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چکیده
امروزه شركت هایي با عملكرد برتر در صنایع مختلف در حال حركت به مهمت ح هش ميهتریاج و ولهد وفهادار جهها هسهتن ،زیهرا
دریافت ان ،وذب یک ميتر و،ی ،بسیار پرهزین امت و برا ح ش وایگاه خود در فضا ب ش،ت رقابتي امروزه نیازمن ،ميتریاج وفادار
مي باشن ،پس شنامایي عوامل اثرگذار بر وفادار ميتریاج بسیار مهم امت .از ایه رو پهووه حارهر تهرثیر اب هاد كی یهت ارت ا هات
(اعتماد ررایت و ت ه )،بر وفادار رفتار و وفادار نگرشي را بررمي ميكن .،پووه حارر از نظر ه،ف كهاربرد و از نظهر نةهو
گرد ور دادهها توصی ي -هم ستگي و م تني بر م،لیابي م ادالت ماختار امت .وام ة مار ایه پهووه شهامل همهة ميهتریاج
نماین،گيها شركت بیمة ایراج در شهر تهراج امت و  471ن ر ب عنواج نمونة مورد بررمهي به روش تدهادفي انتخهاب شه،ن .،بهرا
ومع ور دادهها  457پرمينام توزیع ش .،ا العات ومع ور ش،ه با نرمافزارها  SPSS22و  Lisrel8.8تجزی وتةلیل ش .،ررید
پایایي پرمينام  7/329ب دمت م ،و روایي پرمينام نیز از ریق تةلیل عاملي بررمي ش .،نتایج نياج داد ررایت و ت ه ،بر وفادار
نگرشي و وفادار رفتار ترثیر مث ت و م نادار ميگذارد .همچنی نتایج نياج داد اعتماد بر وفادار رفتار تهرثیر مث هت و م نهادار
دارد ولي بر وفادار نگرشي ترثیر م نادار نميگذارد.

کلیدواژگان
اعتماد ت ه ،ررایت وفادار رفتار

وفادار نگرشي.

 نویسندة مسئول ،رایانامهsoheilnejat@modares.ac.ir :
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مقدمه
امروزه شركتهایي با عملكرد برتر در صنایع مختلف در حال حركت به سمت حفظ متظتریاو و
جلب وفاداري آوها ميباشند ،زیرا رقابت و هزینههاي جذب متتریاو جدید بهشدت افزایش یافته
است ( .)Kotler & Armstrong, 1999شركتهاي كنوني مجبظور شظدهانظد شظ وة واكظنش وظود را
نسبت به بازار تغ ر دهند ،بهطوري كه كمتر روي محصوالت ،و ب تتر بر متتریاو و روابط متمركز
شوند و بهجاي دیدي كوتاهمدت ،دیدي بلندمظدت را در يظ ش ر رنظد (غفظاري آشظت اني.)8811 ،
امروزه فقط سازماوهایي در عرصة رقابت موقع ت مناسبي دارند كه محور اصظلي فعال ظت وظود را
تأم ن وواستههاي متتریاو و ارضاي ن ازهاي آناو قرار دادهاند (كظزازي .)8831 ،بظا رشظد رقابظت
جهاني ایجاد و بقاي رابطة طوالنيمدت با متتري ،نگراني اصلي شركتها

به شمار ميرود ( Hsieh

 .)et al., 2005در سالهاي او ر از آنجا كه رقابت در صنعت ب مه بظهطظور فزاینظدهاي رشظد كظرده
است ،متتریاو بهعنواو منابع استراتژیک شركتهاي ب مه محسظوب مظيشظوند ).(Webster, 1994
شركتها دائماً در جستوجوي راههایي هستند كه ارتباطتاو را با متتریاو ارزشظمند وظود حفظ
كنند .یكي از این راهها ،روشي شناوتهشده با عنواو «بازاریابي رابطهمند» اسظت (

Bose & Bansel,

 .)2002در بازاریابي رابطهمند قرارداد م او فروشنده و وریدار بسته نميشود ،بلكه روابط بر مبنظاي
روابط بلندمدت است و شركت باید استراتژيهایي را بهكار ر رد تا وریدار را متعهد بظه وریظد از
شركت كند (.)Seshadri & Mishra, 2004
همچن ن ،اثبات مزایاي متفاوتي كه بازاریابي رابطهمند براي سظازماوهظا دارد ،موجظب رظرایش
بيسابقه به این رویكرد شده اسظت ( .)Izquierdo & Cillan, 2005بظراي نمونظه ریچهلظد و شظفتر
( )0222در تحق ق وود به این نت جه دست یافتند كه سازماوها ميتوانند تقریباً با حف  5درصد از
متتریاو وود ،سود وود را به م زاو صددرصد افزایش دهند .شركتهاي ب مه در حال حاضر بایظد
بر رروههاي مختلفي از متتریاو تمركز كرده و ن ازهاي متنظو آوهظا را شناسظایي كننظد تظا بتوانظد
محصوالتي متناسب با ن ازهاي آوها عرضه كنند .بنظابراین ،شظركتهظاي ب مظه عظ وه بظر توسظعة
1. Reichheld & Schefter
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ودمات با ك ف ت باال ،ن ازمند ایجاد و حف روابط بلندمظدت بظا ب مظهرظذاراو بظه منرظور افظزایش
وفاداري متتري و در نهایت ،افزایش سودآوري است (.)Sweeney & Soutar, 2011
بیان مسئله
رقابت شدید ،به واژهاي يركاربرد در محافل دانتگاهي ،علمي و محظ ط كسظبوكظار تبظدیل شظده
است كه در صنعت ودمات محسوستر است .شركتهاي ودماتي و بهطور وظا

