندي مشتریان

مكانیسم قدرشناسی مشتري مطرح شده ژا بررسبی کنبد
چگونه ژاکتیكهاي بازاریابی رابطهمند براي بهبود ارزش
جایگاه مشتري در ارژباط با فروشگاهها ،عمل میکند..
قدردانی یك جزء اساسی از روابط خریدار و فروشبنده
اسببت و بببراي پیشببرفت ژئببوري و عملببی بازاریببابی
رابطهمند ،مهم است.
ژعدیل کننده هاي حیاژی(شدت رقابت و شفافیت الویت
بندي) ژعیین میکنند ژا چه حد فرایندهاي حب محبور،
فرایندهاي قدردانی محور را ژضعی ،میکند..
مدیران باید بازه هاي زمانی را براي ارائه مزایا و فروش
فوق العاده براي مشتریان ،در نرر بگیرند .در ایبن ببازه
قدرشناسی بین مشتریان فعال شده که منجبر ببه بهببود
احساسات موقع پرداخت می شود.
ژاکتیكهاي بازاریابی رابطه منبد (قیمبت ادراکبی ،ارزش
پیشببنهادي ،کیفیببت خببدمات و بهنیببت برنببد) بطببور
معناداري بر وفاداري مشتریان اثر مثبت دارند.
روشهاي پاداش ملمو  ،ارژباطات بین فردي و پسبت
الكترونیكی به طور مستقیم ژأثیر قابل ژوجهی بر وفاداري
مشتري داشتند .روش رفتار ژرجیحی ژأثیر قابل ژبوجهی
بر متغیرهاي اعتماد ،رضایت رابطهمند ،ژعهد رابطهمنبد و
وفاداري نداشت

Dewani, et al.

1
2

Şahin, et al.
3 Wahab, et al.
4 E hasan, et al.

Raggio, et al.

5
6

Wetzel,et al.
7 Robbe and Nathan
8 Godfred,et al.
9
Doaei,et al.

45

دو فصلنامه راهبردهاي بازرگانی /دانشگاه شاهد /بهار و تابستان  /31سال بیست و پنجم /دوره جدید /شماره 22
Business Strategies/ Journal of Shahed University/ 25rd Year/ No.11 Spring & Summer 2018

جدول  .2پیشینه ژحقی داخلی
ردبف ا

محششیچ ا

سیل ا

قکیبجاثحشتق ا

عندیچاثحشتق ا

1ا

بررسببی ژبباثیر ژاکتیببكهبباي بازاریببابی ادراك قیمبببت و ارزش پیشبببنهادي ببببر رضبببایت و
شببببیرخدایی و
 1395رابطه مند بر رضایت و وفاداري مشبتریان همچنین رضایت بر وفاداري ژاثیر مثببت و معنباداري
همكاران][32
دارد.
شرکت بیمه

2ا

بین چهار روش ارژباطات ،رفتبار ژرجیحبی ،شخصبی
بررسی رابطه روشهاي بازاریابی رابطهمند
سازي و پاداش ،از روش هاي بازاریابی رابطه منبد ببا
ج لببببببببی و
 1393و رفتبار خریبد مجبدد در فروشبگاههباي
ژمایل مشتري به ادامه خرید ،رابطه معنباداري وجبود
مهرانی][33
زنجیرهاي خردهفروشی گرگان
دارد.

3ا

رابطه مثبت و معناداري میان ژاکتیبك هباي بازاریبابی
بررسی ژاثیر ژاکتیك هاي بازاریابی رابطبه
وظیفه دوست و
رابطه مند و کیفیت ارژبباط و همچنبین میبان اجبزاي
1392
مند بر کیفیت ارژباط و وفاداري مشتریان
همكاران][34
کیفیت ارژباط و وفاداري مشتریان وجود دارد.

4ا

کیفیت خدمات درك شبده و قیمبت ادراکبی ژوسبط
مشتریان با رضایت مشتریان با وفاداري مشتریان رابطه
مثبت و معنی داري دارد.

بررسی ژاثیر ژاکتیكهاي بازاریابی رابطبه
حقیقبببببببی و
 1391اي بر وفاداري مشتریان از منرر مشبتریان
همكاران][35
شرکت ایرانسل

فروشنده ها از پست الكترونیك استفاده میکننبد ببراي
حفظ مشتریان که میژوانند شخصبی و سفارشبی شبوند ،و
هدایاي ببی واسبطه(یعنی ژخفیب ،قیمبت) جهبت جبذب
مشببتري بببراي محصببول(یا خببدمات) جدیببد و ایجبباد
مزیتهاي عینی براي مشتریان ،عرضه نمایند ] .[12استفاده
از پست الكترونیك به عنوان فعالیبت بازاریبابی رابطبهمنبد
ژوسببط فروشببنده ،منجببر بببه ایجبباد ح ب قدرشناسببی در
مصرفکنندگان میشود ] .[36بنابراین
فرضتهافرعتایول :استفاده از پسبت الكترونیبك ژباثیر
معناداري بر قدرشناسی مشتري دارد.

