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 چکیده 

شرکت همراه اول در  انیمشتر یبر وفادار یرابطه ا یابیبازار یها کیتاکت ریتأث یبررس قیتحق نیهدف ا

 قیتحق یاجرا. باشد  یم یدف آن کاربردو ه یشیماپی–یفیتوص قیروش تحق. باشد یشهر تهران م

جامعه . باشد یریگ میتصم ندیدادن به فرآ یاریایموجود  طیشرا شتریشناخت ب یتواند برا یم یفیتوص

داده ها از پرسشنامه  لیو تحل هیتجز یباشد و برا یهمراه اول شهر تهران م انیمشتر هیکل قیتحق یآمار

که  یپرسشنامه ا. دیگرد عیساده توز یبه صورت تصادف نیترکنفر از مش 081 نیاستفاده شده است که ب

و بالوگال  2112، کزهندری– 2102ارحمان،یو ز یمورد استفاده قرار گرفت از مقاالت عل قیتحق نیدر ا

نشان داد که  جیشد و نتا یان بررس ییایکرونباخ پا یآلفا بیو با استفاده از ضر دهیاستخراج گرد 2112،

 لیو تحل هیبه دست آمده از تجز جینتا. باشد یم شتریدرصد ب 01از  بیضر نیا ارهیمتغ هیکل یبرا

شرکت همراه اول در  انیمشتر یبر وفادار یرابطه ا یابیربازا یها کینشان داد که تاکت قیتحق اتیفرض

د بر ، احساسات و اعتما انیاعتبار برند بر اعتماد مشتر یفرع اتیدر فرض نیدارد و همچن ریشهر تهران تأث

در . ندارد ریشرکت همراه اول تأث انیبر اعتماد مشتر نیگزیجا تیجذاب یدارد ول ریتأث انیمشتر یوفادار

 .دیبه شرکت ارائه گرد یشنهاداتیپ زیانتها ن
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 مقدمه 

 .مند، به یک استراتژی اثربخش برای ارتقاء وفاداری و حفظ مشتریان تبدیل شده استابت، بازاریابی رابطهبا افزایش شدت رق
به  یرابطه ا یابیبازار ابان،یبازار یامروزه برا. آن هاست یکسب وفادار انیرابطه بلند مدت با مشتر جادیهدف شرکت ها از ا

اعتبار برند جذابیت های جایگزین رابطه  یابیبازار یها کیتاکت. اندینما یمهمتر رخ م اریهدف بس نیعنوان برآورده کننده ا

اعتماد و  یارتباط یباال تیفیک کییموجود و در ط انیموجب حفظ مشتر یرابطه ا یابیبازار ییبه عنوان بازوان اجرا احساسات

رقبا اقدام به  غاتیو تبل یطید عوامل محوفادار با وجو انیمشتر. گردد یآن ها م یموجب وفادار جهیآن ها جلب و در نت تیرضا

 Sin)ندینما یم نیو تضم نیتام یشرکت را در بازار متالطم امروز یسودآور قتیکنند و در حق یمجدد م دیخر

etal,2002 .) بسیاری از ارائه دهندگان خدمات در مواجهه با یک محیط به شدت رقابتی در صنعت ارتباط از راه دور تلفن

ژانگ و . اتژی های بازاریابی فشرده ای برای رقابت و به منظور به دست آوردن وفاداری مشتری ظهور کرده اندهمراه، با استر

اظهار کرده اند که اگر چه تحقیقات گسترده بسیاری در زمینه تاکتیک های بازاریابی رابطه انجام شدهاست اما ( 2112)فنگ 

شدن به یکی ازمهمترین  صنعت مخابرات، در حال تبدیل. ری وجود داردهنوز شناخت کمی در مورد تاثیر آن بر وفاداری مشت

به طور روز افزون با پیشرفت فناوری دراین صنعت، انتقال عکس، . است  صنایع درجهان است و اقتصاد جهانی را متاثرکرده

شرکتهای فعال در این  پیشرفت ها محیط به دنبال این. صدا، تصویر و داده ها باسرعت و کیفیت بیشتری صورت می گیرد 

در  می شود و بازاریابان این صنعت به دنبال ایجاد یکمزیت رقابتی پایدار از طریق ایجاد نوآوری و رضایت صنعت متالطم

کند و توان  می نقش مهمی در صنعت مخابراتی بازی ای با این اوصاف بازاریابی رابطه. (Zhang &Feng,2009)مشتری هستند

با توجه به اینکه تاکنون در شرکت همراه اول بیشتر .تباط مشتری مدارانه بین شرکت ومشتریان ایجاد کندآن رادارد که یک ار

بر مباحث تبلیغات سنتی تمرکز بوده است و مدیران و مسؤلین آن توجه کافی به مسئله بازاریابی رابطه ای نداشته اند، لذا 

ای است که بایستی در شرکت همراه اول ر وفاداری مشتری به عنوان مسالهای و تأثیر آن بمطالعه تاکتیک های بازاریابی رابطه

ایچه های بازاریابی رابطهگویی به این پرسش هستیم که تاکتیکبنابراین در این تحقیق به دنبال پاسخ.مورد تحقیق قرار گیرد

 تاثیری بر وفاداری مشتریان دارد؟

 یابیبازار 0281در سال  یبر. مطرح شده است یصنعت یابیخدمات و بازار یابیبازار نهیرابطه مند در ابتدا در زم یابیمفهوم بازار