شظركتهظاي

ب مه روزبهروز درحالافزایش ميباشند كه این وود بهمعناي افزایش رقابظت بظراي بظهدسظتآوردو
متتریاو جدید است .در اینجا شركتهایي كه بتوانند متتریاو وود را وفادار كرده و آوها را حف
كنند و از رفتن متتریاو به سمت رقبا جلور ري كنند ،تا حدي ميتوانند جایگاه وود را در بازار و
فضاي رقابت حف كنند و آو را از دست ندهند .شركت ب مة ایراو ن ز ارر بظه دنبظال حفظ سظه
بازار و جایگاه وود در صنعت ب مة ایراو بهعنواو یكي از باسابقهترین شركتهاي ب مه است ،بایظد
به حف متتریاو وود مبادرت كند .وفاداري به وس لة قدرت ارتباط با متظتري سظنج ده مظيشظود
( .)Rahmani Nejad et al., 2014در چن ن فضاي رقابتي ي چ ظده و يویظا ،ارتبظاط بظا متظتري فقظط
بهمنرور وفاداركردو متتري كافي نميباشد ،بنابراین ،ك ف ت ایظن ارتبظاط ن ظز بسظ ار اهم ظت دارد
(رح ن ا و همكاراو .)8838 ،همچن ن ،شركتهظا دائمظاً در جسظت وجظوي راههظایي هسظتند كظه
ارتباطتاو را با متتریاو ارزشمند حف كنند ،زیرا متتریاو وفادار مه ترین منبظع سظودآوري آوهظا
هستند (قاضيزاده و همكاراو .)8832 ،با توجه بظه مطالعظات انجظا ررفتظه در ایظن زم نظه ،ك ف ظت
ارتباطات یكي از راههاي افزایش وفاداري متتریاو است كه وود ك ف ت ارتباطظات از طریظق سظه
بعد اعتماد ،رضایت و تعهظد سظنج ده مظيشظود ( .)Yu & Tung, 2013بنظابراین ،يرسظش اساسظي
يژوهش این است كه آیا ابعاد ك ف ت ارتباطات یعني اعتماد ،رضایت و تعهد باعث ایجاد و افزایش
وفاداري رفتاري و نگرشي متتریاو ب مة ایراو ميشود یا و ر؟
در ادامه ،مباني نرري و ي ت نة تجربي يژوهش ب او مظيشظود كظه در آو بازاریظابي رابطظهمنظد،
ك ف ت ارتباطات و ابعاد آو یعني اعتماد ،رضایت و تعهد و همچن ن ،وفاداري نگرشظي و وفظاداري
رفتاري بررسي وواهند شد.
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مباني نظري پژوهش
بازاريابي رابطهمند

بري )8318( 8براي اول نبار مفهو بازاریظابي رابطظهمنظد 0را در یظک مطالعظة بازاریظابي در صظنایع
ودماتي مطرح كرد .بازاریابي رابطهمند بر اهم ت ایجاد ،حفظ و تقویظت روابظط بظ ن متظتریاو و
وریداراو ،در مقایسه با جهتر ري معام تي يارادای بازاریابي ك سظ ک تأك ظد مظيكنظد (

& Yu

 .)Tung, 2013نگهداري متتریاو ،توسعة روابط و جذابتركردو هر چه ب تتر این رابطه با متتري
است ( .)Fontenot & Hyman, 2004بازاریابي رابطهمند موفق به ایجظاد متظتریاو وفظادار ،تبل غظات
دهاوبهدهاو و كاهش هزینههاي بظهدسظتآوردو متظتریاو كمظک مظيكنظد

( Whyatt & Koschek,

 .)2010شركتهاي امروزي به اهم ت روابط بلندمدت با متتریاو يي بظردهانظد و اسظناد و شظواهد
قابل توجهي وجود دارند كه ارتباط ب ن سودآوري شركت و رابطة قوي با متتریاو را تأی د ميكنظد
( .)Barry et al., 2008ع وه بر این ،سرمایهرذاري در زم نة ارتباط با متتري مبنظایي بظراي توسظعة
استراتژيهایي فراه ميكند كه باعث ایجاد ارزش در متتري ميشود و چن ن استراتژيهایي يایظه
و اساسي براي ایجاد یک مزیت رقابتي يایدار ،كه وود به عملكرد مالي ووب منجر مظيشظود ،بظه
وجود ميآورند .حف رابطة بلندمدت با متتري ،افظزایش رضظایت متظتري و همچنظ ن وفظاداري
آوها ،با سودآوري شركت رابطة زیادي دارد (.)Sweeney & Soutar, 2011; Yu & Tung, 2013
بازاریابي رابطهمند یک استراتژي براي غلبه بر ناملموسبودو ودمات است ،بظهویظژه وظدماتي
نر ر ب مه كه ارزیابي آوها براي متتریاو ،حتي بعد از ورید و بظهكظارر ري بسظ ار متظكل اسظت.
ایجاد ،توسعه و حف مراودات موفق ت آم ز نقتي مه در فروش انوا ب مه ،وصوصظاً ب مظة عمظر
ایفا ميكند .بهكارر ري اصول بازاریابي رابطهمند در صنعت ب مظه يدیظده اي جدیظد و تظازه اسظت.
شركتهاي ب مه بهكارر ري روشهاي بازاریابي رابطهمند را بهدل ل تغ رات اجباري كظه در محظ ط
1. Berry
2. Relationship Marketing
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كسبوكار آو ها اتفاق افتاده است ،مظورد بررسظي و ارزیظابي مجظدد قظرار دادهانظد (شظ رودایي و
همكاراو.)8831 ،
کیفیت ارتباط

ك ف ت ارتباط مفهو جدید و توسعهیافته از بازاریابي رابطهمند است كه تأك د ميكند وقتظي روابظط
بلندمدت و سودمند متقابل با متتریاو بهوجود ميآید شركت بهمنرور كاهش هزینههاي معظام تي
وود ،بياطم ناني به معام ت آینده و در نت جظه ،حصظول اطم نظاو از عمل ظات مظداو س سظت بظه
بهكارر ري ك ف ت ن از دارد .ب تتر محققاو رضایت و اعتماد را بهعنواو شاوصهظاي مهظ ك ف ظت
ارتباط در نرر ررفتهاند ( .)Henning-Thurau et al., 2001ع وه بظر ایظن ،ك ف ظت ارتبظاط حظداقل
شامل سظه بعظد رضظایت ،اعتمظاد و تعهظد اسظت ( ،)Smith, 1998; Kumar et al., 1995ارتباطظات
مجموعه اي از مبادالت اسظت كظه آرظاهي از رابطظة متظترا را از طریظق اعتمظاد و تعهظد از بظ ن
متغ رهاي متعدد دیگر فراه ميكند .ارتباط با متتري مظورد توجظه بسظ اري از محققظاو و فعظاالو
بازاریابي قرار ررفته است .افزایش تأك د بر بازاریابي رابطهمند براساس این فرض است كظه ایجظاد
روابط بلندمدت ،مبتني بر اعتماد بر منافع ارتباطي متقابل با متتریاو ارزشمند احاطه دارد (رح ن ظا
و همكاراو .)8838 ،ك ف ت ارتباط به عنواو فراساوتاري با اجزاي مختلظف كظه بازتظابي از ماه ظت
ارتباط متتري با شركت بوده ،در نرر ررفته شده اسظت ( .)Henning-Thurau et al., 2002مفظاه
مختلفي از ك ف ت ارتباط مطرح شده است ،اما یک توافق كلي وجود دارد مبني بر اینكه اعتمظاد در
سازماو ،تعهد به رابطه و رضایت متتري از عملكرد سازماو ،مؤلفظههظاي كل ظدي ك ف ظت ارتبظاط
هستند ( .)Yu & Tung, 2013با توجه به تحق قظات ( ،)Henning-Thurau et al., 2002نظهتنهظا سظه
متغ ر اصلي ك ف ت ارتباط (رضایت ،اعتماد و تعهد) مستقل ن ستند ،بلكه به یكدیگر وابستهاند.
اعتماد