ثدسعهافرضتهاهیاوایلادبامفهدمت

پالمتیر و همكاران [36]1بیان کبردهانبد کبه قدرشناسبی
عاطفی براي مزیت هاي دریافتی ،ارژباط ببین ژاکتیبك هباي
بازاریابی رابطبهمنبد ارائبه شبده ژوسبط فروشبنده و نتبایج
عملكرد فروشنده را ژحت ژاثیر قرار می دهد .ژاکتیبك هباي
بازاریببابی رابطببهمنببد فروشببنده ،باعببث ایجبباد احسببا
قدرشناسی در مشتري میشود که منجر به ارائه مزیت هباي
عملكردي فروشنده مبنی ببر رفتارهباي متقاببل مبرژبط ببه
قدردانی و به ژبع آن وفاداري رفتاري مشتري ،خواهد شبد.
همانگونه که گفته شد این ژحقی  ،از دسبتهبنبدي پیشبنهاد
شده ژوسبط وولب ،و همكباران] ،[8ببراي یبك موقعیبت
فروشببگاهی اسببتفاده مببینمایببد و چهببار عامببل را بببراي
ژاکتیك هاي بازاریابی رابطه مند ژرکیب میکند؛ یعنی پسبت
الكترونیك ،هدیههاي ملمو  ،ارژباط ببین فبردي و رفتبار
ژرجیحی .همچنین سه ژاکتیك دیگبر بازاریبابی رابطبه منبد
شامل شبكه اجتمباعی مجبازي ،ارسبال پیبام کوژباه و وب
سایت مطرح و بررسی شد .فرضیه اول شامل هفت فرضبیه
فرعی است که هر یك ژاثیر یك ژاکتیك بازاریابی رابطهمند
بر متغیر قدرشناسی مشتري را بررسی نموده است .بنابراین

همببانطور کببه وولبب ،و همكبباران] [8اشبباره داشببتند،
فروشندگان براي بهبود ارژباط با مشتري و در نتیجبه حفبظ
وفبباداري رفتبباري ،هببدایاي ملموسببی را بببراي مشببتریان
همیشگی خود در نرر میگیرند .قدرشناسی محرك اصبلی
است که باعث می شود افراد بخواهنبد در مقاببل هبدایا یبا
مزیتهایی که به دست میآورند ،ژ فی کنند] .[37بنابراین
فرضتهافرعتادو  :پاداش قابل لمب ژباثیر معنباداري
بر قدرشناسی مشتري دارد.
گفتببه مببیشببود ،بببین روشهبباي مختلبب ،بازاریببابی و
ژبلیغات ،ارسبال پیامبك ژبلیغباژی ببه دلیبل موقعیبتهبا و
امكاناژی که در اختیار صاحبین کسب و کار قرار مبیدهبد،
از جایگاه ویژهاي برخوردار است .براسا آمارها ،ببیش از

فرضتهایول :ژاکتیك هباي بازاریبابی رابطبه منبد ژباثیر
معناداري بر قدرشناسی مشتري دارد.
. Palmatier, et al.

1
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 91درصد از کاربران بزرگسال همواره ژلفن همراه خبود را
در اختیار دارند] .[38در دستر ببودن و پرطرفبدار ببودن
این روش بازاریابی ،براي حفظ ارژباط با مشتري سبب شبد
ژاثیر ارسال پیام کوژباه ،ببه عنبوان یبك ژاکتیبك بازاریبابی
رابطهمند بر قدرشناسی مشتري بررسی گردد .بنابراین
فرضتهافرعتاسد  :ارسال پیام کوژاه ژاثیر معناداري بر
قدرشناسی مشتري دارد.
کاربران شبكههاي اجتماعی نررات و ایدههاي خبود را
در فضاي مجازي اع م میکنند و شرکتهباي ژبلیغباژی ببا
آگاهی از این نررات براي آنها آگهی میسازند .ببر اسبا
گزارش آزمونگر رسانههاي اجتماعی ،1که ژحقیقاژی در این
زمینه انجام داده است 90،درصد از کسب و کارها در حبال
حاضر از بازاریابی شبكههاي اجتماعی استفاده میکننبد51 ،
درصد از آنها معتقدند بازاریابی شبكههاي اجتماعی باعث
افزایش ژرافیك آنها شده اسبت] .[39ایبن حجبم اسبتقبال
باعث شد شبكه هاي اجتماعی مجازي نیبز ببه عنبوان یبك
ژاکتیك مطرح شود و ژاثیر آن بر قدرشناسی مشتري ژحلیل
شود .بنابراین
فرضتهافرعتامهیر  :شبكههاي اجتماعی مجازي ژباثیر
معناداري بر قدرشناسی مشتري دارد.
رولی [40] 2طی ژحقیقاژی اظهار نموده است کبه وب
سایتها و برندسازي اینترنتی به انتقال ژصویر برند و ارژباط
با مشتریان بالقوه و بالفعل موسسات کمك میکند .ایبواردن
و همكباران [41] 3نیبز معتقدنبد کبه امبروزه اهمیبت وب
سایتها براي سبازمانهبا بیشبتر از محصبوالت و خبدمات

محصوالت مبورد نررشبان مبی شبود .طبب نرریبه ژببادل
اجتماعی ] ،[36مشتریان باید به خاطر این مزیتهاي فراهم
شده ژوسط فروشنده ،از آنان قدردانی نمایند .مطاب یافتبه-
هاي لی و گریوال 42] [ 5ارژباط بین فردي نقشی مهمی در
ژما اجتماعی ایفا میکند .بنابراین
فرضتهافرعتاا م :ارژباط بین فردي ژاثیر معنباداري
بر قدرشناسی مشتري دارد.
پیرو نرریه ي ژببادل اجتمباعی ،رفتبار ژرجیحبی ماننبد
هدیه ،ژخفیب،هبا و درك مشبتري از ارژبباط ببین فبردي،
مزیت هاي ژرکیبی(عینی و سبمبولیك) را در ژببادالت ببین
مشتریان و فروشندگان فراهم میکند .[12].همچنین پبالمتیر
و همكبباران] [36بیببان نمببودهانببد کببه ژلقببی مشببتري از
ژ شهاي بازاریابی رابطهمند فروشبنده ،در مشبتري ایجباد
انگیزه میکند و سیسبتمهباي احساسبی مشبتري را درگیبر
می کنبد و باعبث احسبا قدرشناسبی از جانبب مشبتري
می شود .مشبتریان ببراي جببران کبار فروشبندگان ،درگیبر
رفتارهاي ژقابلی مبنی بر قدرشناسی میشوند .بنابراین
فرضتهافرعتاهفکم :رفتار ژرجیحی ژاثیر معنباداري ببر
قدرشناسی مشتري دارد.
در ارژببباط ژبببادلی ،وقتببی مصببرفکننببده برخببی از
ژاکتیكهاي بازاریابی رابطهمند فروشنده را درمییاببد ،بایبد
احسا قدرشناسبی از خبود نشبان دهبد و احتمباال از آن
فروشگاه مجدداً خرید کند ] .[36همانطور کبه اشباره شبده
است ،هنجار ژقابلی نرریه ي ژبادل اجتماعی] ،[36اشاره ببر
این دارد که قدرشناسی مشتري نقش مهمی در ژوجیه ایبن