در دنیای امروز، خریداران برای .کرده است فیتوص انیجذب، حفظ و ارتقاء روابط با مشتر یرابطه مند را به عنوان استراتژ

اند تنوع کاالها و محصوالت مختلف باعث شده.گیری در فرایند خرید، با سواالت و اما و اگرهای بسیاری روبرو هستندتصمیم

جذب مشتریان اند که هزینهاز سویی دیگر شرکتها دریافته (Wang,2005 . )مشتریان با حق انتخابهای فراوان مواجه باشند

که جدید پنج برابر هزینه حفظ مشتریان کنونی است و از دست دادن یک مشتری، تنها از دست دادن یک قلم فروش نیست، بل

توانسته است در طول زندگی انجام دهد فراتر از آن به معنی از دست دادن کل جریان خریدهایی است که مشتری می

(Kotler,1999) . از آنجا که ارائه خدمات مستلزم برقراری رابطه مستقیم با دریافت کنندگان خدمت بود، محققان توانستند

طبق بررسی های به عمل . (Shet,2002. )پایدار با آنان مورد تحلیل قرار دهندکه وفاداری مشتریان را حین برقراری تعامالت 

آمده تحقیقاتی که در داخل و خارج از کشور صورت پذیرفته است بیشتر در حوزه بازاریابی رابطه ای می باشد و در خصوص 

ظیر همراه اول تحقیقات اندکی صورت تاکتیک های بازاریابی رابطه ای و تاثیر آن بر وفاداری مشتریان در صنایع خدماتی ن

شرکت به نظر می رسد انجام چنین تحقیقاتی در شرکت  نیمسؤللذا با توجه به عدم اطالعات کافی مدیران و .پذیرفته است

 یو براساس هدف از نوع کاربرد یشیمایپ-یفیاز نوع توص قیبراساس طرح تحق قیتحق نیا .همراه اول ضروری می باشد

هدف اصلی  .باشد یریگ میتصم ندیدادن به فرآ یاریایموجود  طیشرا شتریشناخت ب یتواند برایم یفیتوص قیتحق یاجرا.است

تحقیق تعیین تأثیر تاکتیک های بازاریابی رابطه ای بر وفاداری مشتریان شرکت همراه اول و اهداف فرعی تحقیق شامل تعیین 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

  

 

مدل  .ماد مشتریان و تأثیر اعتماد مشتریان بر وفاداری آنان می باشدتأثیر اعتبار برند، جذابیت جایگزین و احساسات بر اعت

در همین راستا یک فرضیه اصلی و چهار فرضیه فرعی به صورت زیر در نظر گرفته آورده شده و  0مفهومی تحقیق نیز در شکل 

 :شده است

 فرضیه اصلی 

 .ل در شهر تهران تأثیر داردتاکتیک های بازاریابی رابطه ای بر وفاداری مشتریان شرکت همراه او

 فرضیات فرعی

 .دارد ریتاث در شهر تهران شرکت همراه اول انیمشتراعتبار برند بر اعتماد .0

 .دارد ریتاثدر شهر تهران شرکت همراه اول  انیمشترجذابیت جایگزین بر اعتماد .2

 .دارد ریتاثدر شهر تهران شرکت همراه اول  انیمشتراحساسات بر اعتماد.1

 .دارد ریتاثدر شهر تهران  شرکت همراه اول  عتماد مشتریان بر وفاداری آنان در ا.4

 

 ادبیات و پیشینه 
 بازاریابی رابطه مند

موجود، مهارت در ایجاد ارتباط صحیح ( سود آور)برای حفظ مشتریان کلیدی . هنر کسب وکار امروز است0بازاریابی رابطه مند

یابی بدوی یا کالسیک، عمدتاً به انجام معامله توجه داشت وبه حفظ مشتریان اهمیتی تئوری بازار . با مشتری ضروری است

اما با گسترش رقابت و اشباع شدن بسیاری از بازارها و تغییرات پیوسته در محیط و ترکیب جمعیت، شرکتها با این . دادنمی

ادی روبه گسترش و بازارهای درحال رشد روبرو واقعیت روبرو شدند که امروزه دیگر مانند گذشته شرکتها با یک نظام اقتص

امروزه هر مشتری ارزش ویژه خود را دارد و اینک شرکتها برای به دست آوردن سهم بیشتری از بــــازار ثابت یا روبه . نیستند

هند که هزینه دتحقیقات نشان می. کاهش باید مبارزه کنند، بنابراین هزینه های جذب مشتریان جدید روبه افزایش نهاده است

 . برابر هزینه حفظ مشتریان کنونی است ۵جذب مشتریان جدید 

شرکتها دریافته اند که از دست دادن یک مشتری چیزی بیش از، ازدست دادن یک قلم فروش است، بلکه به معنی از دست 

بوده، انجام دهد  توانسته در طول زندگی یا دوره زمانی که مشتریدادن کل جریان خریدهایی است که مشتــری می

(Kotler,1999 )اند، بازاریابی رابطه مند در های نوین کسب وکار که وارد ادبیات بازاریابی شدههمچون بسیاری از ایده

اما از آنجا که شک و تردید بسیاری در معنی و مفهوم بازاریابی رابطه مند . ای استفاده شده استسالهای اخیر به طور گسترده

