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  گان كننده  و رفتار مصرفها فروشي بر نگرش ي ارتباطي خردهها ارزيابي تاثير كوشش
  

  
  
  

  **سعيد مسچي  ،*كيا  دكتر فريز طاهري
  

  

  

  استاديار و عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسالمي، واحد فيروزكوه، گروه مديريت بازرگاني، فيروزكوه، ايران *
  د دانشگاه آزاد اسالمي، واحد فيروزكوه، گروه مديريت بازرگاني، فيروزكوه، ايراندانش آموخته كارشناسي ارش **

  

  
  

  22/07/1389: افتيدر خيتار
  18/05/1390: رشيپذ خيتار

  
  چكيده 

، 1پست مـستقيم  (فروش   ي خرده  فروشي ايجاد شده به وسيله     ي ارتباطي خرده  ها  ثير كوشش أاين تحقيق در مورد ت    
 و وفـاداري    5، تعهد ارتباطي  4اعتماد(ي بازاريابي ارتباطي كليدي     ها  بر پيامد ) 3ي ملموس اه   و پاداش  2رفتار ترجيحي 

  تـصادفي از فروشـگاه    گيـري     ايـن مطالعـه بـا نمونـه       . يپراستار تهران تمركز كرده است    ها   در فروشگاه ) 6رفتاري
ت ساختاري مورد آزمـون قـرار       سازي معادال   نفر، پنج فرضيه را با استفاده از مدل        222يپراستار تهران به تعداد     ها

 اشاره به مفاهيم كاربردي اين مطالعـه       در ،كشورهاساير  مطابق با نتايج اين تحقيق و پيشينه موجود در          . داده است 
ي كليدي براي جلب و اثرگذاري بر مشتريان وفادار و ترغيب مـشتريان             ها   كه يكي از راه حل     اظهار داشت توان   مي

 فروشي به آموزش،   ي خرده ها  ، مديران و كارمندان شركت    هنتيجدر  . فروشي است  ي ارتباطي خرده  ها  عادي، كوشش 
  .ي ارتباطي به مشتريان عادي و منظم نياز دارندها انگيخته شدن و پاداش گرفتن براي انجام كوشش

  پست مستقيم، رفتار ترجيحي، پاداش ملموس، اعتماد به فروشگاه، تعهد ارتباطي، وفاداري رفتاري: ي كليديها هواژ
  

  

                                                                 
1. Direct  mail 
2. Preferential  treatment 
3. Tangible rewards 
4. Trust 
5. Relationship commitment 
6. Behavioral loyalty 
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  دمـه مق
 بـا دشـوارترين شـرايط رقـابتي رو بـه رو             ها  امروزه شركت 

بتوانند از فلسفه توجه به كـاال و        ها    چنانچه شركت . هستند
فروش فاصله گرفته و به فلسفه بازاريابي توسل جوينـد، از           

  خـدماتي  يهـا   شـركت . رقباي خود پيشي خواهند گرفـت     
يـا   نحـوه ارائـه خـدمت و   توانند با مورد توجه قراردادن  مي

 از  بـيش بـا كيفيتـي     ، ارائـه خـدمات      تصوير ذهني متمـايز   
بـه صـورت    وظـايف كاركنـان     انجـام    وانتظارات مـشتريان    

همچنين با ايجـاد    . دن را افزايش ده   خودوري   بهرهماهرانه،  
شـود    مي مدت با مشتريان باعث    روابط رضايت بخش و بلند    

 را بـه رقبـا      شـركت هـاي خـود       همواره در انتخـاب    هاكه آن 
اكنون در بازارها به مفهـوم ارتباطـات ميـان           .ح دهند ترجي
كنندگان خدمات و مشتريانشان توجـه زيـادي شـده           عرضه
يابـد كـه در اثـر         مـي   ارتبـاط زمـاني مفهـوم عينـي        .است

از حوادث شكل گرفته باشد و بـه ايـن منظـور            اي    همجموع
 قبل از برقراري ارتباط، در فرآيند خريد خدمات حداقل به

مطـرح   1قاعده توسـط بـارنز    اين  .  است نيازوجود دو طرف    
وي معتقد است كه قبـل از بـه وجودآمـدن            .ه است گرديد

بايست درك مـشتركي نـسبت بـه          مي ارتباط، هر دو طرف   
شكل رابطـه و وضـعيت خـاص متمـايز كننـده آن داشـته               

از معـامالت   اي    هبه عبارت ديگر ارتباطـات مجموعـ      . باشند
رابطه مشترك مبتني بر    ي آگاهي از وجود      است كه بر پايه   

ي خـدماتي   هـا   شـركت . اعتماد و تعهد شكل گرفتـه اسـت       
كننـد سـطح      مي جهت ايجاد ارتباط با مشتريانشان، تالش     

و تعهدي را كه مشتريان به شركت دارنـد، افـزايش    اعتماد
بيـشتر شـود،     3و تعهـد   2هر چه سـطح اعتمـاد     ، زيرا   دهند

  . شود مي و سود آوري شركت نيز بيشتر 4ماندگاري مشتري
فروشي كه در عـصر حاضـر بـه بلـوغ            ي خرده ها  شركت

ي مملـو از كـاال هـستند و بـه طـور             ها  رسيده و داراي انبار   
بسيار دشواري نسبت به رقيب تمايز دارند و در اكثر مواقع           

توانند بـه صـورت واضـحي بـين ايـن             نمي كنندگان  مصرف
 بـه طـور روز      هـا   اين شـركت  .  تفاوتي قائل بشوند   ها  شركت

ــد ا ــور شـ ــي مجبـ ــد  هفزونـ ــدها و انـ ــصوالت، فراينـ محـ

                                                                 
1. Barnes 
2. Trust 
3. Commitment 
4. Commitment 

يي كـه ارزش بيـشتري بـراي مـشتري دارد را            ها  تكنولوژي
 فروشان معموالً  خرده.  عرضه كنند  ها  جستجو كرده و به آن    

 و ابزارهاي ارزشي كـه  ها از دانش كمي در باره انواع محرك   
 هـا   كردن آن  شان تمركز كنند و در مورد ذهني      ا  بايد در باره  

  .ار هستندبرخورد
ي بازاريـابي ارتبـاطي     ها  به طور اخص تحقيق در زمينه     

 كوچك شده است انجام   اي    هدر بازارهايي كه به طور فزايند     
ي بازاريـابي بـر     ها  به طور معمول ادبيات و نوشتار     . گيرد مي

رساني و محصول تمركز كـرده اسـت و          ي خدمت ها  كوشش
با ايـن   . بيند  مي اين دو زمينه را كليدي براي موفقيت خود       

منـدي در    وجود برخـي از محققـين اهميـت اجـزاي ارزش          
 كـه انـد     هفروشي را تشخيص داد    ي ارتباطات خرده  ها  زمينه
شـدن    در جلب مشتريان و متمايز     ها  تواند به اين شركت    مي