آنهاست زیرا اکثر محصبوالت ببا اسبتفاده از اینترنبت ببه
فروش میرسد .بنابراین سازمانها بایبد داراي وب سبایتی
باشند که انترارات مشتریان را برآورده سازد .ببه دلیبل ایبن
اهمیت ،وب سایت به عنوان یبك روش بازاریبابی ژوسبط
محق پیشنهاد شد ژا ژاثیر آن بر قدرشناسی مشتري بررسی
گردد .بنابراین
فرضتهافرعتاپنجم :وب سایت شرکت ژاثیر معنباداري
بر قدرشناسی مشتري دارد.

امر دارد که چرا ژاکتیك هاي بازاریابی رابطهمند فروشندگان
می ژواند وفاداري رفتباري را افبزایش دهبد] .[29براسبا
فعالیت هاي بازاریابی رابطه مند ،احسا قدرشناسی مشتري
باید بتواند رفتارهاي جبرانی را ایجاد کند که ژاثیر مثبتی ببر
وفاداري مشتري دارد .بنابراین
فرضتهادو  :قدرشناسی مشبتري ژباثیر معنباداري ببر
وفاداري رفتاري دارد.
با ژوجه به مبانی نرري و پیشینه ژحقی الگوي مفهومی

ژاکتیك ارژباط بین فردي در بازاریابی رابطهمند ،موجب
صرفه جویی در زمان مورد نیاز مشتریان جهبت جسبتجوي

به شرح زیر است

1 . Social Media Examiner
2 . Rowley
3 . Van Iwaarden, et al.

. Lee and Grewal
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نمودار  .1مدل مفهومی تحقیق

ژوسط شرکت ،جامعه نامحدود در نربر گرفتبه شبده و ببر
اسا فرمول کبوکران ژعبداد نمونبه مبورد نربر  355نفبر
محاسبه و سنجش متغیرهاي ژحقی با استفاده از  25سبوال
استاندارد ،انجام شده است.
پیش از آزمونهاي آماري و بررسی رابطه بین متغیرهبا،
نرمال بودن ژوزیع متغیرها با استفاده از آزمون کولموگروف
اسمیرنوف بررسی شد .به این صورت که سط معنبیداري
این آزمون براي هر یك از متغیرها با ژوجبه ببه جبدول ،3

روشاانیستاثحشتق
با ژوجه به ژقسیمبندي ژحقی هاي علمی از نرر هبدف،
ژحقی حاضر از نوع ژحقی کباربردي مبیباشبد و از نربر
روش ،ژوصیفی پیمایشی است .ژحقی حاضر از نرر محیط
ژحقی از نبوع میبدانی اسبت و واحبد ژحلیبل آن اعضباي
باشگاه مشتریان چرم مشهد میباشند .ببا ژوجبه ببه عنبوان
ژحقی  ،جامعه آماري ،اعضاي باشگاه مشتریان چرم مشبهد
در نرر گرفته شبد .دلیبل انتخباب برنبد چبرم مشبهد نیبز،
بهره مندي این برند از ژاکتیك هاي متنوع بازاریابی رابطهمند
براي بهبود و حفظ رابطه خود با مشبتریان و ژب ش ببراي
وفادار ساختنشان است .در این ژحقی از روش نمونهگیري
خوشهاي چند مرحلهاي استفاده شده است .به این صبورت
که ابتدا دو استان ژهران و مشهد که داراي بیشبترین ژعبداد
شعب چبرم مشبهد در کشبور ببوده (ببه ژرژیبب  13و 11
شعبه) انتخاب شده و در این دو استان به روش نمونهگیري
ژصادفی ،ژعداد مشخصی شعب منتخب شدن و پرسشنامهها
بین مشتریان داراي کارت عضویت باشگاه چبرم مشبهد در
شعبات ژوزیع شد .به دلیل عدم همكاري در ارائه اط عات

کمتر از  1014میباشد ،در نتیجه ژوزیع نمونه ژحقی حاضر
نرمال نیست و نمیژوان از آمار پارامتریبك ببراي سبنجش
رابطه بین متغیرهبا اسبتفاده کبرد .بنبابراین در ایبن ژحقیب
جهت آزمون فرضیات و بررسی برازندگی مبدل ژحقیب از
مدلیابی معادالت ساختاري و روش حداقل مربعات جزئی
و نرمافزار ( plsبا ژوجه به دو ویژگبی حسبا نببودن ببه
ژعداد نمونه و نرمبال ببودن دادههبا) اسبتفاده گردیبد].[43
همچنین در جدول  ،3نمونههبا از جهبت کمینبه و بیشبینه
دادهها ،میانگین و انحراف معیار نیز بررسی شدند.
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جدول  .3آزمون  KSو پارامترهای توزیع نرمال
ایخص ا