رسد به لحاظ مفهوم، بازاریابی رابطه مند در میان کمی دقت و تأمل بیشتر در این رابطه ضروری به نظر می خوردبه چشم می

برای بعضی، . پردازدهای بازاریابی جای داده شده که به تحلیل و تعامل بین خریداران و فروشندگان میای از تاکتیکمجموعه

اما این درحالی است که هسته مفهومی آن به تعهد و اعتماد . ای از مشتریان استمند تنها به معنی پایگاه دادهبازاریابی رابطه

 .اشاره دارد

اما اساس و پایه این شاخه از . توسط تنی چند از صاحبنظران بازاریابی مطرح شد 0281بازاریابی رابطه مند اولین بار در دهه 

از دل تحقیقات مربوط به روابط بین خریدار و فروشنده در کسب و  بازاریابی که رابطه تنگاتنگی هم با رفتار مصرف کننده دارد

در این پارادایم به جای نگرش خصمانه به مقوله چانه زنی در هر معامله . کارهای متوسط و نسبتاً بزرگ بیرون آمده است

زی شده نسبت به هم خریدار و فروشنده برای رسیدن به اهداف خود با یکدیگر به توافق می رسند و در یک قالب طرح ری

بازاریابی رابطه مند به ایجاد روابط بلندمدت و ( Palmer etal,2000)دهند تعهداتی پیدا کرده و روابط خود را شکل می

کند و اساس آن برقراری ارتباطات مطلوب و موثر به منظور حفظ متقابل با افراد و سازمانها و گروههای ذینفع اشاره می

نگرد مند مشتری را به دیده یک دارایی میبین گروههای ذینفع، مشتری مهمترین بوده و بازاریابی رابطهدر . ونگهداری آنهاست

مند، بازاریابی رابطه. شود و اگر چه در ترازنامه شرکتها جایی ندارد اما درحقیقت از همه آن اقالم مهمتر استکه مستهلک نمی

                                                           
1
-Relationship Marketing 
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خواهد زمان و قیمت موردتقاضای بازار هدف، دراختیارش قرار دهد، بلکه می صرفاً به دنبال این نیست که خدمات را در مکان،

بازاریابی رابطه . چنان روابطی با بازار هدف ایجاد کند که مجدداً در آینده از او خرید و دیگران را نیز به این کار ترغیب کنند

 .ا از دست بدهدمند به دنبال آن است که مشتریان بیشتری را حفظ کرده و مشتریان کمتری ر
 وفاداری مشتریان

بعنوان  . گیرد می قرار استفاده مورد زیاد سالیان برای مشتریان رفتار زمینه در وسیع بطور که است مفهومی مشتری وفاداری

 مارك،) موجودیت مورد در فرد نگرش بین رابطه برقراری قدرت بعنوان مشتری اری وفاد به ، 0224مثال دیک و باسو ، 

 .اند نموده توجه خرید تکرار و …) و فروشنده انبار، ، خدمت

 :است شده مشخص مشتریان وفاداری برای مفهوم سه کلی بطور

 .گردد می نظر مورد مارك با رابطه یک برقراری به منجر اوقات گاهی که نگرش ابتدایی یک بعنوان وفاداری.0

 )گذشته هایخرید الگوی مانند(شده آشکار رفتار براساس "عمدتا وفاداری.2

 .افراد نگرش بوسیله شده معتدل خرید.1

 ابتدایی نگرش یک بعنوان وفاداری*

نگرشها  این . د شو می دیده نیز وفاداری دارد، وجود مارك یک به نسبت قوی فکری تعهد یک که آنجا معتقدند محققان

 احساس ن آ به نسبت و ، دارند عالقه ركما یک به آنها میزان چه به اینکه مورد در افراد از پرسش بوسیله که است ممکن

 مثبت احساسات و اعتقادات ها، مارك سایر با مقایسه در آن با رابطه در و کنند، می توصیه دیگران به آنرا می کنند، تعهد

 که است چیزی آن این .باشد می مارك یک خرید برای مهمی کننده بینی پیش نگرشها، این قدرت .شود گیری اندازه دارند،

 :دارد ذهن در کند، می تعریف را مشتری ی وفادار که وقتی 0220،  اولیور

 از خرید تکرار بوسیله آینده، در خدمت یا صول مح یک برای 25 مجدد شدن مشتری یا مجدد خرید برای عمیق تعهد یک"

 برروی تاثیرگذاری برای ابیبازاری تالشهای و موقعیتی تاثیرات الرغم علی مشابه، های مارك از ای مجموعه مشابه یا مارك

 " .رفتار تغییر

توجه  رغم به .است نموده دریافت را ها پشتیبانی برخی مدل این مارك، تحقیقات و تجاری تبلیغات به مربوط های زمینه در

 مفاهیم این مشتریان، وفاداری فهم برای رفتاری و ای رابطه های رویکرد از شده مشتق تفکرات به شناسی جامعه و روانشناسی

 از دیدگاه این کردن رد یا تایید برای کمی سیستماتیک تجربی تحقیقات .باشند نمی ضرر بدون مشتریان وفاداری ط به مربو

 (.Donio etal,2006)یان وجود دارد  مشتر وفاداری

 شده آشکار رفتار براساس وفاداری*

ن  سالیا طول در د خری الگوهای زمینه در داده زیادی مقدار گرفته صورت تحقیقات .باشد می انگیز بحث بسیار مفهوم، این