اين تحقيق سه . از رقيبان در جهات مختلف را ياري برساند 
شان را   ثير تجربي أي ارتباطي را بررسي و ت     ها  نوع از كوشش  

كننده، تعهد ارتباطي و وفـاداري رفتـاري         بر اعتماد مصرف  
ي ارتبـاطي بـه     هـا   كوشـش . كنـد   مـي  عملياتي و كاربردي  

ماننـد منبعـي ارزشـمند بـراي خـدمت      اي    هصورت فزاينـد  
. كنـد   مـي رساني و جلب نظر مصرف كننـده اهميـت پيـدا      

 هـا   محققين نسل جديـد در مـورد بازارهـايي كـه شـركت            
دهند، دريافت    مي ابه با سطوح كيفيت باال    پيشنهادهاي مش 

  .دانند  ميمنافع ارتباطي را تضمين كننده مزيت رقابتي
تحقيقات گذشته، بخشي از مزايـاي مهـم در برقـراري           

ــت     ــرده اس ــان ك ــشتريان را بي ــا م ــاط ب ــطح . ارتب در س
كننـدگان   ي خـرده فروشـي، شخـصيت عرضـه        هـا   فروشگاه
عوامل مهم    عنوان به،  6اي و رفتارهاي فروش رابطه    5خدمت

، رضـايت   7تعيين كننـده كيفيـت ادراك شـده از خـدمات          
همچنـين در   . شوند  مي شناخته 9و تمايالت خريد   8مشتري

، مشتريان نسبت به خطاهـاي ارائـه        10يك ارتباط اجتماعي  
باشند و از سوي ديگر ممكن است فروشنده        تر    خدمت آگاه 

ت يــا فروشــگاه را در زمينــه ارائــه پيــشنهادات و محــصوال
از طرف ديگـر مـشتريان در روابـط    . رقابتي راهنمايي كنند  

                                                                 
5. Personalization of Service Encounters 
6. Relational Selling Behaviors 
7. Perceived Service Quality 
8. Customer Satisfaction 
9. Purchase Intentions 
10. Social Relationship 
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، 1 ماننــد اطمينــانهــا خــدماتي، انــواع گونــاگوني از مزيــت
. آورنـد   مـي  را بـه دسـت     و منـافع اجتمـاعي     2برخورد ويژه 

مزاياي اطمينان شامل كـاهش ريـسك ادراكـي و نگرانـي            
ــاالتر اعتمــاد و اطمينــان  ــه ســطوح ب ــراد و دســتيابي ب  اف

ي برخـورد ويـژه شـامل ادراك مزايـاي          هـا   مزيت. باشد مي
تخفيـف بيـشتر و       ،  هـا   اقتصادي مانند كاهش دادن قيمـت     

كه منتج به رابطه مداوم مشتريان تر  خدمات كارآتر و سريع   
سرانجام منافع اجتماعي شـامل درك      . شود  مي با فروشنده 

همچنين درك مشتري از ايـن      . باشد  مي دوستي و آشنايي  
ي وفـاداري،   هـا   عـي منجـر بـه نگـرش        به طـور قط    ها  مزيت

و رضـايت    تبليغات شفاهي مثبـت در حمايـت از محـصول         
ــه  ــشتري از ارائ ــدمت  م ــده خ ــيدهن ــد  م ــدگاه .باش  از دي

 مـشتري، در    -استراتژيك، برقراري روابط نزديك فروشـنده     
صــنعت رقــابتي خــرده فروشــي، كليــدي بــراي موفقيــت  

 بــا تقويــت روابــط نزديــك. باشــد  مــياســتراتژي تفكيكــي
يـابي   فروشان بـه منظـور جايگـاه        مشتري، خرده  -فروشنده

خود در اذهان مشتريان براي دستيابي بـه رضـايت آنهـا و             
ي وفــاداري، بــه جــاي تمركــز بــر  هــا پيگيــري اســتراتژي

فروشـان   ي مشتريان در مورد خدمات اصلي خرده      ها  نگرش
رسـد،    نمـي كه نسبت به رقبا چندان متفاوت نيـز بـه نظـر     

  .كنند  مياد روابط با آنها تمركزحول مزاياي ايج
بـين  اي    هي واسـط   فروشان حلقه  با توجه به اينكه خرده    

كنندگان هستند و نقشي پر اهميت       فروشان و مصرف   عمده
در قيمت، سرعت و كيفيت محصوالت و خدمات ارسالي به          

فروشـي و    كنندگان دارند، بنـابراين بازارهـاي خـرده        مصرف
كارهاي   و كارايي و انجام راه     فروشان با افزايش كيفيت    خرده

مختلف براي افزايش كيفيت كاالهـا و خـدمات و رضـايت            
 بـه محـصول يـا خـدمتي         ها  كنندگان و وفاداري آن    مصرف

كننـد كـه از آن        مـي  خاص راهكارهاي مختلفي را جستجو    
تــوان بــه پــست مــستقيم، رفتــار ترجيحــي و    مــيجملــه
ن ي ملمـوس و مـادي را برشـمرد كـه بـه عنـوا              هـا   پاداش
شـوند كـه      مـي  فروشي شناخته  ي ارتباطي خرده  ها  كوشش

منبعي با ارزش و پايدار براي كـسب مزيـت رقـابتي بـراي              
  .  هستندها شركت

ــابراين مــساله تحقيــق ايــن اســت كــه اســتفاده از   بن
                                                                 
1. Confidence 
2. Special Treatment 

يپراستار چه تاثيري بر    ها  ي ارتباطي در فروشگاه   ها  كوشش
ن ايجاد   مشتريان آ  اعتماد، تعهد ارتباطي و وفاداري رفتاري     

  . كرده است
بـه   3مند  اخير، اهميت بازاريابي رابطه    يها  سالدر طي   

ي كـسب و كـار      ها  عنوان يك عامل اساسي براي استراتژي     
توان دليل ظهور آن را به عواملي         مي  است و  مطرح گرديده 

همچون مرزهاي مبهم بين بازارها و صـنايع، افـزايش تكـه        
مـر محـصوالت،    شدن چرخـه ع   تر    كوتاه،  4تكه شدن بازارها  

سرعت تغييـر الگوهـاي خريـد مـشتري و افـزايش سـطح                
مديريت روابـط   .  داد ربطي مشتريان   ها  آگاهي و پيچيدگي  

در صنايع خدماتي به داليل متعـدد از اهميـت           5با مشتري 
يي كـه بـه دنبـال ارتبـاط         ها  سازمان. زيادي برخوردار است  

ـ تواننـد     مي  به طرق مختلف    نزديك با مشتريان هستند،    ه ب
شـناخت  در فراينـد ارتبـاط بـا مـشتري،          . آن دست يابنـد   