یكي از تعریفهاي جامع و يذیرفتهشده از اعتماد تعریف مورموو 8و همكاراو ( )8330اسظت كظه
1. Moorman
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اعتماد را «تمایل به تك هكردو به طرف دیگر مبادله كه فرد بظه او اطم نظاو دارد» تعریظف مظيكننظد
( .)Lymperopoulos et al., 2010قبل از اینكه وفاداري متتري حاصل شود باید اعتمظاد متظتري را
بهدست آورده باش ( .)Reichheld & Schefter, 2000كرازبي و همكاراو در تحق ق وود در حوزة
صنعت ب مة عمر در ایاالت متحدة نتاو دادند ك ف ت ارتباط ،ارزیابي كلي و همظهجانبظه از شظدت
رابطة ب ن فروشندراو ب مة عمر و متتریاو است و این ارزیابي وواستهها و انترارات دو طظرف را
با هظ سظازرار مظيكنظد .همچنظ ن ،مطالعظات آوهظا نتظاو داد صظ ح ت و شایسظتگي حرفظهاي
فروشندراو ب مة عمر در ك ف ت ودمات تأث ري مثبت ميرظذارد و زمظاني كظه فروشظندراو سظط
باالیي از تخصص دارند ،متتریاو احسظاس اطم نظاو و اعتمظاد ب تظتري دربظارة ك ف ظت وظدمات
عرضهشده وواهند داشت .به این ترت ب ،درا اطم ناو متتریاو از ك ف ت ودمات تأث ري مثبت بر
ك ف ت ارتباط ميرذارد .يایه و اساس هر رابطة تجاري هنگا معاملة ودمات یا محصظوالت شظكل
مير رد و اینكه آراهي از ك ف ت كلي (از جمله محصوالت و ودمات) عامل اصلي ك ف ت ارتبظاط
است ( .)Henning et al., 1997ارر اعتماد شكل بگ رد ،ارتباط ب ن متتري و شركت ،ظرف ت داشتن
منافع متقابل را بهدست ميآورد .بري ( )8333ب ظاو مظيكنظد بازاریظابي رابطظهمنظد براسظاس اعتمظاد
ایجادشده است .همچن ن ،اعتماد عاملي مه در ایجاد و بهبود ك ف ت رابطه براساس فرایند قولدادو
و عملكردو به قول و تعهد است .اعتماد به طرف معامله ميتواند نتایج مطلوب را به دنبظال داشظته
باشد .در واقع ،هنگامي كه سازماو به شریک وود اعتماد ميكند ،نوعي حس امن ظت را در شظریک
وود ایجاد ميكند كه احساس امن ت ميكند و این رابطه نتایج مثبتظي را بظه دنبظال وواهظد داشظت
( .)Hau & Ngo, 2012اعتماد شكلررفته م او وریدار و فروشنده عامل اصظلي در ایجظاد رابطظهاي
سودمند دوطرفه است كه باعث رضایت و وفاداري متظتري مظيشظود (ينظاهي وانظاني و شظعباني،
.)8838
تعهد

در حوزة بازاریابي رابطهمند ،تعهد از سوي محققاو متعددي مورد مطالعه قرار ررفته است و اكنظوو
بهعنظواو یكظي از مؤلفظههظاي اصظلي در تع ظ ن ي امظدهاي بازاریظابي رابطظهمنظد مطظرح مظيشظود
( .)Salciuviene et al., 2011تعهد یكي از متغ رهاي مه براي درا بازاریابي است .چن ن اسظتدالل
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ميشود كه تعهد عا ترین متغ ر وابسته است كه در تحق قات مربوط به رابطة فروشظنده و وریظدار
بهكار ررفته ميشود (يناهي واناني و شعباني .)8838 ،تعهظد ،سظاوتاري مهظ بظراي ایجظاد رابطظة
بلندمدت است و ادامهیافتن رابطه با شریک در صورت تضم ن حداكثر ت شها در حف آو صورت
مييذیرد .همچن ن ،باید يذیرفت كه ت ش بلندمدت و مبتني بر رابطه بس ار ارزشظمند اسظت .تعهظد
همظاو تمایظل وریظدار بظه حفظ رابطظه بظا فروشظنده اسظت ( .)Yu & Tung, 2013تعهظد حظالتي
رواوشناوتي است كه منجر ميشود یک شخص براي حف رابطه در منابع سرمایهرذاري كنظد .بظر
این اساس ،تأك د ميشود تعریف تعهد بهعنواو تمایل متتري به ادامه رابطه و م ل به ت ش در براي
حف رابطه با سازماو است ( .)Kim et al., 2008مانند اعتماد ،تعهد یكي از عوامل مه در ارتباطات
موفق محسوب ميشود ،است ( .)Morgan & Hunt, 1994هنگامي كه متتریاو تمایل وود را بظراي
ایجاد یک تعهد به یک شركت ابراز ميكنند ،نتاو ميدهد روابط ووب م او طرف ن وجود دارد .از
این رو ،تعهد براي یک رابطة بلندمدت موفق بسظ ار ح ظاتي اسظت (.)Sharma & Patterson, 1999
تعهد و اعتماد در ت ش براي درا قدرت و صظ بت یظک رابطظه ،متغ رهظاي مهمظي بظه حسظاب
ميآیند و در ارزیابي ي ترفت مستمر ارتباط ب ن شظركاي تجظاري ابعظاد بسظ ار سظودمندي هسظتند
(.)Wong & Sohal, 2002
رضايت

كلمه رضایت « »Satisfactionاز كلمة التظ ن « »satisبظهمعنظاي (كظام ً وظوب) مظيآیظد و «»facio
به معناي كافي است .مدیراو به طور رسترده اي بر این باورند كه رضایت متتري تع نكنندة اساسي
رفتار مصرفكننده در بلندمدت است