بررسببببببی
نمونه
پارامترهببباي
ژوزیع نرمال

ابکها

وبا

یجکمیعت ا سیبت ا

حجم نمونه

355

355

حداقل داده

1

1

حداکثر داده

4

میانگین

2.78

رفکیرا

پستا

ثرجتحت ا یلککروقت

355
4

2005

پیدیشا
ا ملمدس ا

355

355

یرثبیطیتا

یرسیلا
ا

پتیم

355

بتنا
فردب ا

ردرانیستا وفیدیربا
م کرب ا

م کرب ا

355

355

355

1

1

1

1

1

1

1

4

4

4

4

4

4

4

3011

3011

3019

3052

3011

3012

3053

انحبببببراف
معیار

0.97

1095

1011

1019

1014

1011

1013

1090

1011

مطل

1021

1011

1011

1011

1010

1014

1015

1012

1013

مثبت

1012

1011

1011

1010

1010

1015

1010

1015

1010

منفی

-1015

-1015

-1019

-1011

-1015

-1014

-1015

-1012

-1013

آماره ژست

1012

1011

1011

1011

1010

1014

1015

1012

1013

سط معنی داري

1011

1011

1011

1011

1011

1011

1011

1011

1011

حببببببداکثر
اخت ف

منبع محاسبات ژحقی حاضر

براي ژعیین پایایی از ضریب آلفباي کرونببا  1اسبتفاده
شد که براي کل پرسشبنامه عبدد 1/95را نشبان داد کبه ببا
ژوجه به این که حداقل ضریب پایایی الزم  1/0ژوصیه شده
است ،بنابراین میژوان نتیجه گرفت که پرسشنامه از پایبایی
مناسبی برخوردار است .روایی پرسشنامه ژوسبط دو معیبار
روایی همگرا و واگبرا کبه مخبتص مبدلسبازي معبادالت
ساختاري است ،بررسی شد .روایی همگرا به میزان ژوانایی
شاخصهاي یك بُعد در ژبیین آن بُعد اشاره دارد و روایبی
واگرا نیز بیانگر این مطلب است که سازههاي مدل ژحقیب
بایستی همبستگی بیشتري با سواالت خود داشته باشبند ژبا
با سازههاي دیگر] .[43براي ارزیابی روایی همگرا از معیبار
میانگین واریان هاي استخراج شده ( 2)AVEاسبتفاده شبد
که نتایج این معیارها درجدول زیر نشان داده شده است.
الزم به بکبر اسبت کبه متغیبر ژاکتیبكهباي بازاریبابی
رابطهمند ،متغیبر مرژببه دوم ببوده و پایبایی ژرکیببی آن ببر
اسا فرمول زیر بصورت دستی محاسبه میشوند
)=1شبببباخص ایمیببببل(The variance of error(1/054)2=1/353
)=1شبببباخص پبببباداش(The variance of error(1/512)2=1/340
. Cronbach's alpha
. Average Variance Extracted

)=1-شباخص ارسبال

پیبام کوژباه(The variance of error
(1/030)2=1/540

شباخص شببكه هباي اجتمباعی

(The variance of error

)=1-(1/552)2=1/245مجازي
)=1شببباخص وب سبببایت(The variance of error(1/555)2=1/250

)=1-شباخص ارژبباط

ببین فبردي(The variance of error
(1/521)2=1/325

)=1-شبباخص رفتببار

ژرجیحببی(The variance of error
(1/044)2=1/529

=CR

31/ 416
=0/ 926
31/ 416 +2 / 499
همچنین مدل در صورژی روایی همگبراي قاببل قببولی
CR 

دارد که شاخص  AVEباالي  1/4باشبد] . [43باژوجبه ببه
جدول  2الگوي مفهومی ژحقی روایی همگراي قابل قبولی
دارد .الزم به بکر است کبه متغیبر ژاکتیبك هباي بازاریبابی
رابطه مند ،متغیر مرژبه دوم بوده و روایی همگرا آن از طری
میانگین مقادیر ژوان دوم بارهاي عباملی ابعباد آن ،محاسببه
می شود

1

2
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جدول  .4سازههای تحقیق و پایایی و روایی همگرا
ثعیییییییدیدا آلفیایروقبیخ ا

مکغتر ا ا

CR

AVE

منبع ا

سدیالت ا

ژاکتیكهاي بازاریابی رابطهمند

پست الكترونیكی

3

./54

پاداش ملمو

3

./04

ارژباط بین فردي

3

./53

رفتار ژرجیحی

2

وب سایت

./95

./55

./00

./91

./55

./54

./05

./59

./52

./55

./92

وول،

و همكاران][8

./91

5

./55

./01

./91

حسینی و

شبببكه اجتمبباعی 3
مجازي

./03

./54

./55

برگرفتبببببه از وولببببب ،و
همكاران][8

2

./52

./54

./92

محققین

ارسال پیام کوژاه

رضایی][44

قدرشناسی

3

./51

./01

./55

پالمتیر و

همكاران][36

وفببببببباداري
رفتاري

3

./53

./05

./59

عزیزي و

همكاران][45

منبع محاسبات ژحقی حاضر

0/ 617 +0/ 643 +0/ 742 +0/ 713 +0/ 672 +0/ 571
=0/ 643
7
استنباطی ارائه شده است .براین اسا در جدول شبماره 5
روایی واگبرا در نبرم افبزار PLSاز دو طریب سبنجیده
بطور کلی وضعیت نمونه آمباري از حیبث جنسبیت ،سبن،
میشود )1 :روش بارهاي عاملی متقابل 1و  )2روش فورنل
سط ژحصی ت بررسی شده است.
و الرکر 2که میزان رابطه یبك سبازه ببه شباخصهبایش در
AVE 

طببب جببدول آمبباري شببماره  ،5ژقریبببا  43درصببد
پاس دهندگان زن و مابقی مرد بودهانبد .همینطبور ببیش از
 04درصد پاس دهندگان داراي مدرك دانشبگاهی هسبتند.
همچنین از لحاظ سنی نیز  53درصد پاس دهندگان بین 25
ژا  54سال بودهاند.
در ادامه مدل اندازهگیري ،ژحلیل عاملی متغیرهبا مبورد
بررسی قرار گرفت .همبانطور کبه قبب ً اشباره شبد ،متغیبر
مسببتقل ژاکتیببكهبباي بازاریببابی رابطببهمنببد شامل(پسببت
الكترونیكی ،هدایاي قابل لم  ،ارژباط ببین فبردي ،رفتبار
ژرجیحی ،شبكه اجتماعی مجازي ،ارسال پیام کوژباه و وب
سایت) ،عامل واسبطه متغیبر قدرشناسبی مشبتري و عامبل
وابسته متغیر وفاداري رفتاري است.