 و  اسـت مشتري فقط يك مرحله مياني در فرآيند بازاريابي         
هدف نهايي تقويت روابط قوي فعلي و تبديل مشتريان بي          

  . به مشتريان وفادارمي باشد تفاوت
كشور ما كه اقتصادي بـين سـنتي و مـدرن دارد و در              

ي اقتــصادي هــا تممرحلــه گــذار واقــع شــده اســت، سيــس
 در كـشور سـاختار و       هـا   فروشي خرده. متضادي وجود دارد  

 كـار   بـه ديد سنتي دارند و روش مدرن در چند سال اخيـر            
كـه  اي    هبا توجه به اقتصاد به هم پيوسـت       . گرفته شده است  

ي هـا  كشورها با هم دارند و حضور رو بـه گـسترده شـركت        
ــازار بالخــص   خــارجي در كــشور مــا اقتــصاد و سيــستم ب

ي هـا    فروشـگاه  هـا   فروشي كه يكـي از آن      ي خرده ها  شركت
است، براي بقا در اين فـضاي رقـابتي ناچـار بـه             اي    هزنجير

ــت كــه       ــربخش و مــدرن اس ــتفاده از راهكارهــاي اث اس
اي   هفروشي گزينه قابـل مالحظـ      ي ارتباطي خرده  ها  كوشش

ي مختلف ارتباط بين مصرف كننـده و        ها  است كه به جنبه   
  اي  با توجـه بـه اينكـه فروشـگاه زنجيـره      .پردازد  مي شركت

يپراستار يك شعبه خود را در تهران فعال كـرده اسـت و            ها
شـود، بنـابراين     مـي اين شركت بـا مـديريت خـارجي اداره       

مطالعه عوامل موثر بر وفاداري مشتريان به اين فروشـگاه و           
توانـد اطالعـاتي در مـورد         مـي  ي آن ها  شناسائي خط مشي  

                                                                 
3. Relationship Marketing 
4. Fragmentation of Markets 
5. Customer Relationship Management 

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

  1391زمستان ،  28سال نهم،  شماره فصلنامه مديريت،  ) پژوهشگر(
 

76

ي آنـان در موفقيـت      ها  نقش استراتژي نيازهاي مشتريان و    
ي رقيب ايراني نيز بتوانند     ها  شان ارائه دهد و فروشگاه     حرفه

  .با هدفگذاري مناسب با رقباي خارجي به رقابت بپردازند
بنابراين شناخت فضاي رقابتي و نيازهـاي مـشتريان و          

 در جهـت اهـداف كـاربردي و         هـا   گيري تئـوري  كار  بهنقش  
 و موســسات هــا راي شــركتتوانــد بــ  مــيكــسب موفقيــت

ي هـا   فروشي و خرده اي    هي زنجير ها  فروشي و فروشگاه   خرده
مــستقيم كــه نيــاز مبرمــي بــه متمــايز شــدن خــدمات و  

ثير قراردادن نگـرش و     أمحصوالتشان و جلب نظر و تحت ت      
كنندگان دارند، كمك نمايد و افق روشـني در          رفتار مصرف 

ر نتيجــه د. فعـاالن ايــن گونـه كــسب و كــار ايجـاد نمايــد   
كـردن  تـر     ضرورت تحقيق يافتن راهكارهايي براي اثربخش     

كنندگان با    با مصرف  ها   و ارتباط آن   ها  عمليات خرده فروش  
ي ارتباطي كارامد و مـوثر و كـسب وفـاداري در            ها  كوشش

  .باشد  ميمقابل رقبا و متمايز كردن خدمات در بازار
  

  ي نظري تحقيقها پيشينه و پايه
 اهميت اجزاي   1987ران وي در سال      و همكا  1تحقيق دوير 

ي ايـن   هـا   ارزشي خاص ارتباطي را نشان داده است و يافته        
ي ارتبـاطي   ها  تحقيق نشان داده است كه اين گونه كوشش       

دروو و  . ثير مثبتي بر ديد و رضايت مشتريان داشته است        أت
 در پژوهـشي بـر ايـن نكتـه صـحه            1991 در سـال     2بولتن

سـاني بـراي رسـاندن      ر  ي خـدمت  هـا   گذاشتند كه كوشـش   
 زمينـه   يك تحقيـق در   . ارزش كلي به مشتري تمركز دارند     

ي ارتبـاطي بـر اعتمـاد، تعهـد ارتبـاطي و            ها  نقش كوشش 
 و كـابي اودكـرن      3كريـستوف ولـف   توسط  وفاداري رفتاري   

لباس اي    هي زنجير ها  در سطح فروشگاه  ) 2003 (4اسچرودر
 از  در ايـن تحقيـق     . انجام شده است   فروشي هلند و بلژيك   

اي   هي زنجيـر  هـا   جامعه آماري خريدكننـدگان از فروشـگاه      
 نفر و از جامعه آمـاري       300لباس فروشي در بلژيك تعداد      

لبـاس فروشـي    اي    هي زنجيـر  هـا   خريدكنندگان از فروشگاه  
بـر   ايـن مطالعـه      . نفر انتخاب شده اسـت     281هلند تعاداد   

                                                                 
1. Dwyer et al 
2. Drew  &  Bolton 
3. Kristof De Wulf 
4. Gaby Odekerken-Schroder 

ان لباس مشتمل بر    خرده فروش ي ارتباطي   ها  نقش كوشش 
ي هـا   ي و پـاداش    ترجيحـ  رفتارترونيكي مستقيم،   پست الك 

اعتمـاد،  مند شامل    نتايج كليدي بازاريابي رابطه   ملموس بر   
ايـن  .  متمركز شـده اسـت      و وفاداري رفتاري   ارتباطيتعهد  

مطالعه كه به صـورت مقطعـي انجـام گرفتـه اسـت، پـنج               
در مدل مفهومي اين    . فرضيه را مورد آزمون قرار داده است      

 هر يك از جامعه آماري به تفكيـك انجـام           تحقيق كه براي  
فروشـي   ي ارتباطي خرده  ها  آزمون شده است، تاثير كوشش    

شامل پست مستقيم، رفتار ترجيحي و پاداش ملمـوس بـر           
 آمـده از    دسـت   بهنتايج  . اعتماد ارزيابي و آزمون شده است     

ثير مـستقيم و    أنمونه آمـاري بلژيـك از وجـود رابطـه و تـ            
ي مـادي بـر اعتمـاد       هـا   و پـاداش  معنادار رفتـار ترجيحـي      

ثير پـست مـستقيم بـر اعتمـاد         أحمايت كرده است، امـا تـ      
 آمـده از نمونـه      دست  بهنتايج  . معنادار مشاهده نشده است   