(1990

 .)Oliver,ایظن يظذیرش رسظترده باعظث شظده اسظت

رضایت متتري به طور رسترده براي اندازهر ري و مظدیریت وفظاداري مصظرفكننظده بظهكظار رود
( .)Timothy et al., 2015رضایت متتري را از لحاظ رواوشناوتي احساسي ميدانند كظه در نت جظة
مقایسة ب ن متخصات محصول دریافتشده با ن ازها و وواستههاي متتریاو و انترظارات آوهظا در
رابطه با محصول حاصل ميشود (كاوسي و سقائي .)8811 ،رضایت متتري عبارت است واكظنش
احساسي بعد از مصرف كه در نت جه مقایسة عملكرد مورد انترار و عملكرد واقعي بهدست ميآیظد
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( .)Bennett & Thiele, 2004رضایت متتري بهمعنظاي م ظزاو تطظابق بظر عملكظرد دراشظدة یظک
محصول یا انترارات متتري است .رضایت متتري را احساس مسرت یا دلسظردي فظرد در نت جظة
مقایسة نتایج دریافتشده با انتراراتش ،تعریف ميكنند (كاتلر و آرمسترانگ.)8831 ،
وفاداري مشتري

شاید بتواو رفت متهورترین و كاملترین تعریف براي وفاداري توسط ال ور 8ب او شده اسظت كظه
وي وفاداري را داشتن تعهدي عم ق براي ورید مجدد یک محصول یظا وظدمت تعریظف مظيكنظد
( .)Kang & James, 2004وفاداري متتري از طریق اجظراي اقظداماتي از قب ظل وریظدهاي ي ظايي و
منر  ،يتت باني از محصوالت مختلف و ودمات ي تنهادشده ،تبل غات دهاوبهدهاو و ایمنبظودو از
فعال تهاي تتظویقي رقبظا ،ثابظت مظيمانظد ( .)Huang et al., 2011واژة وفظاداري را مظيتظواو بظه
روشهاي مختلفي تعب ر كرد ،وفاداري ترك بظي از وفظاداري نگرشظي «مظن چظه احساسظي دار » و
وفاداري رفتاري «من چه كار باید بكن » است .سانزو و همكاراو ( )0223ن ز تأك د ميكنند كظه دو
نو وفاداري وجود دارد (نگرشي و رفتاري) و به طور كلي يژوهتظگراو بظ ن وفظاداري رفتظاري و
نگرشي تمایز قائل شدهاند .در ادامه ،هر یک تتری وواهند شد.
وفاداري رفتاري و نگرشي

به اعتقاد بال و همكاراو ( ،)0221وفاداري رفتاري بس ار ارزشمند است زیرا بهمعناي فروش است،
اما وفاداري نگرشي ن ز بس ار ارزشمند است زیرا وفاداري رفتظاري و نگرشظي بظا یكظدیگر مظرتبط
هستند ،وریدهاي مكرر به تأث ر مثبظت وفظاداري نهنظي بظه همظراه دارد .آن سظ م وا )0223( 0ب ظاو
ميكند ،وفاداري نگرشي تعهد طوالنيمدتتر متتري به سازماو را نتاو مظيدهظد و رظرایشهظاي
متتري را واطرنتاو ميكند .هر چند تعهد سازماني در سطوح مظؤثر و شظناوتي وقتظي معنظا ي ظدا
ميكند كه به صورت وریدهاي حق قي نمود ي دا كند .بنظابراین ،بظراي آشظكاركردو يتانسظ لهظاي
1. Oliver
2. Anisimova
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سازماو در تع ن و ادارة ارتباط ب ن ادراا مصرفكننظده و وفظاداري او ارزیظابي هظر دو وفظاداري
نگرشي و رفتاري در نرر ررفته ميشود .رویكردهاي اول ه دربارة وفاداري متتري بر تكرار وریظد
و به عبارتي وفاداري رفتاري متمركز بود .اما به تدریج انتقادات بس اري متوجظه ایظن رویكظرد شظد.
منتقداو مدعي بودند تكرار ورید ممكن است بهدل ل فقداو انتخابهاي جظایگزین بظراي متظتري
باشد .در هم ن راستا عدهاي دیگر وفاداري متتري را حاصل تمای ت و اعتقادات او مظيدانسظتند
به عبارت دیگر ،وفاداري نگرشي را عامل تكرار ورید ميينداشتند .در نهایت ،آزمووهظاي مختلظف
نتاو داد وفاداري متتري مفهومي چندبعدي شامل هر دو بعد رفتظاري (تكظرار وریظد) و نگرشظي
(تعهد) است .محققاني كه این دو بعد را بررسي كردهاند ،ي تنهاد ميكنند تمركز بر رفتار بهتنهظایي
نميتواند همة دالیل ورید متتري را توض