مقایسه رابطه آن سازه با سایر سازه هاست ] .[43در ژحقیب
حاضر از روش فورنل و الرکر براي سنجش روایبی واگبرا
استفاده شده است که در جدول  5آمده است .الزم به بکبر
است که ژنها متغیرهاي پنهان مرژبه اول در ماژری فورنبل
و الرکر وارد مبی شبوند .ببه همبین دلیبل از آوردن متغیبر
ژاکتیكهاي بازاریابی رابطهمند ،صرف نرر شده است.
این مدل در صورژی روایی واگراي قابل قبولی دارد کبه
اعداد مندرج در قطر اصبلی از مقبادیر زیبرین خبود بیشبتر
باشند ] .[43با ژوجه به جدول  5در همه موارد اعبداد روي
قطر اصلی از سایر اعداد موجود در ستون ،بزرگتر بوده پ
روایی واگرا آن ژایید میشود.
ثحلتلادید هیاوابیفکههی
در ایببن قسببمت ژحلیببلهببا در دو بخببش ژوصببیفی و
. Cross-loading
. The Fornell-Larcker Criterion

1
2
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جدول  .5ماتریس سنجش روایی واگرا به روش فورنل و الرکر
مکغترهی ا

پستا
یلککروقت

یرثبیطابتنا
ا

ردرانیست ا

فردب ا

پیدیشا

یرسیلا

رفکیرا

ملمدس ا

پتی ا

ثرجتحت ا

ابکههیبا وفیدیربا
یجکمیعت ا

رفکیرب ا

وبا
سیبت ا

یدثی ا

پست الكترونیك

1/551

ارژباط بین فردي

1/491

1/555

قدرشناسی

1/550

1/439

1/555

پاداش ملمو

1/015

1/514

1/545

1/515

ارسال پیام کوژاه

1/542

1/544

1/551

1/401

1/923

رفتار ژرجیحی

1/415

1/545

1/512

1/445

1/555

1/921

شبببببكههبببباي
اجتماعی

1/495

1/495

1/404

1/491

1/015

1/450

1/510

وفاداري رفتاري

1/300

1/544

1/442

1/352

1/425

1/523

1/450

1/555

وب سایت

1/421

1/541

1/452

1/421

1/513

1/449

1/055

1/595

1/554

منبع محاسبات ژحقی حاضر

وفاداري رفتاري و قدرشناسی مشبتري مبیباشبند .مقبادیر
R2براي متغیر قدرشناسی مشتري بین  1/33و 1/50میباشد
که در حد قابل قبولی است ولی براي وفاداري رفتباريR2 ،
بین  1/19و  1/33میباشد که بین ضبعی ،و متوسبط قبرار
میگیرد و قابل قبول میباشد].[43

پ از آزمون مدل و خروجبی نبرم افبزار  ،PLSمبدل
اندازهگیري از بار عاملی قابل قبولی برخبوردار ببوده ،زیبرا
بارهاي عاملی پرسش ها از  1/5بباالژر اسبت و از ایبن رو
حذف هیچ یك از آنها الزم نیست .در نمبودار بباال مقبادیر
 R2نیز نمایش داده شده است .مقادیر  R2نشان داده شده در
نمببودار شببامل دو عببدد  1/314و  1/521بببراي متغیرهبباي

جدول  .6آمار توصیفی تحقیق
جنستت ا

ثعدید

درصد

سن ا

ثعدید ا

درصد ا

زن

215

43/1

14-24

52

21/5

مرد

151

55/9

25-34

149

51/5

35-54

51

21/1

سطح تحصیالت

تعداد

درصد

55-44

50

12/2

دیپلم

95

24/1

 45به باال

14

3/9

فوق دیپلم

55

14/5

کارشناسی

150

35/3

کارشناسی ارشد

53

15/5

دکتري

19

5/9

منبع محاسبات نحقی حاضر
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نمودار  .2ضرایب بارهای عاملی(منبع :محاسبات تحقیق حاضر)

مدل کلبی شبامل هبر دو بخبش مبدل انبدازه گیبري و
ساختاري بوده و با ژایید برازش آن ،بررسی برازش در یك

با ژوجه به محاسبه  GOFبه میبزان  1/54مبیژبوان ببه

مدل کامل میشود .براي برازش مدل کلی ژنها یك معیار به
نام  GOF1کباربرد دارد .ابتبدا کلیبه مقبادیر  R2متغیرهباي
درونزا جمع و میانگین گرفته میشود و سبپ ببا میبانگین
مقادیر اشتراکی ضرب و از حاصل آن جذر گرفتبه شبده و
نهایتا اگر عدد حاصل شامل یكبی از مقبادیر  1/24 ،1/11و
 1/35باشد ،به ژرژیب نشان از ببرازش ضبعی ،،متوسبط و
قوي مدل کلی دارد].[43
جدول  .7معیار