ثير مـستقيم و معنـادار      أآماري هلند نيز از وجود رابطه و ت       
ي مادي بر اعتماد حمايت كـرده       ها  پست مستقيم و پاداش   

 بر اعتمـاد معنـادار مـشاهده        ثير رفتار ترجيحي  أاست، اما ت  
ي ارتباطي بر اعتماد    ها  عالوه بر بررسي كوشش   . نشده است 

ثير متغير اعتماد بـر تعهـد ارتبـاطي بـا           أكنندگان، ت  مصرف
 آمده از نمونـه آمـاري بررسـي    دست بهي ها  استفاده از داده  

 آمده از هر دو نمونه آماري هلنـد         دست  بهنتايج  . شده است 
قيم و معنادار اعتماد بر تعهد ارتباطي       و بلژيك از تاثير مست    

ثير آن بـر وفـاداري در نمونـه         أو تـ  . پشتيباني كـرده اسـت    
ثير متغير تعهـد    أهمچنين ت . ئيد شده است  أآماري بلژيك ت  

كنندگان بـا اسـتفاده از       ارتباطي بر وفاداري رفتاري مصرف    
.  آمده از نمونه آماري بررسي شـده اسـت         دست  بهي  ها  داده

مده از هر دو نمونه آماري هلند و بلژيـك از            آ دست  بهنتايج  
ثير مستقيم و معنادار تعهد ارتباطي بر وفـاداري رفتـاري           أت

در اين مطالعه متغيرهـاي اعتمـاد و        . پشتيباني كرده است  
تعهد ارتباطي عالوه بر اينكـه يـك بـار بـه عنـوان متغيـر                
وابسته نقش دارند، يك بار نيز به عنوان متغير مستقل بـه            

در واقع اين دو متغير به عنوان متغيرهاي   . اند ه شده كار برد 
  . ميانجي نقش ايفا نموده اند
 فروش در ذهن مـشتريان ايجـاد       تصوير ذهني كه خرده   

ي كسب  ها  كنند بسيار مهم و اثربخش و به تمامي حوزه         مي
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وفاداري مشتريان يكي از اهـداف      . كار او مرتبط شده است    
بـاط يكـي از عـواملي       نحوه و كيفيـت ارت    . هر سازمان است  

است كه بـه صـورت مـستقيم و غيرمـستقيم بـر وفـاداري               
ــه عنــوان . گــذارد  مــيثيرأمــشتريان تــ كيفيــت ارتبــاط ب

است كه در مورد كاالها      ي ناملموس ها  از ارزش اي    همجموع
يا خدمات و نتايج حاصـل در تعـامالت مـورد انتظـار بـين               

). 1986لويـت   (پردازد    مي خريداران و فروشندگان به بحث    
از ميزان ارضـاي     كيفيت ارتباط نشان دهنده درك مشتري     

 ، اهداف و تمايالت آنها از ارتباطـات       ها  انتظارات، پيش بيني  
بنـابر ايـن كيفيـت      ). 1996جـارولين و لهتنـين      (باشد   مي

ارتباط شكل دهنده درك كلي مشتري است كه مرتبط بـا           
. دباش  مي ي مختلف در طي آن    ها  كل فرآيند رابطه و معامله    

دو بعد كيفيـت ارتبـاط را در دو سـطح           ) 1987( 1گامسون
: خــدمات مــورد مطالعــه قــرار داده اســت كــه عبارتنــد از 

كــه بــر اســاس نمــايش رقابــت ارائــه اي  هارتباطــات حرفــ
بـر مبنـاي    باشد و ارتباطات اجتماعي   مي كنندگان خدمات 

ــا   ــه كننــدگان خــدمات ب كــارايي تعــامالت اجتمــاعي ارائ
بـه بررسـي    ) 1990( 2زبي و همكارانش  كرا. مشتريان است 

ي مختلف از كيفيت ارتباط پرداخته و آن را تحـت           ها  جنبه
به فروشنده و رضايتمندي از ارتباط       3عنوان اعتماد خريدار  
بـه عبـارتي كيفيـت بـاالي        . كنـد   مـي  برقرار شـده مطـرح    

ارتباطات به معناي قابليت اتكاي مشتري بـه ارائـه كننـده            
بـه عملكـرد      مند مستمر قبلـي،     خدمت و به دليل رضايت      

آتي وي اطمينان دارد، تحقيقات ديگر مبـين ايـن مطلـب            
 فروشـنده پـيش نيـاز       -است كه كيفيـت ارتبـاط مـشتري       

ونـگ و   (باشـد     مي اساسي براي روابط طوالني مدت مذكور     
  )2002سهال 

ي ارتباطي براي تاثير گذاشـتن بـر نگـرش و     ها  كوشش
ي ارتبـاطي   هـا   كوشش. گيرد  مي رفتار مصرف كننده انجام   

 سود و منافع درك شـده از ارتباطـات بلنـد مـدت و           شامل
عملكرد خدمت رساني و ارائه محصوالت با كيفيـت    فراتر از 

ي ارتبـاطي تنهـا     ها   كوشش ).1990باترا و آتال    . (استبرتر  
 بعد از انجام مبادله ي يك مشتري بـا يـك خـرده فـروش              
                                                                 
1. Gummesson 
2. Crosby et al 
3. Buyer’s Trust 

ط بين خريـدار    ارتبا). 1998جوينر   (.توانند درك شوند   مي
شود كه اين ارتباطـات بـه        تر مي   و فروشنده زماني قدرتمند   

راحتي و در حجم بااليي انجام شود كـه ايـن خـود باعـث               
 شود  ميو ستد بين خريدار و فروشنده افزايش مبادله و داد

  ).1997بنداپودي و بري (
ي كوشـش ارتبـاطي،     هـا   يكي از مولفـه   پست مستقيم   

ان وفـادار از طريـق پـست        مـصرف كننـدگ    آگـاهي    ميزاني
 خـرده   توسط شـركت يـا خـرده فـروش          است كه  مستقيم
يكـي ديگـر از      .شـود   مي منتقلمصرف كنندگان   به  فروش  
رفتـار   .اسـت رفتـار ترجيحـي      ي كوشش ارتبـاطي   ها  مولفه

 معني است كه لزومي ندارد از مشتريان بـه          ترجيحي بدين 
تمركـز كـردن بـر مـشتريان ايـن           .يك شكل پذيرايي كرد   

هــا و نيــت را دارد كــه بــا شــناخت بيــشتر نــسبت بــه آمز
 خدمت رساني كرد و     ها  روحياتشان به طور اثر بخش به آن      

در مـورد   .  را به طور شايسته تري جلب كـرد        ها  رضايت آن 
 تـا   روداين استراتژي بايد نهايت دقت و حساسيت به كـار           