 گرفته صورت قات تحقی براساس .است نموده ایجاد متنوع کشورهای از بسیاری برای و تولید های طبقه سراسر در دراز

 می بیقید ”کامال یا و هستند وفادار % 100 محصول به نسبت که دارند وجود کمی بسیار مشتریان که ه است شد مشخص

 طبقه یک در ها مارك از ترکیبی یک به وفاداری مثال بعنوان( .گیرند می قرار سطح دو این ر بین د افراد بیشتر . باشند

 )محصول

 “ .شود می تعریف مارك چندین از مارك یک خرید به نسبت رشد حال در تمایل یک بعنوان وفاداری دیدگاه، این از“

خرید  دفعات تعداد و خرید مقدار عملکرد، اصلی معیارهای .دارند توجه فرد روی بر کزتمر بجای بازار بر تمرکز به محققان این

 .باشد می شده تعریف دوره یک برای تکراری خریدهای و

 افراد نگرش بوسیله شده معتدل خرید*

 :باشد می دلیل دو به وفاداری از تعریف یک براساس خریداران طرزفکر به دادن انسجام
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و  کسانی چه که کند می مشخص زیرا بود، خواهد مفید مشتریان میان در غیرنگرشی وفاداری و نگرشی ریوفادا بین تمایز.0

 وفادار مشتریان تا کشد می طول چقدر اینکه مورد در معیار یک دلیل، همین به هستند، پذیر آسیب مشتریان از تعداد چه

 .است شده ارائه باقی بمانند،

 .ندارد وجود دهد، توضیح را وفادارانه رفتار علل بتواند که اری،وفاد از صرف رفتاری تعریف یک.2

 . تحقیقات مختلفی در زمینه بازاریابی رابطه ای و وفاداری مشتری انجام گرفته شده است

 مالی، که منافع دادند نشان» مشتری رفتار تغییر و مند رابطه بازاریابی « عنوان تحت پژوهشی در (2112) همکاران و چو

 مشتری وفاداری افزایش به منجر نتیجه در و بخشیده بهبود را کنندهمصرف هایارزش ساختاری پیوندهای و اجتماعی عوامل

 (. Chu etal,2009).شوندمی

 هایبانک در (2110) دوبیسینا توسط« مشتری وفاداری بر مند رابطه بازاریابی استراتژی اثر بررسی»عنوان  تحت تحقیقی 

 شکایات به رابطه، رسیدگی تعهد، اعتماد، یعنی مند رابطه بازاریابی کلیدی چهار عامل اثر تحقیق این در .گرفت انجام مالزی

 وفادار مشتریان در پرورش که نمود پیشنهاد محقق تحقیق، نتایج به استناد با .ارزیابی شد مشتریان وفاداری بر مشتریان

 (. Ndubisi,2007)شود داده مند رابطه ازاریابیب کلیدی عامل این چهار به ایویژه توجه دارد، ضرورت

 اجتماعی، ساختاری مالی، های برنامه که دادند نشان محققین شد، تدوین ( 2118)همکاران   و وارال توسط که ایمقاله در

 با خریدار کیفیت ارتباط همچنین .دارد مثبتی تاثیر شرکت و فروش با نیروی خریدار ارتباط کیفیت روی مند رابطه بازاریابی

 .(.Varela etal,2008) گذاردمی مثبت اثری فروشنده مالی دستآوردهای روی بر شرکت و فروش نیروی دو هر

 و همکاری برای مبتنی هنجارهای تعهد، اعتماد، وابستگی، رابطه مند، بازاریابی های بنیان تأثیر (2110)دیگران   و تراواتاناونگ

 که داد تحقیق نشان این نتایج .دادند قرار بررسی مورد رابطه حیات یچرخه طول در مشتری بر رضایت را تعارض یریت مد

 در تعهد متغیّر که لی درحا بوده، ارتباط در بلوغ رابطه، و ساخت مراحل در رابطه از رضایت با وابستگی و اعتماد متغیّرهای

 ی در مرحله رابطه از یت رضا بر نیز تعارض مدیریت متغیّر چنین هم  .است داشته رابطه ارتباط از رضایت با بلوغ ی مرحله

 (.Taravanavang etal,2007 )است  نداشته تأثیری افول

در فروشگاه  دیبر رفتار خر یارتباط یابیبازار یها کیتاکت ریتأث یبررس"در تحقیقی با عنوان  0182صمدی و همکاران درسال 

و رفتار  یساز یارتباطات، شخص) یارتباط یابیبازار یها کیکه تاکترسیدند به این نتیجه  "پوشاك با استفاده از مدل معادالت

ارتباط  دیبه ادامه خر یمشتر لیپاداش و تما کیتاکت نیدارند و ب دیبه ادامه خر یمشتر لیبا تما یارتباط معنادار( یحیترج

اعتماد،  ،یارتباط تیرضا یرو یمثبت ریتاث یارتباط یابیبازار یها کینشان داد که تاکت جینتا نیهمچن. وجود نداشت یمعنادار

 .(0182صمدی و همکاران،) دارد دیو رفتار خر یتعهد ارتباط

 یمشتر یرابطه مند بر وفادار یابیبازار یابعاد ارزش ریتأث یبررس"در تحقیق با عنوان  0121در سال ،بهاره؛یونوس،داور؛ ظهور