دهد .این رویكظرد ي تظنهاد مظيكنظد بظراي تعریظف

وفاداري ،رفتار باید همراه با نگرش باشد (عزیزي و همكاراو.)8838 ،
پیشینة تجربي پژوهش
رنجبریاو و براري ( )8811يژوهتي با عنواو «بررسي تأث ر بن اوهاي بازاریابي رابطهمند بر وفاداري
متتریاو :مقایسة بانک دولتي و وصوصي» انجا دادهاند كه در این يژوهش اعتماد ،رضایت ،تعهظد
و ارتباطات بهعنواو بن اوهاي بازاریابي رابطهمند در نرر ررفته شدند .آوها دریافتند در بانک دولتي
چهار بن او بازاریابي رابطهمند تأث ر مثبت و معناداري بر وفاداري متظتریاو داشظته اسظت .در بانظک
وصوصي ن ز به غ ر از متغ ر ارتباطات سایر متغ رها تأث ر مثبت و معناداري بر وفاداري رذاشتهاند.
قاضيزاده و همكاراو ( ،)8832يژوهتي با عنواو «بررسي تأث ر بازاریابي رابطهمند بر وفظاداري
متتریاو با استفاده از مدل توسعهیافته بازاریابي رابطظهمنظد (( )ERMمظورد مطالعظه :شظركت ب مظه
ایراو)» انجا دادند .نتایج بررسي آوها رابطة معناداري ب ن متغ رهظاي مظورد بررسظي را نتظاو داد.
همچن ن ،نتایج يژوهش آو ها نتظاو داد ك ف ظت ارتباطظات تظأث ر مثبظت و معنظاداري بظر وفظاداري
متتریاو ميرذارد.
رح ن ا و همكاراو ( ،)8838در مقالهاي با عنواو «تأث ر ك ف ظت رابطظه بظا متظتري بظر ك ف ظت
ادرااشده و وفاداري متتریاو مورد مطالعه :هتلهاي ينجسظتارة كظ وشظهر متظهد» تظأث ر ك ف ظت
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ارتباطات بر وفاداري متتریاو را بررسي كردند .در این تحق ق ك ف ت ارتباطات متتكل از سه بعظد
اعتماد ،رضایت و تعهد متتریاو است .نتایج يژوهش آوها نتاو ميدهد ك ف ت رابطة تأث ر مثبظت
و معناداري بر وفاداري متتریاو ميرذارد.
هن نگ-ثورائو و همكاراو ( )0220در يژوهش وود ي امدهاي بازاریظابي رابطظهمنظد را بررسظي
كردند كه چهار متغ ر رضایت متتریاو ،تعهد متتریاو ،تبل غات دهاوبهدهاو و وفاداري متتریاو را
بهعنواو ي امدهاي بازاریابي رابطهمند در نرر ررفتظهانظد .نتظایج يظژوهش آوهظا نتظاو داد رضظایت
متتریاو و تعهد متتریاو بر تبل غات دهاوبه دهظاو و وفظاداري متظتریاو تظأث ر مثبظت و معنظاداري
ميرذارد.
رضا و رحماو ( ،)0280در يژوهتي تأث ر بازاریابي رابطهمند را بر وفاداري متظتریاو از طریظق
نقش م انجي متغ رهاي اعتماد و رضایت متتریاو بررسي كردنظد .نتظایج يظژوهش آوهظا نتظاو داد
رضایت و اعتماد متتریاو تأث ر مثبتي بر وفاداري متتریاو ميرذارد.
ریزاو و همكاراو ( ،)0281يژوهتي با عنواو «بازاریظابي رابطظهمنظد و وفظاداري متظتریاو :آیظا
رضایت و اعتماد متتریاو بهعنواو متغ رهاي مداولهرر عمل ميكنند؟» در انظدونزي انجظا دادنظد.
نتایج يژوهش آوها نتاو داد اعتماد متتري و رضایت متتري ع وه بر اینكه بظهطظور مسظتق بظر
وفاداري متتري تأث ر ميرذارند ،در رابطة ب ن بازاریابي رابطهمند ن ز نقش مداولهرر ایفا ميكنند.
احمد دوما ( )0288يژوهتي با عنواو «ك ف ت ارتباطظات بظهعنظواو يظ شب نظيكننظدة وفظاداري
متتریاو در  »B2Bانجا داده است .در این يژوهش به دنبال بررسي تأث ر ك ف ت ارتباطظات كظه بظا
سه بعد اعتماد ،رضایت و تعهد سنج ده شده ،بر وفاداري متتریاو بوده است .نتایج يژوهش نتظاو
داد عناصر سهرانة ك ف ت ارتباطات یعني اعتماد ،رضایت و تعهد بر وفاداري متتریاو تأث ر مثبت و
معناداري ميرذارد.
رحمظظانينظظژاد و همكظظاراو ( )0281يژوهتظظي در صظظنعت بانكظظداري در ایظظراو انجظظا دادنظظد و
دریافتهاند كه ك ف ت ودمات بر ك ف ت ارتباطات تأث ر مثبظت و معنظاداري دارد .از طرفظي ،ك ف ظت
ارتباطات بر وفاداري متتریاو تأث ر ميرذارد .یوتامي ( )0285ن ز در يژوهش وود نتاو داد اعتماد
متتري تأث ر مثبت و معناداري بر وفاداري متتریاو مظيرظذارد .همچنظ ن ،ساسظرز و يايارویظدام ز
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( )0223و هوآنگ ( )0280در يژوهش وود نتاو دادند ك ف ت ارتباطات بر وفاداري متتریاو تأث ر
مثبت و معناداري ميرذارد .در نهایت ،یو و تانگ ( )0288در يژوهش وود مدل جامعي را طراحي
كردند كه در آو تأث ر انوا بازاریابي رابطهمند در ب مة عمر را در تظایواو بررسظي كردنظد .يظژوهش
آوها ن ز نتاو داد ك ف ت ارتباطات تأث ر مثبت و معناداري بر وفاداري متتریاو ميرذارد.
توسعة فرضیهها و مدل مفهومي پژوهش
تعهد نقتي كل دي در ایجاد روابط بازي ميكنظد ( .)Liu et al., 2014ل ظو و همكظاراو در يظژوهش
وود دریافتند رضایت و اعتماد تأث ر مثبتي بر وفاداري متتریاو مظيرذارنظد .همچنظ ن ،آوهظا ب ظاو
ميكنند اعتماد یک عامل م انجي مه قبل و بعد از ورید است ،زیظرا اعتمظاد مظيتوانظد بظه ایجظاد
وفاداري بلندمدت م او دو قسمت كمک كند .شریفي و اسف داني ( )0281ب او ميكننظد زمظاني كظه
متتري به یک برند اعتماد ميكند ،به احتمال زیاد وریدش را تكرار مظيكنظد و وفظاداري وظود را
نتاو ميدهد .همچن ن ،بامنيمقد و همكاراو ( )8832و شریفي و اسظف داني ( )0281در يظژوهش
وود نتاو دادند اعتماد بر وفاداري رفتاري و وفاداري نگرشي تأث ر مثبت و معناداري ميرظذارد .از
این رو ،فرض ههاي زیر ب او ميشود:
فرضیة اول :اعتماد تأث ر مثبت و معناداري بر وفاداري رفتاري متتریاو ميرذارد.
فرضیة دوم :اعتماد تأث ر مثبت و معناداري بر وفاداري نگرشي متتریاو ميرذارد.
وقتي متتریاو راضي باشند ،ممكن است وفاداري رسظتردهاي را نتظاو دهنظد .وفظاداري یعنظي
متعهدكردو متتریاو به داشتن معاملظة بلندمظدت ( .)Park et al., 2012عظ وه بظر ایظن ،يول گظادا و
همكاراو ( )0280نتاو دادند تاكت کهاي بازاریابي رابطهمند بظر وفظاداري رفتظاري تظأث ر مثبظت و
معناداري ميرذارد .همچن ن ،شریفي و اسف داني ( ،)0281و بامني و همكاراو ( )8832در يژوهش
وود نتاو دادند رضایت متتریاو تأث ر مثبت و معناداري بر وفاداري رفتاري متتریاو ميرذارد .از
این رو فرض ة سو تحق ق به شرح زیر ب او ميشود:
فرضیة سوم :رضایت تأث ر مثبت و معناداري بر وفاداري رفتاري متتریاو ميرذارد.
رضایت متتریاو باعث افزایش تمایل به ورید آتي و تكرار ورید ميشود .يظس ،بظر وفظاداري
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رفتاري متتریاو تأث ر مثبت و معناداري ميرذارد .بهعبارت دیگر ،رضظایت زیظاد بظهمعنظاي تكظرار
وریظد زیظاد اسظت