شـس و پارواتيـار     . (ايجـاد نكنـد   در مـشتري    ي  سوء تفاهم 
1995، 264(   

تفاوت قائل شدن خرده فروش بين مـشتريان وفـادار و           
غير وفادار باعث برانگيخته شدن اولين حس بـشري يعنـي          

 رفتـار   )1995بيتنـر    (.گردد  مي مهم انگاشته شدن در فرد    
درك مشتري از ايـن كـه خـرده         "ي عبارت است از     حترجي

فروش بـا مـشتريان پايـدار خـود رفتـار بهتـري داشـته و                
بـاالتري را بـه او نـسبت بـه سـاير            خدمات بهتـر و سـطح       

  ).1998جوينر  ("مشتريان ارائه ميدهد
. ي ملموس است  ها  ي ارتباطي پاداش  ها  از ديگر كوشش  

ي متعددي مانند تئـوري شـرطي       ها   از تئوري  ها  اين انديشه 
شود كـه طـي آن، بـسامد وقـوع            مي شدن كنش گر ناشي   

 رفتاري خـاص بـه وسـيله تبعـات آن رفتـار تغييـر شـكل               
 اكثر نتايج گـزارش شـده       )1997دالينگ و آنكل    . (دبيا مي

در مــورد نتــايج بازاريــابي ارتبــاطي ايجــاد حــس اعتمــاد، 
وفاداري به رابطه و پايداري رفتاري مـشتريان بـوده اسـت            

  ).1997 دادگ و فولرتن ،1996بنت (
اعتماد خريدار عموما از نتايج تجربه فروشنده و اعتبـار          

ي و پشتيباني شواهد تجربي     مفاهيم كاف . شود  مي آن ناشي 
 داللت بر ايـن دارنـد كـه متغيرهـاي           ها  همه اين اي    هانديش
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پتر جي پي و السن      (.عملكردي ارتباط قوي با اعتماد دارند     
ي مطـرح شـده در      هـا   با توجه به پيشينه   ) 1996جي سي   

  .ي زير طرح شده استها باال، فرضيه
سطح باالتري از پـست مـستقيم بـه سـطح           : 1فرضيه  

  .شود  ميتري از اعتماد منجرباال
سطح باالتري از رفتـار ترجيحـي بـه سـطح           : 2فرضيه  

  .شود  ميباالتري از اعتماد منجر
ي مادي بـه سـطح      ها  سطح باالتري از پاداش   : 3فرضيه  

  .شود  ميباالتري از اعتماد منجر
ميزان اعتمــاد بـين دو طـرف، معيــار مهمــي بـراي              

ـــابي  ـــط بازاري ـــاخت دوام رواب ــيشن ــاريف    م ــد و تع باش
ــه شــده اســت  ــاگوني از آن ارائ در ). 1995ويلــسون . (گون

: بازاريابي رابطه مند، تعاريف زيادي از اعتمـاد آمـده اسـت           
 ،)1992مورمـان   (تمايل به اتكاء و اطمينـان بـه مخاطـب           

اعتقاد به اين كه حرف و قول مخاطب قابل اطمينان بـوده              
اسچرت (است  و نسبت به انجام وظائفش در ارتباط متعهد         

تعاريف فوق از اعتمـاد بـر اسـاس ديـدگاه         ). 1985و اوزان   
اعتماد، توقع تعميم يافته    : است كه ) 1967(كالسيك روتر   

كـه بـه حـرف فـرد ديگـر بتوانـد            است  در افراد به صورتي     
اي   هاعتماد، ساختار مهمي در مبادالت رابطـ       .اطمينان كند 

ل گرفتـه بـه      زيرا ارتباطاتي كه بر اساس اعتماد شـك        ،دارد
قدري براي شركاء ارزشمند است كه آنها خود را نسبت بـه     

تعهد در بردارنده حساسيت    . دانند  مي چنين روابطي متعهد  
 هستند كـه ارزش اعتمـاد را     يبه دنبال افراد     بوده و شركاء  
در تأييد نظريـه مـذكور، اعتمـاد بـه عنـوان            . داشته باشند 

مورگان ( استعاملي اصلي تعهدات ارتباطي فرض گرديده       
 با توجه به پيشينه فوق فرضـيه زيـر طـرح            ).1994نت  ها  و

  :شده است
سطح باالتري از اعتماد به سـطح بـاالتري از          : 4فرضيه  

  .شود  ميتعهد ارتباطي منجر
تعهد نيز همچون اعتمـاد يكـي از مهمتـرين متغيرهـا            
جهت شـناخت و تـداوم روابـط بازاريـابي بـوده و سـاختار               

ي احتمال وفاداري مشتري و پيش بيني       مفيدي براي ارزياب  
تعهد نه    ). 1995گندالچ  (باشد    مي ي آتي وي  ها  روند خريد 

 بلكـه   ،گيـرد   مـي  تنها از اعتقـادات و اختيـارات سرچـشمه        

در ادبيـات  ). 1999پريتچارد ( باشد  ميسطحي از تمايالت
بازاريابي رابطه مند، تعهد به چندين صـورت تعريـف شـده      

تمايـل در جهـت حفـظ يـك رابطـه           مورمن تعهد را    . است
اصـطالح رابطـه ارزشـمند تأكيـد         .كند  مي ارزشمند تعريف 

دارد كه هنگامي كه ارتباطي مهـم تلقـي شـود، تعهـد بـه               
اين مفهوم بر تأكيد بيـشتر در جهـت ايجـاد           . آيد  مي وجود

يك رابطه موفق به منظور دستيابي به رضايت و سود آوري       
بـا ديـدگاه مورگـان       مطـابق    .كنـد   مـي   طرفين داللت  يبرا
نت تعهد، اعتقادي است كـه يـك طـرف مبادلـه بـراي              ها  و

داشتن رابطه مداوم با طرف ديگرحداكثر تالش خـود را در           
بـه ايـن معنـي كـه      .گيرد  ميجهت حفظ آن رابطه به كار

طرف متعهد بـر ايـن بـاور اسـت كـه ارتبـاط يـك پيونـد                  
شـود    مي ارزشمندي است كه بر اساس آن اطمينان حاصل       

در ايـن   .يابـد   مـي ه آن رابطه براي مدت نامحـدود ادامـه    ك
مورد، تنها در صورت قبول و پذيرش طرفين به با اهميـت            

ونـگ و   (تلقي كردن ارتباط، تعهـد وجـود خواهـد داشـت            
  ). 2002سوهال 

در آثار گونـاگوني از جملـه در آثـار محققـان مختلـف              
تعهد ارتباطي بدين شكل تعريف شـده اسـت كـه عبـارت             

ز تمايل يك مشتري پايدار براي ادامه يك ارتباط بـا           است ا 
يك خرده فروش كه همراه با اشتياقش براي حفظ ارتبـاط           