منافع  ریرابطه مند تنها سه متغ یابیبازار یابعاد ارزش انیاز مکه به این نتیجه رسیدند "تلفن همراه یها یبه برند گوش

 یرفتار یو وفادار ینگرش یرابطه وفادار نیهمچن.داشته اند ریتاث ینگرش یبر وفادار یو منافع تجرب نیمنافع نماد ،یعملکرد

تعهد به برند نقش  زانیم ریمتغ ،تنهازیپژوهش ن نیکننده در نظر گرفته شده در ا لیتعد یرهایمتغ انیاز م.شده است دییتا زین

 .(0121ونوس و ظهوری،) به برند داشته است یرابطه مند و وفادار یابیبازار یابعاد ارزش انیدر رابطه م یکنندگ لیتعد

 انیمشتر یبر وفادار یرابطه ا یابیبازار یها کیتاکت ریتأث یبررس" در تحقیقی تحت عنوان  0120حقیقی و همکاران درسال  

 یابیبازار ییبه عنوان بازوان اجرا یرابطه ا یابیبازار یها کیتاکتبه این نتیجه رسیدند که  "رانسلیشرکت ا انیمنظر مشتر از

موجب  جهیآن ها جلب و در نت تیاعتماد و رضا یارتباط یباال تیفیک کی یموجود و در ط انیموجب حفظ مشتر یرابطه ا

 قتیکنند و در حق یم ددمج دیرقبا اقدام به خر غاتیو تبل یطیبا وجود عوامل محوفادار  انیمشتر. گردد یآن ها م یوفادار

 (.0120حقیقی و همکاران،) ندینما یم نیو تضم نیتام یشرکت را در بازار متالطم امروز یسودآور

 .آورده شده است 0برخی از تحقیقات انجام گرفته در زمینه بازاریابی رابطه ای در جدول 
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 روش تحقیق 
اجرای تحقیق توصیفی می .پیمایشی و براساس هدف از نوع کاربردی است -ن مقاله براساس طرح تحقیق از نوع توصیفیای

کلیه حاضر شامل  مقالهجامعه آماری  .تواند برای شناخت بیشتر شرایط موجود یا یاری دادن به فرآیند تصمیم گیری باشد

ی که دسترسی به کلیه افراد جامعه آماری وجود ندارد و این جامعه نامحدود و از آنجای باشدمی مشترکین همراه اول شهر تهران

ها برای  فرمول کوکران یکی از پرکاربردترین روش. می باشد از فرمول کوکران برای تعیین حجم نمونه استفاده شده است

عمده  .انتخاب گردیدی ساده بصورت تصادفنفر از جامعه آماری  081و بدین ترتیب تعداد  محاسبه حجم نمونه آماری است

آورده  2ج شده و در جدول ترین روش های گردآوری اطالعات در این مقاله پرسشنامه می باشد که از منابع مختلف استخرا

به صورت کامل آورده شده و نشان از روایی  211۵شده است که در حالت کلی می توان گفت در مقاله نادوبیسی و واه ،

ها و انطباق هرچه بیشتر با جامعه آماری،  اطمینان از عدم ابهام در سؤاالت و همچنین بومی کردن مقیاس برای .پرسشنامه دارد

نفر از افراد  11بدین منظور پرسشنامه به طور آزمایشی بین . اقدام به انجام مطالعات اولیه و تعیین اعتبار پرسشنامه گردید

با . ر سنجش اعتبار پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده استبه منظو مقالهدر این . جامعه نمونه توزیع گردید

درصد  82ضریب آلفای کرونباخ محاسبه گردید که مقدار آلفای کرونباخ بدست آمده   SPSSاستفاده از کامپیوتر و نرم افزار 

مقدار . ار بسیار باالیی برخوردار استباشد، که نشان دهنده این است که این پرسشنامه ها از اعتبدرصد بیشتر می 01است و از 

در این مقاله برای پاسخگویی به  .درصد بیشتر می باشد 01مقاله از ابعاد پرسشنامه کلیه آلفای کرونباخ بدست آمده برای 

 .و ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون استفاده شده است SPSSفرضیات تحقیق از نرم افزار 

 

  یافته ها
حاصل از آزمون کلموگروف اسمیرنف نتایج . فرضیات تحقیق نرمال بودن داده ها مورد بررسی قرار گرفته شد قبل از بررسی

بیشتر بوده و فرض صفر قابل قبول می باشد که نشان از نرمال  10/1برای کلیه متغیرها نشان داد که سطح معنی داری از 

در مرحله  .آورده شده است 1اطالعات این آزمون در جدول . بودن داده ها داشته و می توان از آزمون رگرسیون استفاده نمود

 . ه بررسی فرضیات تحقیق پرداخته شدبعد ب

 .تاکتیک های بازاریابی رابطه ای بر وفاداری مشتریان شرکت همراه اول در شهر تهران تأثیر دارد: فرضیه اصلی 

کمتر بوده  1۵/1از ( 111/1)می توان گفت که مقدار سطح معنی   4با توجه به نتایج کسب شده از آزمون رگرسیون و جدول 

بیشتر است پس فرضیه مقابل تأیید شده و با توجه به مقدار ضریب ( 21/0)نیز از آماره جدول ( 021/04)ن و آماره آزمو