(et al., 2012; Puligadda et al., 2012; Sharifi & Esfidani, 2014

.)Park

همچن ن ،بامني و همكاراو ( )8832به این نت جه رس دند كه رضایت متتریاو با وفظاداري نگرشظي
آنها رابطه دارد .بنابراین ،ميتواو رفت:
فرضیة چهارم :رضایت تأث ر مثبت و معناداري بر وفاداري نگرشي متتریاو ميرذارد.
تعهد بهعنواو وابستگي رواني نسبت به یک نا و نتاو تجاري تعریف و بهعنظواو مرجظع دق ظق
وفاداري رفتاري در نرر ررفته ميشود .تعهد نسبت به برنظد نتظاودهنظدة احسظاس تعهظد از سظوي
مصرفكننده نسبت به محصول ،برند ،بازاریابيها یا وروجيهاي فروش است كه تكرار ورید را بظه
دنبال دارد (وفاداري رفتاري) .متتریاو متعهد اعمالي را به احتمال ب تتري نسبت بظه سظایرین انجظا
ميدهند ،از آو جمله توص ههاي مثبتي را براي افراد در رروههاي مرجظع فظراه مظيكننظد انگ ظزة
ب تتري براي يردازش اط عات جدید دربارة شركت و برند دارنظد مقاومظت ب تظتري را در مقابظل
اط عات مخالف و مغایر با نرریات وود نتاو مظيدهنظد (وفظاداري نگرشظي) (.)Kim et al., 2010
هن نگ-ثورائو و همكاراو ( )0220ن ز در يژوهش وود نتاو دادند تعهد تأث ري مثبت بر وفظاداري
متتریاو ميرذارد .با توجه به مطالب ب اوشده ،فرض ههاي زیر مطرح ميشود:
فرضیة پنجم :تعهد تأث ر مثبت و معناداري بر وفاداري رفتاري متتریاو ميرذارد.
فرضیة ششم :تعهد تأث ر مثبت و معناداري بر وفاداري نگرشي متتریاو ميرذارد.
با توجه به مطالب یادشده در بخش ي ت نة يژوهش و همچن ن ،فرض هها ،روابط ب اوشده م ظاو
متغ رها در شكل  8متاهده ميشود.

کیفیت ارتباطات

وفادرای مشتریان
وفاداري رفتاري

H8
H0

اعتماد
H8

H1

وفاداري نگرشي

H5
H1
شکل  .1مدل مفهومی پژوهش

رضایت
تعهد
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روششناسي پژوهش
از آنجا كه هدف يژوهش تع ن روابط علي م او ابعاد ك ف ت ارتباطات (اعتماد ،رضظایت و تعهظد)،
وفاداري رفتاري و وفاداري نگرشي است ،يژوهش حاضر از نرر هدف ،كظاربردي و از نرظر نحظوة
رظظردآوري اط عظظات ،توصظ في و از نظظو همبسظظتگي اسظظت .جامعظظة آمظظاري ایظظن يظظژوهش همظظة
استفادهكنندراو و متتریاو نمایندريهاي شركت ب مة ایراو در شهر تهراو است .امظا بظا توجظه بظه
نامحدودبودو جامعه ،براي جمعآوري دادهها درصدد انتخاب نمونهاي آماري برآمدی  .با توجظه بظه
اینكه تع ن دق ق تعداد كل استفادهكنندراو و متتریاو شركت ب مة ایظراو بظهراحتظي مقظدور نبظود،
نمونة آماري مناسب براي يژوهش براساس فرمول نمونهر ري و با به كارر ري فرمول ،حج نمونة
مطلوب و در سط وطاي  2/235درصد ،تعداد  821نفر به روش تصادفي ساده انتخاب شد .بظراي
جمعآوري و تجزیهوتحل ل شد.

اطم ناو از بهدست آوردو يرستنامة كافي 852 ،يرستنامه توزیع،
= 821

2/5 2/5

0

8/31

0

2/235

0

0
0

در مدل تحل لي يژوهش ابعاد ك ف ت ارتباطات یعني اعتماد ،رضایت و تعهظد متغ ظر مسظتقل و
وفاداري رفتاري و وفاداري نگرشي متغ رهاي وابستهاند .ابزار اصلي رردآوري اط عات ،يرستنامه
است .مق اس در نرر ررفتهشده ط ف ينجدرجهاي ل كرت است .سظاوتار يرستظنامه در جظدول 8
نتاو داده شده است.
جدول  .1ساختار پرسشنامه

متغیر
كفت
ارتباطات
وفاداري

شمارة پرسش تعداد پرسش

منبع

اعتماد

1-8

1

شاه ن و همكاراو ()0288

رضایت

88-3

5

لوی ز و همكاراو ()0282

تعهد

81-80

3

شاه ن و همكاراو ()0288

رفتاري

08-83

8

هاو و همكاراو ()0221

نگرشي

01-00

5

بک و ياركز ( )0228بک ( )0225هاو و همكاراو ()0221
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بررسي مدل اندازهگیري
آزموو مدل اندازهر ري شامل بررسي يایایي و روایي مدل است .تع ن روایظي يرستظنامه از روش
روایي محتوا و سپس ،روایي تتخ صي به روش تع ن شاوص م ظانگ ن واریظانس اسظتخرا شظده
( 8)AVEبررسي شد .در بررسي يایایي روش يایایي مركب ( 0)CRو محاسبة آلفاي كرونباخ بهكظار
ررفته شد .ضرایب بهدستآمده در جدول  0ب او شده است.
جدول  .2پایایی و روایی پرسشنامه