 وفاداري رفتـاري    )1994نت  ها  مورگان و  (.همراه بوده باشد  
تكرار خريد يك مصرف كننده و ميـزان مـصرف و ميـزان      "

زمان سپري شده با يك خرده فروش در ارتبـاط بـا ديگـر              
با . "كند  مي  خريد ها  ي كه مصرف كننده از آن     خرده فروشان 

  :به پيشينه فوق فرضيه زير طرح شده استتوجه 
سطح بـاالتري از تعهـد ارتبـاطي بـه سـطح            : 5فرضيه  

  .شود  ميباالتري از وفاداري رفتاري منجر
ي نظـري   هـا   به طور كلي با توجـه بـه پيـشينه و پايـه            

ون قـرار   موجود مدل مفهومي به شكل زير ارائه و مورد آزم         
در اين مدل متغيرهاي پست مـستقيم، رفتـار         . گرفته است 

ترجيحي و پاداش ملموس نقش متغير مستقل يا برونـزا را           
دارند و متغيرهاي اعتماد و تعهد ارتباطي نقش متغيرهـاي          
ميانجي يا درونزا و متغيـر وفـاداري رفتـاري نقـش متغيـر              

  .وابسته يا درونزا را دارند
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  روش شناسي تحقيق
 كـه   دهـد   مـي ه آماري تحقيق را مـشترياني تـشكيل         جامع

يپراستار خريداري نموده ها  حداقل براي بار دوم از فروشگاه     
ي هــا زمــان گــردآوري اطالعــات و داده(و در اســفند مــاه 

نيز براي خريد بـه ايـن فروشـگاه مراجعـه نمـوده             ) تحقيق
يپراسـتار بـا    ها   اي با توجه به اينكه فروشگاه زنجيره     . باشند
 و مــديريت خــارجي در كــشور شــروع بــه يگــذار هيســرما

 ي آنهـا در تهـران فعاليـت       ها  فعاليت نموده و يكي از شعبه     
كننـدگان از    نمايد، بنابراين مطالعه جامعه آماري خريـد       مي

ي مناسـب بـراي     هـا   توانـد پـيش آگهـي       مـي  اين فروشگاه 
بـا مـديريت    اي    هي زنجيـر  هـا   استفاده كاربردي در فروشگاه   

م نمونه با استفاده از فرمول برآورد حجـم        حج. داخلي باشد 
ي ها  فرمول و شاخص  . نمونه نسبتي تخمين زده شده است     

  : رفته در تخمين حجم نمونه به صورت زير استكار به
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2
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گيـري، خطـاي     در فرمول باال براي تخمين دقت اندازه      

 شــامل موفقيــت 25/0( و واريــانس بيــشينه 05/0حــدي 
 نفــر 196انتخــاب شــده و تعــداد ) 50/0 و شكــست 50/0

تعداد گيري    براي كاهش خطاي اندازه   . برآورد گرديده است  
 222نمونه بيش از مقدار برآورد شده انتخاب شده و تعداد           

نفر به صورت تصادفي انتخاب و اطالعات مورد نظر تحقيق          
  .گردآوري شده است

  

  

  
  

  ي تحقيقها ودار مدل مفهومي تحقيق و مسير روابط بين متغيرها با توجه به فرضيه نم:1 شكل

  پست
 مستقيم

  رفتار
 ترجيحي

  يها پاداش
 مادي

  

تعهد اعتماد
 ارتباطي

وفاداري 
 رفتاري

 متغير مستقل
 

 )مستقل و وابسته(متغير ميانجي 
 

 متغير وابسته
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ريــزي مبــاني كلــي  بــراي پــياي  ه از مطالعــه كتابخانــ
ريزي تحقيق، انتخاب جامعه     تحقيق، از مصاحبه براي طرح    

گيري، استفاده از وسـيله      آماري، نمونه آماري و روش نمونه     
ي محتوايي و ظاهري و از      مناسب و بررسي روائ   گيري    اندازه

پرسشنامه براي گردآوري اطالعات تحقيـق اسـتفاده شـده          
 در سـال    2 و كـابي   1پرسشنامه از مطالعـه كريـستوف     . است

 سـوال  19 در كشورهاي بلژيـك و هلنـد بـه تعـداد      2003
ال ؤهمچنين پرسشنامه حاوي پـنج سـ  . برگرفته شده است 
ســن، : ي فــردي و اجتمــاعي شــاملهــا در مــورد ويژگــي

متغيرهـاي  . نسيت، شغل، سطح درآمد و تحصيالت است   ج
جنسيت، شـغل و ميـزان تحـصيالت بـا مقيـاس اسـمي و               

اي   هترتيبي و متغيرهاي سطح درآمد و سن با مقياس فاصل         
االت مربـوط بـه     ؤي سـ  هـا   پاسـخ . شـده اسـت   گيري    اندازه

ي هـا  پـاداش ، رفتـار ترجيحـي  ، پـست مـستقيم  متغيرهاي  
 3 بر اسـاس طيـف ليكـرت       طيتعهد ارتبا  و   اعتماد،  ملموس

اي و از طيـف خيلـي مخـالف تـا خيلـي موافـق               گزينه پنج
ال، ؤسنجش شده و براي تعيين نمره نگرش در مورد هر س          

 5 تـا    1به ترتيب از كامال مخالفم تا كامال مـوافقم نمـرات            
ي نشانگرهاي متغيرهـا    ها  اختصاص يافته و به عنوان اندازه     

وفـاداري رفتـاري از   گيـري     بـراي انـدازه   . لحاظ شده اسـت   
و نـسبتي  اي  هاالتي استفاده شده كـه بـا مقيـاس فاصـل        ؤس

ي خريـد در    هـا   مقـدار صـرف هزينـه     . سنجش شده اسـت   
 باز و فروشگاه مورد نظر به صورت درصد و به صورت تقريباً       

مراجعه شده ديگر در طول سـال       اي    هتعداد فروشگاه زنجير  
ـ  هـا   پاسخ. با تعداد مراجعه سنجش شده است      وط بـه  ي مرب

 5 تـا    1 مراجعـه شـده بـين        اي  ي زنجيره ها  تعداد فروشگاه 
ــرار دارد  ــگاه ق ــه    . فروش ــه ب ــه مراجع ــه اينك ــه ب ــا توج ب

ي ديگر نمودي از وفاداري كم به فروشگاه مورد         ها  فروشگاه
گذاري آنها به صـورت معكـوس         بررسي است، بنابراين نمره   

درصـد صـرف شـده هزينـه خريـد در           . صورت گرفته است  
 مورد بررسي نيـز بـه يـك پيوسـتار پـنج طيفـي               فروشگاه

متغيرها همگـون   گيري    تبديل شده است كه مقياس اندازه     
بنابراين به ازاي هر بيست درصد يـك امتيـاز تعلـق            . باشد