درصد با هم ارتباط دارند و  2/04همبستگی می توان گفت که تاکتیک های بازاریابی رابطه ای و وفاداری مشتریان به اندازه 

 . ارتباط بین آنها را می توان به این صورت نشان داد

 یمشتر یوفادار=  1128+  11200( یابیبازار یکتاکت:    )یمعادله کل 

 

 .دارد ریشرکت همراه اول در شهر تهران تاث انیمشتراعتبار برند بر اعتماد : اول فرعی هفرضی

وده کمتر ب 1۵/1از ( 111/1)می توان گفت که مقدار سطح معنی   4با توجه به نتایج کسب شده از آزمون رگرسیون و جدول 

بیشتر است پس فرضیه مقابل تأیید شده و با توجه به مقدار ضریب ( 21/0)نیز از آماره جدول ( 22۵/4)و آماره آزمون 

درصد با هم ارتباط دارند و ارتباط بین آنها را می  2/1۵همبستگی می توان گفت که اعتبار برند و اعتماد مشتریان به اندازه 

 . توان به این صورت نشان داد

 اعتماد= 21818+  11288( اعتبار برند:    )یدله کلمعا

 

 .دارد ریشرکت همراه اول در شهر تهران تاث انیمشترجذابیت جایگزین بر اعتماد : فرضیه فرعی دوم
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بیشتر بوده  1۵/1از ( 18۵/1)می توان گفت که مقدار سطح معنی   4با توجه به نتایج کسب شده از آزمون رگرسیون و جدول 

کمتر است پس فرضیه صفر تأیید شده و می توان گفت که جذابیت ( 21/0)نیز از آماره جدول ( 012/0)زمون و آماره آ

 .جایگزین بر اعتماد مشتریان تأثیر ندارد

 

 .دارد ریشرکت همراه اول در شهر تهران تاث انیمشتراحساسات بر اعتماد: فرضیه فرعی سوم

کمتر بوده  1۵/1از ( 111/1)می توان گفت که مقدار سطح معنی   4و جدول  با توجه به نتایج کسب شده از آزمون رگرسیون

بیشتر است پس فرضیه مقابل تأیید شده و با توجه به مقدار ضریب ( 21/0)نیز از آماره جدول ( 48/0)و آماره آزمون 

ند و ارتباط بین آنها را می درصد با هم ارتباط دار 1/42همبستگی می توان گفت که احساسات و اعتماد مشتریان به اندازه 

 . توان به این صورت نشان داد

 یمشتر اعتماد=  014۵2+  11۵۵۵( احساسات:    )یمعادله کل

 

 .دارد ریشرکت همراه اول در شهر تهران تاث اعتماد مشتریان بر وفاداری آنان در: فرضیه فرعی چهارم

کمتر بوده  1۵/1از ( 111/1)توان گفت که مقدار سطح معنی  می  4با توجه به نتایج کسب شده از آزمون رگرسیون و جدول 

بیشتر است پس فرضیه مقابل تأیید شده و با توجه به مقدار ضریب ( 21/0)نیز از آماره جدول ( 12/0)و آماره آزمون 

ین آنها را می توان درصد با هم ارتباط دارند و ارتباط ب 1/40همبستگی می توان گفت که اعتماد و وفاداری مشتریان به اندازه 

 . به این صورت نشان داد

 یمشتر یوفادار= 010۵۵+  1148۵( اعتماد:    )یمعادله کل
 

 جداول، شکل ها و نمودارها  

 
 (2112و ژانگ  211۵بنسال، تیلور و جیمز : منبع)مدل مفهومی تحقیق : 0شکل 
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 ندتحقیقات انجام شده در زمینه بازاریابی رابطه م: 0جدول 

 نتایج تحقیق روش تحقیق متغیرهای پژوهشی محقق و سال تحقیق عنوان تحقیق

و  b2b Relperfمعیار 

آوردن : کارت امتیازی 

تئوری بازاریابی رابطه مند 

به رویه ی روابط بنگاه با 

 بنگاه

الجس و همکاران 

(2118) 

رویه ها و خط مشی ) مستقل 

های رابطه ، تعهد ، همکاری 

( ت از رابطه دوجانبه ، رضای

 (وفاداری)وابسته 

تحلیل ) همبستگی 

عاملی ، ضریب 

 (همبستگی 

رابطه ی مثبت و معنادار میان 

 متغیر وابسته و مستقل

تأثیر : بازاریابی رابطه مند 

هوش هیجانی و اعتماد بر 

 عملکرد بانک

هفرنان و همکاران 

(2118) 