تعداد

آلفای

ضریب پایایی

ضریب میانگین

پرسشها

کرونباخ

مرکب

واریانس استخراجشده

اعتماد

1

2/312

2/351

2/188

-

رضایت

5

2/132

2/320

2/123

-

تعهد

3

2/188

2/133

2/515

-

رفتاري

8

2/311

2/131

2/328

2/813

نگرشي

5

2/105

2/131

2/318

2/083

نام متغیر

ضریب تعیین

فرنل و الركر ( )8318مقادیر  2/5 ،AVEو ب تتر را براي مقادیر م انگ ن واریظانس تب ظ نشظده
توص ه ميكنند كه این بهمعناي آو است كه سازة مورد نرر حظدود  52درصظد یظا ب تظتر واریظانس
نتانگرهاي وود را تب ن ميكند .براي بررسي اعتبار مركب CR ،بظاالي  2/1يایظایي قابظل قبظول را
نتاو ميدهد .همچن ن ،آلفاي كرونباخ سازهها باید بظاالتر از  2/3باشظد كظه طبظق جظدول  ،0همظة
سازهها يایایي مناسب دارند .قدرت ي شب ني مدل طراحيشده ،با بهكارر ري مقدار ضظریب تع ظ ن
براي متغ رهاي وابسته ،تفس ر ميشود .در تحق ق حاضر ،با توجه به  ،0ميتواو نت جه ررفت مظدل
ساوتاري تحق ق حاضر كه در ادامه نتاو داده وواهد شد ،قدرت ي شب ني كافي دارد (نظوروزي و
نجات،8835 ،

.)813
1. Average Variance Extracted
2. Composite Reliability
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روايي واگرا

براي ارزیابي روایي واررا باید بررسي شود كه آیا م زاو م انگ ن واریانس استخرا شده بظراي یظک
سازه (متغ ر مكنوو) ،ب تتر از تواو دو همبستگي ب ن آو سازه و سازههظاي دیگظر مظدل اسظت یظا
و ر .این بررسي نتاو ميدهد آیا یک سازه از سازههاي دیگر مدل متفاوت ميباشد یا و ظر .بظراي
این منرور ریتة دو  AVEهر سازه باید از مقدار همبستگي سازه مورد نرر با سایر سازهها ب تظتر
باشد (نوروزي و نجات،8835 ،

 .)818در جدول  8مقادیر محاسبهشده نتاو داده شظده اسظت.

مقادیر قطر اصلي در جدول نتاودهندة ریتة دو  AVEو سایر مقادیر ن ز نتاودهنظدة همبسظتگي
ب ن سازهها است .م حره ميشود كه همة سازهها با شرایط مورد نرر مطابقظت دارنظد و بنظابراین،
ميتواو ب او كرد سازهها از اعتبار افتراقي برووردارند.
جدول  .3بررسی روایی واگرا

متغیرها
تعهد
رضایت
اعتماد
شناوتي
رفتاري

تعهد
2/381
2/033
2/822
2/112
2/011

رضایت
2/333
2/111
2/081
2/510

اعتماد
2/320
2/800
2/118

شناختی
2/118
2/833

رفتاری
2/18

يافتههاي تحقیق
تجزیهوتحل ل دادهها در دو بخش توص في و اسظتنباطي انجظا ررفظت .در قسظمت آمظار توصظ في
دادههاي جمع تشناوتي از جمله جنس ت ،سن و تحص ت بررسي شد كه نتایج به شرح جظدول
 1است:
جدول  .4نتایج بخش آمار توصیفی

جنس ت
سن
تحص ت

شاخص
زو
 58/8درصد
02تا 82سال
زیر  02سال
 81/5درصد
 8/5درصد
كارداني
دیپل و زیردیپل
 01/8درصد
 82/8درصد

فراوانی
مرد
 11/3درصد
 82تا 12سال  12تا  52سال
 00/1درصد
 81/1درصد
كارشناسي كارشناسيارشد
 88/1درصد
 11/5درصد

باالي 52سال
 02/1درصد
دكتري
 5/3درصد
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براي آزموو فرض هها مدل ساوتاري تحق ق طراحي شد (شكلهاي  0و .)8

شکل  .2مدل پژوهش در حالت ضرایب استاندارد

شکل  .3مدل پژوهش در حالت اعداد معناداری
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مقدار شاوصهاي تناسب ،حاكي از برازش مناسب مدل است و مقدار نسبت كايدو بر درجظة
آزادي برابر  8/18كه در بازة  8تا  8قرار دارد ،مقدار  RMSEAبرابر بظا  2/251و كظوچكتر از 2/21
است كه قابل قبولند.
جدول  .5شاخصهای برازش مدل پژوهش