سـاختار درونـي پرسـشنامه از       بـراي بررسـي     . گرفته است 

                                                                 
1. Kristof 
2. Gaby 
3. Likert Scale  

 اسـتفاده شـده و نتـايج نـشان داده           4تحليل عاملي تاييدي  
بـا  .  اسـت  96/1سيرها بزرگتـر از      همـه مـ    tاست كه آماره    

گرهـا بـا     ي هر يـك از نـشان      ها  توجه به اينكه مقادير آماره    
سازه مربوط بـه خـود بزرگتـر از مقـدار بحرانـي اسـت، در          

اعتبـار  . ئيـد شـده اسـت     أنتيجه روايي سـازه پرسـشنامه ت      
پرسشنامه تحقيق با ضريب آلفاي كرونباخ بررسـي شـده و          

يب آلفاي كرونباخ هر يـك      نتايج از نشان داده است كه ضر      
 اســت، در نتيجــه 70/0ي پرســشنامه بــيش از هــا از ســازه

روش . ئيد شده استأ ت ها  اعتبار پرسشنامه و پاره پرسشنامه    
تحقيق با توجه به كاربردي و با توجـه بـه روش گـردآوري              
اطالعات پيمايشي و با توجـه بـه روش بررسـي و اجـرا بـا                

  .روش همبستگي انجام گرفته است
، ابتـدا   بـا آمـار توصـيفي      هـا   دادهتحليل   وه  تجزي براي

پـذير   آوري به صـورت اطالعـات تفـسير        ي خام جمع  ها  داده
ي هـا  ه انـداز  وي گرايش بـه مركـز     ها  هاندازدرآمده و سپس    

و تحليـل    و تجزيهبراي  . آنها محاسبه شده است   پراكندگي  
ي و از تكنيـك     از آمـار اسـتنباط    ي تحقيق   ها  آزمون فرضيه 

استفاده شده و براساس قواعد     معادالت ساختاري   يابي   مدل
 هــا افزارهــاي آمــاري در مــورد رد يــا پــذيرش فرضــيه نــرم

  .شده استگيري  تصميم
  

  ها نتايج آزمون فرضيه
ي مطرح شده   ها  براي بررسي مدل مفهومي و آزمون فرضيه      

ي ساختاري استفاده شـده و ابتـدا بـا          ها  يابي معادله  از مدل 
اط بين متغيرهاي مـشاهده شـده بـا         ارتبگيري    مدل اندازه 

متغير مكنون و سپس روابط علي ميان متغيرهاي مكنون و 
مدل مفهومي  . آثار علي و ميزان واريانس بررسي شده است       

 بررسـي   نمـايي  بيـشينه درسـت   تحقيق با استفاده از روش      
ي مـشاهده شـده     هـا    پارامترهاي مـدل از روي داده      شده و 

 در چهل و نهمـين تكـرار        نتايج معادالت . برآورد شده است  
بودن مدل    آمده از مناسب   دست  بهنتايج  . حاصل شده است  

 آمده از نمونه آماري حمايـت       دست  بهي  ها  تئوريكي با داده  
ريـشه   بـراي    065/0برازش كل مدل با مقـدار       . كرده است 

شـاخص نـرم شـده        براي 97/0،  خطاي ميانگين مجذورات  
زندگي با مقدار   براي شاخص نرم نشده برا     98/0،  1برازندگي

                                                                 
4. Confirmatory factor analysis (CFA) 
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ــدگي تطبيقــي 90/0، 98/0 ــراي شــاخص برازن  06/0 و 2 ب
  .ئيد شده استأ ت3ريشه مجذور ميانگين باقيماندهبراي 

نشان داده است كه نشانگرهاي     گيري    نتايج مدل اندازه  
مشاهده شده بـه صـورت معنـادار بـه متغيرهـاي مكنـون              

متغيـر مكنـون پـست      گيـري     مـدل انـدازه   . مرتبط هستند 
رفتار گيري    با سه نشانگر مرتبط با آن، مدل اندازه       مستقيم  
گيـري     با چهار نشانگر مرتبط با آن، مـدل انـدازه          ترجيحي
 بـا دو نـشانگر مـرتبط بـا آن، مــدل     ي ملمـوس هـا  پـاداش 
 بـا چهـار نـشانگر مـرتبط بـا آن، مـدل              اعتمادگيري    اندازه
 با چهار نـشانگر مـرتبط بـا آن و           تعهد ارتباطي گيري    اندازه

 با دو نشانگر مرتبط با آن       وفاداري رفتاري گيري    دازهمدل ان 
نتايج بخش ساختاري مدل نـشان      . مثبت و معنادار هستند   

 مثبـت و    هـا   ي مطرح شده در فرضيه    ها  داده است كه رابطه   
به بيان ديگر روابط علي متغيرهاي اثرگذار       . معنادار هستند 

بر متغيرهاي اثرپـذير در هـر شـش فرضـيه مطـرح شـده               
اين نتـايج براسـاس     .  معنادار مشاهده شده است    مستقيم و 

ي تبيــين شــده، ضــرايب پارامترهــاي هــا ميــزان واريــانس
نتـايج در   .  آمـده اسـت    دست  به tاستاندارد شده و شاخص     

  . نشان داده شده است 2 و نمودار شماره 1جدول شماره 
  

  

  
  متغيرهاي مكنون ضرايب استاندارد شده بين نشانگرها با متغيرهاي مكنون و بين :2 شكل

  
  
  1  - Normed Fit Index (NFI) 

2  - Goodness of Fit Index (GFI) 
3  - Root Mean Square Residual (RMR) 
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  ساختاري تحقيقمدلدر  مورد مطالعه متغيرهاي  بينروابطي ها  شاخص:1جدول 

 ورد پارامترآبر  شاخص  متغير اثرپذير  متغير اثرگذار
 t R2آماره   استاندارد

  (  38/0  50/4(گاما  پست مستقيم

  (  37/0  56/4(گاما  رفتار ترجيحي

 ي ملموسها پاداش

 اعتماد

  (  38/0  45/5(گاما 

72/0  

  (  94/0  04/9  88/0(بتا  تعهد ارتباطي اعتماد

  (  96/0  60/14  92/0(بتا  وفاداري رفتاري تعهد ارتباطي

 
 ل عموميي برازندگي مدها اندازه شاخص

97/0= NFI  065/0= RMSEA  98/0= NNFI  064/0= RMR  98/0= CFI  99/0= CFI  
 

  گيري نتيجه
 آمـده از آزمـون مـدل مفهـومي،          دسـت   بـه براساس نتـايج    

ضرايب گاما به ترتيب براي متغيرهاي پست مستقيم، رفتار  
ــاداش  و 38/0 و 37/0، 38/0ي ملمــوس هــا ترجيحــي و پ