هوش هیجانی و ) مستقل 

 (وفاداری)وابسته ( اعتماد 

ضریب ) ستگی همب

 (همبستگی 

همبستگی مثبت میان 

متغیرهای مستقل و عملکرد 

 بانک

بازاریابی رابطه مند و 

 وفاداری مشتریان

اعتماد ، تعهد ، )مستقل  (2110)ندابیسی 

( ارتباطات ، مدیریت تعارض 

 (وفاداری )وابسته 

تحلیل ) همبستگی 

 (رگرسیون 

تأثیر معنادار چهار متغیر بر 

 وفاداری

یل عاملی و ممیزی تحل

بنیان های بازاریابی رابطه 

 مند و رضایت مشتری

اعتماد ، تعهد ، ) مستقل  (211۵)ندابیسی و واه 

ارتباطات ، مدیریت تعارض ، 

رضایت و ) وابسته ( شایستگی 

 (کیفیت رابطه 

تحلیل ) همبستگی 

 (عاملی و ممیزی 

پنج بنیان بازاریابی رابطه مند 

فیت بین مشتریان براساس کی

رابطه ی ادراك شده و رضایت 

 مشتری تمایز قائل شده 

تعهد : بازاریابی رابطه مند 

و اعتماد مشتری به عنوان 

استراتژی برای بخش های 

 بانکی هنگ کنگ

استراتژی مشتری ) مستقل  (2112)آدامسون 

گرا ، رویکرد بلندمدت ، 

مزایای رابطه ، ارتباطات ، 

هنجارهای رابطه و شهرت 

اعتماد ، تعهد )وابسته ( منفی 

) 

ضریب ) همبستگی 

 (همبستگی 

استراتژی مشتری گرا ، رویکرد 

بلند مدت ، مزایای رابطه 

همبستگی مثبت با اعتماد ، 

ارتباطات ، هنجارهای رابطه ی 

همبستگی مثبت و شهرت 

 همبستگی منفی با تعهد

تأثیر رویکرد بازاریابی 

رابطه مند بر عملکرد 

 تجاری اقتصاد خدمت

 محور

سین و همکاران 

(2112) 

اعتماد ، روابط ) مستقل 

اجتماعی ، ارتباطات ، ارزش 

های مشترك ، همدلی و 

) وابسته ( تالش دوجانبه 

 (عملکرد بنگاه

ضریب ) همبستگی 

همبستگی و تحلیل 

 (رگرسیون 

تأثیر مثبت و معنادار متغیرهای 

مستقل بر رشد فروش ، سهم 

 ROIبازار و 

ازاریابی درك پیامدهای ب

رابطه مند ، ادغام مزایای 

 رابطه ای و کیفیت رابطه 

هنینگ ترو و همکاران 

(2114) 

مزایای اطمینان ، )مستقل 

( اجتماعی و رفتار ویژه 

( رضایت و تعهد )میانجی 

وفاداری و ارتباطات )وابسته 

 (دهان به دهان 

تحلیل ) همبستگی 

عاملی و مدل 

 (معادالت ساختاری 

متغیر مستقل و  تأثیر معنادار

 میانجی بر متغیر وابسته 

تأثیر بنیان های بازاریابی 

رابطه مند بر وفاداری 

مشتریان ، مقایسه ی 

 بانک دولتی و خصوصی

رنجبریان و براری 

(0188) 

اعتماد ، تعهد ، ) مستقل 

( ارتباطات ، مدیریت تعارض 

 (وفاداری )وابسته 

تحلیل ) همبستگی 

 (رگرسیون 

معنادار متغیر تأثیر مثبت و 

مستقل بر وابسته در بانک 

دولتی ، در بانک خصوصی به 

غیر از متغیر ارتباطات بقیه ی 

متغیرها تأثیر مثبت و معنادار 

 بر متغیر وابسته 
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 منبع  سؤاالت شاخص متغیر ردیف

0 

 بازاریابی رابطه ای

 (۵182، 2102مان ،علی و زیا رح) 1 اعتبار برند

 (01، 2112هنریکز،) 2 جذابیت های جایگزین 2

 (۵0، 2112بالوگال،) ۵ احساسات 1

 (۵182، 2102علی و زیا رحمان ،) ۵ اعتماد 4

 (۵182، 2102علی و زیا رحمان ،) 1 وفاداری مشتری وفاداری مشتری ۵

 

 اسمیرنف برای متغیرها –آزمون کلموگروف : 1جدول 

 

 اعتماد احساسات جذابیت اعتبار برند شاخص ها

 وفاداری مشتری

 178 175 178 175 179 تعداد

 3.6049 3.8126 3.8843 3.4886 3.4674 میانگین

 68289. 66924. 60008. 86595. 81689. انحراف معیار

 109. 110. 124. 128. 149. قدرمطلق بیشترین انحراف معیار

 048. 054. 053. 123. 088. بیشترین انحراف مثبت

 109.- 110.- 124.- 128.- 149.- بیشترین انحراف منفی

 1.455 1.451 1.653 1.695 1.999 اسمیرنوف -کولموگروف

 029. 030. 108. 086. 068. سطح معنی داری

 

 نتایج بررسی فرضیات و خروجی نرم افزار: 4جدول 

  tآماره   سطح معنی داری  ضریب متغیر ضریب همبستگی  متغیرها فرضیه

تاکتیک های بازاریابی رابطه ای  اصلی

 و وفاداری مشتریان

042/1 200/1 111/1 021/04>21/0 

 21/0<22۵/4 111/1 288/1 1۵2/1 اعتبار برند و اعتماد مشتریان اول

جذابیت جایگزین و اعتماد  دوم

 مشتری

012/1 200/1 18۵/1 012/0<21/0 

 21/0<48/0 111/1 ۵۵۵/1 421/1 ری مشتریااحساسات و وفاد سوم

 21/0<12/0 111/1 48۵/1 401/1 اعتماد و وفاداری مشتری چهارم

 

 