برازش قوي مدل ژحقی اشاره نمود.
همچنببین بببا اسببتفاده از مقببدار  Q2مببیژببوان قببدرت
پیشبینی مدل را مشخص کرد .در صبورژیكه مقبدار  Q2در
مورد یك سازهي درونزا سه مقدار  1/21 ،1/14و  1/34را
کسب نماید ،ببه ایبن ژرژیبب نشبان از قبدرت پبیشبینبی
ضعی ،،متوسط و قوي سازه یا سازههاي برون زاي مربوط
به آن را دارد ] .[43با ژوجه به اعداد مشاهده شده در ستون
سمت راست ،مقبدار  Q2مرببوط ببه سبازههباي وفباداري

Q2

قی امکغتر ا

1- SSE/SSO

پست الكترونیك
ارژباط بین فردي

1/504
1/590

پاداش ملمو
ارسال پیام کوژاه

1/515
1/551

رفتار ژرجیحی
شبكه هاي اجتماعی
وب سایتها
قدرشناسی مشتري

1/551
1/551
1/415
1/295

وفاداري رفتاري

1/211

رفتاري و قدرشناسی مشتري ،بین  1/14و  1/34واقع شبده
است که در حد متوسط و قابل قبول میباشبد و مقبدار Q2
براي هفت ژاکتیك بازاریابی رابطهمند بیشبتر از  1/34ببوده
نشان از قدرت پیشبینی قوي سازه دارد.
همانطور که در مراحل قبل نیز بیبببان گردیبببد ،جهت
بررسی فرضیههباي ژحقیب از مدل معبادالت سباختاري و
نرمافزار  PLSاستفاده شد .نمبببودار  3و  5خروجی نرمافزار
در حالت استاندارد جهت ژحلیل مسیر و بررسی فرضیههبا
بوده است.
برازش مدل ساختاري با استفاده از ضبرایب  Zببه ایبن
صورت است که این ضرایب باید از  1/95بیشتر باشبند ،ژبا
بتوان در سط اطمینبان %94معنبادار ببودن آنهبا را ژأییبد
کرد].[43

منبع محاسبات ژحقی حاضر

. Goodness of Fit

1
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نمودار  .3ضریب معناداری Zفرضیههای اصلی(منبع :محاسبات تحقیق حاضر)

در ادامه مطاب با جدول  5ضرایب مسیر ،آماره ژبببب بی()T
فرضیهها ،آورده شده است.

با ژوجبه ببه نمبودار  3ضبرایب معنباداري  Zببراي دو
فرضیه اصلی از  1/95بیشتر هستند که این امر معنادار بودن
دو رابطه اصلی در سط اطمینان  %94ژایید میسازد.

نمودار  .4ضریب معناداری Zفرضیههای اصلی(منبع :محاسبات تحقیق حاضر)
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جدول  .8بررسی نتیجه آزمون فرضیه ها
ضریببامعنیدیرباZ

ضریببامستر ا

قکتجهافرضته ا

 -1ژاکتیكهاي بازاریابی رابطهمند ژاثیر معناداري بر قدرشناسی مشبتري
دارد.
 -1-1پست الكترونیكی ژاثیر معناداري بر قدرشناسی مشتري دارد.

21/119

1/555

ژایید شد

1/209

1/054

ژایید نشد

 -2-1پاداش ملمو ژاثیر معناداري بر قدرشناسی مشتري دارد.
 -3-1ارسال پیام کوژاه ژاثیر معناداري بر قدرشناسی مشتري دارد.

1/225
1/550

1/512
1/030

ژایید نشد
ژایید نشد

 -5-1شبكههاي اجتماعی مجازي ژاثیر معناداري بر قدرشناسی مشبتري
دارد.

2/251

1/552

ژایید شد

 -4-1وب سایت ژاثیر معناداري بر قدرشناسی مشتري دارد.
 -5-1ارژباط بین فردي ژاثیر معناداري بر قدرشناسی مشتري دارد.

2/241
1/514

1/555
1/521

ژایید شد
ژایید نشد

 -0-1رفتار ژرجیحی ژاثیر معناداري بر قدرشناسی مشتري دارد.
 -2قدرشناسی مشتري ژاثیر معناداري بر وفاداري رفتاري دارد.

4/111
12/525

1/044
1/443

ژایید شد
ژایید شد

فرضتههی ا

الكترونیك به عنوان ابزار ارژباطی براي گروهی از مشبتریان
استفاده میکنند و مشتریان براي ژ فبی کبردن مزیبتهباي
فراهم شده ژوسط فروشندگان ،ژحریك میشوند کبه منجبر
به بروز احسا قدرشناسی میشود ،را ژایید نمینمایبد .ببا
بررسی سابقه بكارگیري ژاکتیبكهبا ژوسبط ایبن فروشبگاه
می ژوان دریافت که روش پست الكترونیك از اولین راه هاي
حفظ رابطبه ببا مشبتریان ببوده و اکنبون ببا مطبرح شبدن
روش هاي بهروزژر ،ژمایل کمتري براي حفظ ایبن روش از
سوي مشتریان مشاهده مبی شبود .همچنبین ارژبباط متغیبر
پاداش ملمو بر قدرشناسی مشتري مطبرح شبد کبه ایبن
فرضیه به دلیل  1/225بودن آمار ژی ،رد شبده کبه ببا نربر
وول ،و همكاران] [8و کومتر [37]2که معتقدند در ارژبباط
متقابل ،وقتی مشتري با دریافت پباداش ملمبو از طبرف
فروشنده مواجه میشود ،باید احسبا قدرشناسبی داشبته
باشد ،همخوانی ندارد .ممكن است دلیل رد ایبن فرضبیه را
عدم ژطاب پاداش با انترارات مشتري از فروشگاه یا ایجباد
جو بیاعتمادي و ژردید در خیرخواهی و صداقت فروشگاه
یا مغایرت با عزت نفب مشبتري ،بیبان کبرد کبه نیباز ببه
بررسی هاي جامع ژري دارد .ژاثیر متغیر ارسال پیام کوژاه ببر
قدرشناسی مشتري نیز مورد ژایید قرار نگرفت چون میبزان
آمار ژی براي این فرضیه برابر  1/550می باشد .ژحقی هباي
موجود بیانگر نگرش منفی عموم مردم نسببت ببه ژبلیغبات
پیببامكی بببوده اسببت از جملببه ژحقیب هبباي مانیسببونترن و