شاخص

GFI

NNFI

IFI

CFI

df

/df

RMSEA

آستانة يذیرش

<2 /3

<2 /3

<2 /3

<2 /3

-

-

>8

>2/21

مقدار

2/32

2/31

2/33

2/33

881/11

008

8/18

2/251

بر مبناي شكل  ،0اعتماد تأث ر مثبت و معناداري بر وفاداري رفتاري با ضریب  2/52مظيرظذارد
ولي بر وفاداري نگرشي با ضریب  2/81اثر ميرذارد كه معنادار نميباشظد .همچنظ ن ،رضظایت بظر
وفاداري رفتاري با ضظریب  2/18و وفظاداري نگرشظي بظا ضظریب  2/50تظأث ر مثبظت و معنظاداري
ميرذارد .در نهایت ،تعهد تأث ر مثبت و معناداري بر وفاداري رفتاري بظا ضظریب  2/11و وفظاداري
نگرشي با ضریب  2/83ميرذارد.
شكل  8نتاوهندة مدل مفهومي يژوهش در حالت اعداد معناداري است .ارر اعظداد معنظاداري،
بزررتر از قدر مطلق عدد  8/31باشد ،يارامترهاي مدل معنادار است .باتوجه بظه اینكظه همظة اعظداد
معناداري يارامترهاي مدل به جز رابطة اعتماد و وفاداري نگرشي ،از قدر مطلق  8/31بزررتر اسظت،
فرض ههاي تحق ق تأی د ميشود (اسف داني و محسن ن .)8830 ،بنابراین ،به جز فرض ة دو تحق ظق،
همة فرض ههاي تحق ق تأی د شد.
نتیجه و پیشنهادها
در این يژوهش ارتباط ب ن عناصر ك ف ت ارتباطات از قب ل تعهد ،اعتماد و رضایت را بظا وفظاداري
متتریاو (وفاداري رفتاري و وفاداري نگرشي) بررسي كردی  .نتظایج يظژوهش نتظاو داد رضظایت
متتریاو ب تترین تأث ر ( )2/12را بر وفاداري رفتاري متتریاو ميرذارد و تأث ر اعتماد بظر وفظاداري
نگرشي معنادار ن ست.
براساس نت جة آزموو فرض ة اول تحق ق ،تأث ر مثبظت و معنظادار اعتمظاد بظر وفظاداري رفتظاري
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متتریاو تأی د شد كه با نتایج تحق ق رنجبریاو و بظراري ( ،)8811رحظ ن ظا و همكظاراو (،)8838
هن نگ-ثورائو و همكاراو ( ،)0220ریزاو و همكاراو ( ،)0281یظو و تانظگ ( ،)0288احمظد دومظا
( )0288و یوتامي ( )0285همخواني دارد .این نت جه نتاو ميدهظد ایجظاد اعتمظاد در وفظاداركردو
متتریاو نقش كل دي دارد .اعتماد ترس از ریسک را در متتري هنگا مبادله ميكاهد و مهظ تظرین
متغ ر در ك ف ت رابطه محسوب ميشود (رح ن ا و همكاراو.)8838 ،
نتایج آزموو فرض ههاي سو و چهار ن ز تأث ر مثبت و معنادار رضایت بر وفظاداري رفتظاري و
وفاداري نگرشي را تأی د كرد .این نتایج با یافتظههظاي تحق قظات شظ رودایي و همكظاراو (،)8831
رح ن ا و همكاراو ( ،)8838رحمانينژاد و همكاراو ( ،)0281یو و تانظگ ( ،)0288بظامنيمقظد و
همكاراو ( )8832و هوآنگ ( )0280همراستا اسظت .رضظایت متظتري عامظل اصظلي موفق ظت در
بس اري از سازماوهاست و در تحق قات متعدد به رابطة رضایت متتري بظا ارتبظاط دهظاوبظهدهظاو،
وفاداري ،تكرار ورید و افزایش سودآوري سازماوها اشظاره شظده اسظت (شظ رودایي و همكظاراو،
 .)8831براي اینكه بتوان متتریاو را راضي نگه داری  ،باید محصوالت و وظدماتي را كظه انترظار
دارند ،بتناس تا فاصلة ب ن انترارات قبل از به كارر ري و ادراا يس از مصرف كاهش یابد و بظه
صفر م ل كند .همچن ن ،براي ایجاد رضایت در متتریاو ي تنهاد ميشود شركت ب مة ایراو افرادي
را كه روابط اجتماعي باال و مناسب دارنظد ،بظه وظدمت بگ ظرد و مهظ تظر از همظة اینكظه س سظت
ياسخگویي به شكایات و نررات متتري ایجاد كند تا م زاو رضایتمندي آوها را راحتتر بسنجد.
نتایج آزموو فرض ههاي ينج و شت ن ز تأث ر مثبت و معنظادار تعهظد بظر وفظاداري رفتظاري و
نگرشي را نتاو داد .نتایج این فرض هها یافتههاي رح ن ا و همكظاراو ( ،)8838هن نظگ-ثورائظو و
همكاراو ( ،)0220رنجبریظاو و بظراري ( ،)8811احمظد دومظا ( ،)0288رحمظانينظژاد و همكظاراو
( ،)0281ساسرز و يايارویظدام ز ( )0223و هوآنظگ ( )0280همخظواني دارد .بظا توجظه بظه نتظایج،
شركت ب مة ایراو باید از طریق ایجاد روابط بلندمدت تعهد متتریاو را افزایش دهد تا بظه تبظع آو
وفاداري متتریانش (وفاداري رفتاري و وفاداري نگرشي) ن ظز افظزایش یابظد .تعهظد همظاو تمایظل
وریدار به حف رابطه با فروشنده است و شركت ب مة ایراو باید این تمایل را بظا بظاالبردو ك ف ظت
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ارتباطات در متتریاو وود تقویت كند ( .)Bennett & Thiele, 2004همچن ن ،براي باالبردو ك ف ت
عرضة ودمت توسط كاركناو ،ي تنهاد ميشظود كظ سهظاي آمظوزش ارتباطظات و مظذاكره بظراي
كاركناو فراه كنند ،سپس ،بهطور دورهاي كاركناو و عملكرد آوها را ارزیابي كنند.
شایاو نكر است وفاداري متتریاو با توجه به نو صنعت و فرهنظگ بظازار مظيتوانظد متفظاوت
باشد ،بنابراین ،این موضو ميتواند محدودیتي در تعم نتایج ایظن يظژوهش بظه دیگظر بازارهظا و
صنایع باشد .بهمنرور افزایش قابل ت تعم يذیري نتایج تحق ق ،تعداد شظركتهظاي ب مظة ب تظتري
به ویژه با توجه به اندازه و مدت فعال ت در تحق قات آتي مورد مطالعه قرار ر ظرد .در ایظن تحق ظق
فقط اثر ك ف ت ارتباطات بر وفاداري متتریاو بررسي شده اسظت ،در حظالي كظه مظيتظواو عوامظل
دیگري را بررسي كرد و از طریق معادالت ساوتاري ارتباط ب ن متغ رها سنج ده شود ،یظا حتظي از
طریق مطالعات ك في ي تایندها و ي امدهاي دیگري را شناسایي كرد.

 2010

مديريت فرهنگ سازماني ،دورة  ،14شمارة  ،4زمستان 1315

منابع و مآخذ

 .8اسف داني ،محمدرح و محسن ن ،شهریار ( .)8830مدلسازي معادالت ساوتاري (آموزشي و
كاربردي) به كمک نر افزار ل زرل .تهراو :مهرباونتر.
 .0بامنيمقد  ،محمد ،ح درزاده ،كامب ز و مهرزادي ،حامد ( .)8832بررسي اهم ت ارزش ویژة نا
و نتاو تجاري در دست ابي به متتریاو وفادار براي تول دكنندراو ماش نآالت صنایع غذایي و
آشام دني ایراو .يژوهشهاي مدیریت ،دورة  ،00شمارة  ،8صفحات .08-81
 .8يناهي واناني ،ماندانا و شعباني ،رضا ( .)8838بررسي تأث ر ودمات لذتبخش و اعتماد بر
وفاداري متتریاو .مدیریت بازاریابي ،دورة  ،3شمارة  ،05صفحات .13-10
 .1رح ن ا ،فریبرز ،هرندي ،عطااله و فاطمي ،س ده زهرا ( .)8838تأث ر ك ف ت رابطه با متتري بر

ك ف ت ادرااشده و وفاداري متتریاو ،مورد مطالعه :هتلهاي ينجستارة ك وشهر متهد.
يژوهشهاي مدیریت عمومي ،دورة  ،5شمارة  ،83صفحات .18-828
 .5رنجبریاو ،بهرا و براري ،مجتبي ( .)8811تأث ر بن اوهاي بازاریابي رابطهمند بر وفاداري
متتریاو :مقایسة بانک دولتي و وصوصي .مدیریت بازرراني ،دورة  ،8شمارة  ،0صفحات
.18-822
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