 بزرگتـر از    45/5 و   56/4 ،50/4 بـه ترتيـب      tي  هـا   شاخص
 است كه نشان دهنده تاثير مثبـت و معنـادر   58/2 و   96/1

ايــن ســه . ايــن متغيرهــا بــر اعتمــاد بــه فروشــگاه اســت 
 از تغييرات اعتماد به فروشگاه      72/0متغيركوشش ارتباطي   

اعتمـاد فروشـگاه بـر تعهـد         ضريب. نمايند  مي را تبيين 
 كـه   04/9 بـه مقـدار    t و شـاخص     94/0ر  ارتباطي بـا مقـدا    

 اســت از تــاثير مثبــت و معنــادار 58/2 و 96/1بزرگتــر از 
متغير اعتماد فروشگاه بر تعهد ارتباطي حمايت كـرده كـه           

 از تغييرات تعهد ارتباطي با اعتماد به فروشگاه قابـل           88/0
  .تبيين است
ري بـا مقـدار      تعهد ارتباطي بر وفاداري رفتا     ضريب  

 58/2 و   96/1 كـه بزرگتـر از       60/16 بـه    t و شاخص    96/0
ثير مثبـت و معنـادار متغيـر تعهـد ارتبـاطي بـر              أاست از ت  

ــه   ــرده ك ــت ك ــاري حماي ــاداري رفت ــرات 92/0وف  از تغيي
براساس . وفاداري رفتاري با تعهد ارتباطي قابل تبيين است       

ن تـوا   مي  آمده از ازمون مدل مفهومي     دست  بهي  ها  شاخص
  :يپراستار تهرانها  ادعا كرد كه در فروشگاه

سطح باالتري از پست مستقيم به سطح باالتري از         ") 1
ســطح بــاالتري از رفتــار ") 2، ".شــود  مــياعتمــاد منجــر

) 3،  ".شـود   مـي  ترجيحي به سطح باالتري از اعتماد منجـر       
ي مـادي بـه سـطح بـاالتري از          ها  سطح باالتري از پاداش   "

سـطح بـاالتري از اعتمـاد بـه         ") 4،  ".شود  مي اعتماد منجر 
) 5 و ".شــود  مـي سـطح بـاالتري از تعهــد ارتبـاطي منجــر   

ســطح بــاالتري از تعهــد ارتبــاطي بــه ســطح بــاالتري از "
  ".شود  ميوفاداري رفتاري منجر

 آمده از تاثير متعيرهاي پـاداش ملمـوس     دست  بهنتايج  
اطي، بر اعتماد به فروشگاه، اعتماد به فروشگاه بر تعهد ارتب         

ي نظـري   ها  تعهد ارتباطي بر وفاداري رفتاري مطابق با پايه       
ي مطالعه كريستوف و كـابي در       ها  و انتظار پژوهش و يافته    

در اي    هي زنجيـر  هـا   جامعه آماري مشتريان لباس فروشـگاه     
همچنـين  .  است 2003كشورهاي هلند و بلژيك و در سال        

ـ    أنتايج به دست آمده از ت      ر ثير متغيرهاي پـست مـستقيم ب
ي نظـري و انتظـار      هـا   اعتماد به فروشـگاه مطـابق بـا پايـه         

ي مطالعه كريـستوف و كـابي در جامعـه          ها  پژوهش و يافته  
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در كـشور   اي    هي زنجيـر  هـا   آماري مشتريان لباس فروشگاه   
ثير متغيـر رفتـار ترجيحـي بـه         أ و تـ   2003هلند در سـال     

ي نظـري و انتظـار      هـا   اعتماد به فروشـگاه مطـابق بـا پايـه         
ي مطالعه كريـستوف و كـابي در جامعـه          ها  افتهپژوهش و ي  

در كـشور   اي    هي زنجيـر  هـا   آماري مشتريان لباس فروشگاه   
  . است2003بلژيك در سال 

  
  پيشنهادات
 آمـده از مـدل مفهـومي تحقيـق در     دست بهبراساس نتايج  

 فروشـان پيـشنهاد   جامعه آمـاري مـورد مطالعـه بـه خـرده         
ارتبـاطي پـست    ي  ها  با استفاده از كوشش   ) 1: گردد كه  مي

ي كوتـاه تلفـن     هـا   پست الكترونيكي، پيـام   : مستقيم شامل 
ي اطالع رسـاني و تبليغـاتي       ها  همراه، پست كردن كاتالوگ   
ي هـا   با استفاده از كوشـش     )2محصوال جديد به مشتريان،     

 بـا   رفتـار متفـاوت بـودن     : ارتباطي رفتار ترجيحـي شـامل     
ارائـه   و   رضايت ارائه خدمات، جلب     سرعتمشتريان وفادار،   
ــر ــادار و خــدمات بهت ــشتريان وف ــه م ــا اســتفاده از ) 3 ب ب

ارائـه  : ي ملمـوس شـامل    هـا   ي ارتبـاطي پـاداش    ها  كوشش
 به مـشتريان وفـادار بـسترهاي الزم را    دادن هديه  و   پاداش

. براي ايجاد اعتمـاد مـشتريان بـه فروشـگاه ايجـاد نماينـد             
ي ارتباطي بـا ايجـاد تـاثير مثبـت و           ها  افزايش اين كوشش  

دار بر اعتماد به فروشگاه موجب افزايش تعهد ارتباطي         معنا
شده و اين متغير نيز به صورت معنادار بر وفاداري رفتـاري            

با توجه بـه اينكـه كوشـش    . افزايد  مي مشتريان به فروشگاه  
تواند در جهت ايجاد و تقويت اعتماد مشتريان          مي ارتباطي

  مـورد  هـا   ي زنجيـره و سـاير خـرده فروشـي         ها  در فروشگاه 
استفاده قرار گيرد و سبب ايجاد تعهد ارتباطي و در نهايت           
 موجب وفاداري رفتاري مشتريان گردد، بنـابراين پيـشنهاد        

ي فروشـگاهي بـا انتخـاب       هـا   گردد كـه خـرده فروشـي       مي
ــتراتژي ــا اس ــشي ه ــط م ــا  و خ ــه  ه ــاربردي در زمين ي ك
ي ارتبــاطي، بــسترهاي الزم را بــراي وفــاداري هــا كوشــش

  .زندمشتريان فراهم سا
ي حاصل از تحقيق، به     ها   و تجربه  ها  با توجه محدوديت  

از سـاير متغيرهـاي     : گـردد   مي تحقيقات آتي پيشنهادهاي  
موثر بر وفاداري رفتاري و عوامل روانشناختي نيز در مـدل           
استفاده گردد و مدل در جامعه آمـاري سـطح كـشور و در              

زمينه كسب و كارهاي گوناگون براي شناخت كلـي روابـط         
  .متغيرها بررسي گرددبين 
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