جمعابندب
قدرشناسی مشتري ،رفتارهاي خرید مشتري بوده که ببا
ح جببران در براببر مزیبت هباي پیشبنهاد شبده ژوسبط
فروشنده ،نشان داده می شود .بر این اسبا فروشبندگان از
برخی از ژاکتیك هاي بازاریابی رابطه مند بهبره مبی گیرنبد و
شرایط ویژهاي را براي مشبتریان ایجباد مبینماینبد کبه ببه
مشتریان انگیزه دهنبد ژبا در آینبده ببه خباطر مزیبت هباي
دریافت شده ،ژ فی کنند .به عبارت دیگر ،هزینه بازاریبابی
و سرمایهگذاري ها در ارژباط بین فروشنده و مشتري ،باعث
پیوندهاي روانشناختی می شود کبه ارژبباط ببین خریبدار و
فروشنده را ایمن و پایدار میکند].[46
فرضببیه اول ایببن ژحقیب  ،ارژببباط متغیببر ژاکتیببكهبباي
بازاریابی رابطهمند بر قدرشناسی مشبتري را مبورد بررسبی
قرار داده است که ژایید شد چون میزان آمار ژی ببراي ایبن
فرضیه برابر 21/119بوده که این نتیجه با ژحقیب پبالمتیر و
همكاران ] [36که بیان مبی کننبد ،ژاکتیبك هباي بازاریبابی
رابطه مند مختل ،میژوانند حب قدرشناسبی و رفتارهباي
وفادارانه در مشتري ایجاد کنند ،هم سو اسبت .فرضبیه اول
خود شامل هفت فرضیه فرعی بوده که هر یبك ژباثیر یبك
ژاکتیك بازاریابی رابطه مند بر متغیر قدرشناسبی مشبتري را
بررسی نموده است فرضیه ارژباط متغیر پسبت الكترونیبك
بر قدرشناسی مشتري با میزان آمار ژی  1/209رد شد .یافته
هاي ایبن ژحقیب  ،ژحقیقبات کروپبانزانو و میچبل [12]1و
پالمتیر و همكاران] [36که معتقدنبد فروشبندگان از پسبت
Cropanzano and Mitchell

1

Komter
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فببورژن ، [47]1هبباگیرین و مببدبرگر ،[48]2ژببی زانبب و
همكبباران ،[49]3سببو فنبب و همكبباران [50] 5و بامبببا و
بارن  [51]4که بیان کردند ژبلیغات موببایلی ممكبن اسبت
انبببوهی از اط عببات را فببراهم نماینببد کببه باعببث گیجببی
دریافتکننده شوند و مصبرفکننبدگان ببه ایبن اط عبات
ناخواسته ،به طور منفی عك العمل نشان دهند .بنابراین به
دلیل گرایش منفی نسبت به این ژاکتیك ،نمبی ژبوان انتربار
ایجاد ح قدرشناسی در مشتري را داشت که با نتایج این
ژحقی مبنی بر عدم وجود رابطه مثبت بین ژاکتیبك ارسبال
پیام کوژاه و قدرشناسی مشتري ،همسو بوده اند .فرضیه ژاثیر
متغیر شبكه هاي اجتماعی مجازي بر قدرشناسی مشتري ببه
علت 2/251بودن آمار ژی ژاییبد شبد .ژحقیب هبایی چبون
حسینی و امنیان] ،[52گرین ببر  ،[53] 5کباپلن و هنلبین
 ،[54]0اهببرن و همكبباران  [55]5بببر ژبباثیر مثبببت شبببكه
اجتماعی مجازي بر بهبود روابط با مشبتري و ایجباد حب
قدردانی و به ژبع آن وفادار کردن مشتري ،ژاکید دارند .زیرا
شبكه هاي اجتماعی مجازي شرکت ها را قادر مبی سبازد ژبا
بهتببر نیازهبباي مشببتریان را بببرآورده سببازند .اهمیببت وب
سایت ها در جذب مشتري و برآورده کردن نیازهاي متنبوع
او و به دنبال آن ژقویت ح جبران و قدردانی که می ژواند
منجر به ژكرار خریبد و وفادارشبدن مشبتري شبود ،باعبث
ژایید ارژباط بین متغیبر وب سبایت شبرکت و قدرشناسبی
مشتري با میزان آمار ژی  2/241شبده کبه ببا ژحقیقبات ون
ایواردن و همكباران] ،[41سبید جبوادین و همكباران]،[56
چنب و ویببن چبن ،[57] 9کاسببالو و همكبباران [58]11و
حسینی ] [59هم جهت بوده است .ژاثیر متغیر ارژبباط ببین
فردي بر قدرشناسی مشتري با میزان آمار ژبی  1/514ژاییبد
نشد .ژحقی هایی مانند بري] ،[11مورال  ،[23]11پبالمتیر و
همكاران] ،[36شریفی و اسفیدانی] [60و وول ،و همكاران
][8مطرح کردنبد کبه ارژبباط ببینفبردي از ژاکتیبكهباي
بازاریابی رابطه مند موثر براي افزایش قدرشناسی مشتریان و
حفظ ارژباطات ژبادلی موف میباشد که با نتایج این ژحقی