  گیری بحث و نتیجه
برای بررسی تأثیر تاکتیک های بازاریابی رابطه ای بر وفاداری مشتریان شرکت همراه اول در تهران از آزمون رگرسیون استفاده 

همچنین به صورت جزئی . ی بازاریابی رابطه ای بر وفاداری مشتریان تأثیر دارد نتایج نشان می دهد که تاکتیک ها. شده است 

به این نتایج دست یافتیم که اعتبار برند بر اعتماد و احساسات و اعتماد بر وفاداری مشتریان تأثیرگذارند که این نتایج بدست 

اله نشان داده شد که جذابیت جایگزین بر اعتماد هماهنگ می باشد ولی در این مق 2104آمده با تحقیقات عبداله و همکاران،

 .هماهنگ نبود 2104مشتریان تأثیر ندارد که با نتایج تحقیقات عبداله و همکاران،

 : بعد از بررسی فرضیات تحقیق، محقق پیشنهاداتی به سازمان ارائه داده که به صورت زیر می باشد
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برند بر اعتماد مشتریان ، توصیه می شود که برای افزایش اعتماد مشتریان ،  با توجه به تأیید فرضیه اول و وجود تأثیر اعتبار*

 : موارد ذیل رعایت شود 

 افزایش شهرت اپراتور-

 بهبود مسئولیت اجتماعی اپراتور-

 ایجاد تصویر ذهنی مناسب در ذهن مشتریان-

صیه می شود که برای افزایش وفاداری مشتریان با توجه به تأیید فرضیه سوم و وجود تأثیر احساسات بر اعتماد مشتریان ، تو*

 :موارد ذیل رعایت شود 

 افزایش وابستگی احساسی در مشتری-

 افزایش تعلق خاطر در مشتری-

 ایجاد حس خوب در مشتری با داشتن رفتار دوستانه کارکان-

ه می شود که برای افزایش وفاداری با توجه به تأیید فرضیه چهارم و وجود تأثیر اعتماد مشتریان بر وفاداری آنان ، توصی*

 :مشتریان موارد ذیل رعایت شود 

 اهمیت دادن به منافع مشتریان توسط اپراتور-

 داشتن سیستم صدور صورت حساب قابل اعتماد-

 داشتن حسن شهرت نزد مشتریان-

 داشتن سیاست ها و شیوه های مفید و قابل اعتماد-

 دداشتن فرآیند خدمات مناسب و قابل اعتما-

در این تحقیق به بررسی تأثیر تاکتیک های بازاریابی رابطه ای بر وفاداری مشتریان شرکت همراه اول در شهر تهران پرداخته 

 .موارد ذیل را مورد بررسی قرار دهنددر این راستا به محققین آتی توصیه می شود که . شده است

 ری مشتریانبررسی تأثیر ابعاد ارزشی بازاریابی رابطه مند بر وفادا-*

 دیبر رفتار خر یارتباط یابیبازار یها کیتاکتبررسی تأثیر *

 انجام این تحقیق در شرکت های دیگر *

 بررسی تأثیر تاکتیک های بازاریابی رابطه ای و کیفیت رابطه بر وفاداری مشتری*

ی نیست اصلی ترین محدودیت نیز از این قاعده مستثن مقالهاین . هر تحقیقی با یک سری محدودیت ها و موانع روبروست

همچنین محقق نیز با محدودیت هایی از قبیل . تحقیق استفاده از پرسشنامه و اعمال نظر افراد در آن و نتایج تحقیق می باشد

زمان بر بودن توزیع پرسشنامه به علت حجم نمونه باال ، دسترسی به مشتریان جهت تکمیل پرسشنامه ها روبرو بوده که با 

 .وانسته آنها را کنار بزندصرف وقت ت

 

  منابع
بررسی تأثیر تاکتیک های بازاریابی رابطه ای بر وفاداری ؛دریکنده،علی؛ آرین،ابوالفضل؛ اصغریه اهری،حامد؛ حسینی،حسن؛ حقیقی،محمد.0

 (11تا  41)، 0شماره ،  0120زمستان ، تحقیقات بازاریابی نوین،مشتریان از منظر مشتریان شرکت ایرانسل

 –، پژوهشنامه ی علمی « بازاریابی رابطه مند، رویکردی برای بهبود رضایت مشتری » ، 0188بهرام ، براری مجتبی ، . رنجبریان .2

 81-011ص، ( 11پیاپی )  2پژوهشی مدیریت اجرایی ، سال نهم ، شماره ی 

 رهیزنج یفروشگاه ها یارتباط یابیبازار یها کیتاکت نیرابطه ب یمحمد،بررس،ییکوتنا ینوران ن؛یحس یزاده،عل نیحس ،منصور؛یصمد.1

 (001تا  21از  -صفحه  08)،4،شماره  0182بهار و تابستان  ،یبازرگان تیریمد ان،یمشتر دیو رفتار خر یا

مدیریت ،بررسی تأثیر ابعاد ارزشی بازاریابی رابطه مند بر وفاداری مشتری به برند گوشی های تلفن همراه، ظهوری،بهاره؛ ونوس،داور.4

 (002تا  042از  -صفحه  24)، 8شماره ، 0121تابستان ،بازرگانی
5.Adamson Demay L (2009). Servant Leadership in a Community College: A Multivariate Analysis Of 

Employees Perception, The Degree of Doctor of Philosophy, Walden University. 
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