متناقض بوده است .با وجود مزیت هاي مطرح شده در ایبن
روش ،اکثبر افبراد نسببت ببه حفبظ اط عبات شخصبی و
مراقبت از حریم خصوصی خود ،حساسیت نشان می دهنبد
و ممكن اسبت ایبن امبر مبانع از اجبراي صبحی و کامبل
ژاکتیببك ارژببباط بببینفببردي از سببوي فروشببنده ،شببود و
ژاثیرگذاري آن را کباهش دهبد .ژباثیر رفتبار ژرجیحبی ببر
قدرشناسی مشتري با میزان باالي آمار ژی  4/111ژایید شبد
که هم عقیده ببا ژحقیب هباي پیترسبون [61]12و پبالمتیر و
همكاران] [36بوده که بیان کردند ،در بازاریابی امبروز بایبد
یك واقعیت را پذیرفت که مشتريها یكسبان نیسبتند و ببا
ژوجه به هزینههایی که براي هر مشتري انجام میشود نیباز
به ژفكیك آنها از نرر سوددهی وجبود دارد کبه ببر نتیجبه
حاصببل شببده از ژحقی ب ژاکیببد دارد .در فرضببیه دوم ایببن
ژحقی  ،ارژباط متغیر قدرشناسی مشتري بر وفاداري رفتاري
ژحلیل شد که با آمار ژی به میزان  12/525مورد ژایید قبرار
گرفببت .در ژحقیقببات پببالمتیر و همكبباران] ، [36ربببه و
نیسن ] [30و حسن و همكاران ] [28نیز مطرح شد کبه در
ارژباط ژبادلی ،وقتی مصبرفکننبده برخبی از ژاکتیبكهباي
بازاریابی رابطه منبد فروشبنده را ژشبخیص مبیدهبد ،بایبد
احسا قدرشناسی از خود نشبان دهبد و از آن فروشبگاه
خرید مجدد کند که نمودي از وفاداري رفتاري میباشد ،که
ژاییدي بر نتیجه ژحقی انجام شده ،است.
پت نهیدیت
پیشنهادات کاربردي ژحقی در بین سه ژاکتیك پذیرفته
شده ،رفتار ژرجیحی بیشترین ژاثیر مثبت را ببر قدرشناسبی
مشتري و وفاداري رفتاري متعاقبب آن داشبت .ایبن نتبایج
پیشنهاد مبی کننبد کبه فروشبندگان مبی ژواننبد قدرشناسبی
مشتري و وفاداري رفتاري متعاقب آن را با خبدمات رسبانی
بهتر به صورژی صمیمانه ژر و شخصی ژر ببراي مشتریانشبان
افزایش دهنبد .ایبن پیشبنهاد در شبرایط امبروزي اهمیبت
بیشتري دارد زیرا ژكنولوژيهباي جدیبدي ببه سبرعت در
فعالیتهاي بازاریابی استفاده میشود که ژبادالت اجتمباعی
بین فروشنده و مشتري را کاهش میدهند .همچنین با ژوجه
به ژایید ژاثیر ابزارهاي جدیدي چون شببكه هباي اجتمباعی
مجازي و وب سایت ها ،به مدیران بازاریابی ژوصیه می شود
در بروزرسانی وبسایت ها و شبكه هباي اجتمباعی و بهببود
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کیفیت و رابط کاربري مطلوب ژر و ارائه خبدمات مفیبدژر،
احتمام ویژه داشته باشبند ژبا اببزاري مفیبد ببراي نفبوب در
سرمایهگذاريهاي بازاریابی رابطهمندشان فراهم سازد.
پیشنهادات جهت ژحقی هاي آژی گفتنی اسبت کبه در
این مطالعه از طرح ژحقیب مقطعبی اسبتفاده شبده و فاقبد
مطالعه ي طولی براي بررسی اینكه آیا ژاثیرات ژاکتیك هباي
بازاریابی رابطهمند بر قدرشناسی مشتري ببا گذشبت زمبان
ژغییر میکند یا خیبر ،مبیباشبد .ژحقیب بعبدي مبیژوانبد
دادههاي طولی را جمعآوري کند و بررسبی نمایبد چگونبه
ژاکتیكهاي بازاریابی رابطبهمنبد ببه طبور پویبا ببر ژكامبل
قدرشناسی مشتري ژاثیر می گذارند .همچنین در این ژحقی
ژعداد محدودي از ابعاد ژاکتیكهاي بازاریابی رابطبهمنبد در
نرر گرفته شده در صورژی که ابعاد بیشبتر و متفباوت ژبري
نیز میژوانستند مطرح و ژحلیل شوند .از سوي دیگر ژحقی
حاضر در حوزه چرم انجام شده است ،به محققان پیشبنهاد
می شود که در مطالعات آژی خود در سبایر زمینبه هبا ماننبد
بانكداري ،لوازم الكترونیكی و ارژباطات ژحقی نمایند .این
ژحقی اثر فرهن را بر قدرشناسبی در نربر نمبیگیبرد در
حالی که نمیژوان ژاثیر آن را انكار نمود .پیشنهاد مبیشبود
در ژحقیقات آینده نقش متغیر فرهن نیبز دیبده شبود .ببه
محققین پیشنهاد میگردد ببراي ژحقیب هباي آژبی ،ارژبباط
مستقیم بین متغیر ژاکتیكهاي بازاریابی رابطهمند و وفاداري
رفتاري را نیز ژحلیل نمایند .در آخر وجود برخبی صبفات
شخصیتی در پاس دهندگان ممكن است منجبر ببه جهبت-
گیري خاصی شود کبه در نربر گبرفتن ایبن ویژگبیهبا و
ژفاوتهاي فردي میژواند منجر به حصول نتبایج دقیب ژبر
ژحقی شود.
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