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  ده:یچک

ن بازاریابي سنتي مبتنيي بير عنا ير چگارگانيه آمی تيه یگزیاي  جااکنون بازاریابي رابطه يابینه بازاریزم ر گستردهییتغبا 

ن یيل بيه ایجگت نباشد.  يداران میبر ایجاد، توسعه و حفظ ارتباط با خر يمبتن يرابطه ا يابیبازار يده است. استراتژیبازاریابي گرد

ن عنا ر در جگت بگبود روابط خود بيا ینموده و با سنجش ا يرا شناسائ ين سازمانیجاد و حفظ روابط بید عنا ر ایهدف سازمانگا با

نده نگر خود یکرد ایباشد. اعتماد با رو يمد اعتماعنصر  ،عنا ر ن یان یاز مگمتر يکی. آورند گر اقدامات الزم را به عملید يسازمانگا

ن یبيدده اسيت. یت گردیرضا و ژهیدر معامالت و يه گزاری، سرمايمانند وابستگ يمیدد قیعنا ر مورد تاک از يارین بسیگزینک جایا

 يق پيیين تحقیين دو هيدف در اینيو يابیيبازار يربنائیر زین متغیرامون ایموجود پ يک( و عملی)تئوريب با توجه به شکاف علمیترت

معتبير  ياسيیجياد مقیابيط بلندميدت و دوم او حفيظ رو يت اعتماد در شکل دهیان اهمیو ب يشده است. ن ست مفگوم ساز يریگ

 .قرار گرفته است يمورد بررس يل عاملیبه روش تحل ين سازمانیجگت سنجش اعتبار ب

 

 .بازاریابي رابطه اي عنصر استراتژیک، بازاریابي، کلمات کلیدي : اعتماد،
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 مقدمه:

 بازاریيابي یيادر شکل اساسي در زمینه یبه عنوان یک تغی يرابطه اازاریابي از ب ،يابیبازار  ي پیرامونکنون يپژوهش هابسیاري از در 

 يراميون بازارهيایقيات پی، تحق5991از اواخر دهيه . (5991شت و پارواتیر، (ازمند تئوري و زبان جدیدي مي باشدیشده است  که ن

ندمدت و توام بيا تشيریک مسياعي بيوده اسيت. نشاندهنده حرکتي از روابط یک جانبه و رقابتي به سمت روابط دو جانبه، بل ي نعت

هياي اقتصيادي بياالتر بيراي مشيتریان و هاي مبادله، افزایش بگيره وري و بازدهبرخي مزایاي این ارتباطات عبارتنداز : کاهش هزینه

هيائي هسيتند کيه یتموفق بيدنبا  موقع يعرضه کنندگان مواد اولیه . البته همه این روابط نتایج سودمند دو جانبه ندارند. شرکتگا

 . (5111)نارایانداس و رانگر، برایشان سودآور است

راکس،  یيتغییر در ماهیت روابط خریدار و فروشنده ، بسیار گسترده شده است. بسیاري شرکتگاي بزرگ همچون جنرا  موتورز یيا ز 

تنگيا در سيایه  يداریيچنيین مزیيت پا جگت کسب مزیت رقابتي پایدار، بدنبا  افزایش نزدیکي با تامین کنندگانشيان ميي باشيند.

پایدار و بلند مدت میسر مي شود. اکنون بسیاري سازمانگا در جستجوي کسب مزیت پایدار رقابتي از طریق برقراري روابيط  يارتباط

 .  (5991)جنسن، فروشنده مي باشند –بلند مدت خریدار 

. چيرا کيه (5191)واکر، آورنيد ازار محور نتایج بگتري بدست مييبیانگر این است که شرکتگاي ب تحقیقات سنتي در مورد بازارگرائي

بازار محوري بطور ضمني یعني فگم بگتر محیط و بنابراین شرکتگاي بازار محور توانمندي باالئي در شناسائي و ارضاي نیاز مشتریان 

)گري و بيون، هاي دیگر استان با سازمانخواهند داشت. یکي از مگمترین ارکان  بازار محوري، ارتباطات بین سازماني و روابط سازم

در  انتقيا فروشنده است. نظر بيه هزینيه  بياالي  –. کلید موفقیت بازاریابي  نعتي، توسعه و حفظ روابط بلند مدت خریدار (5115

اهش داده انيد بازاریابي  نعتي ، تحکیم این روابط بسیار حائز اهمیت است بسیاري سازمانگا شمار عرضه کنندگان ميواد اولیيه را کي

زیرا مدیریت این روابط دشوار و هزینه بر است.اکنون مطالعات پیرامون رفتار خرید  نعتي از تمرکز بر تحلیل کوتيه نظرانيه فراینيد 

 .(5111)گوک و مارک، فروشنده، شیفت پیدا کرده است –به سمت تمرکز بر اهمیت روابط موجود بین خریدار ر تصمیم خریدا

 ياریينگرند لذا در دست داشتن معیم ين سازمانیت اثرب ش روابط بیریتوانمند جگت مد ياعتماد به عنوان اهرم اکنون سازمانگا به

، يرابطه ا يابیاعتماد در بازارعلي رغم توجه بسیار به اهمیت است.  ياتیار حیبس ين سازمانیمعتبر جگت سنجش اعتماد در روابط ب

وجود  ين سازمانیاعتماد ب يگایات و تئوریهم شکاف در ادب يعنی.  ورت گرفته است در داخل يار اندکیبس يو عمل يتحقیقات علم

ز یين اعتمياددر زمینيه موجيود تحقیقيات شيود. در معيدود  ينه مشاهده مین زمیدرا يو عمل يدانیقات میدارد و هم شکاف در تحق

د تا این شکاف ید کوشین بایبنابر ا. موجود است زین یعني شکافي بین تئوري و عملرفته است. در روابط دو جانبه از یاد آن  اهمیت

تيالش ق یين تحقیين در ایپر نميود. بنيابراآن  جگت سنجش ياریجاد معیو ا ين سازمانیروابط باعتماد در  يمفگوم سازرا از طریق 

گيت اسيتفاده از عنصير معتبر ج ياسیجاد مقیو ا يرابطه ا يابیت اعتماد در بازاریاهم کیروتوسعه تئباشد  يم يا لمحور دو حو  

 گر  ورت گرفته است. یکدیبه موازات  يو عمل يعلم يهمزمان کوششگائ يعنیسازمان.  يعمل يتگایاعتماد در انجام فعال

عنصير اعتمياد  يات پژوهش و مفگيوم سيازیان ادبیدارد. ب ش او  به ب يز دو ب ش ا لیاد شده مقاله حاضر نیبه تناسب دو محور 

جگت سينجش  ياسیه مقیبه تگ يل عاملیک تحلیشده با استفاده از تکن گردآورياطالعات  يز بر مبنایوم ناختصاص دارد و ب ش د

 تعلق دارد. ين سازمانیاعتماد ب
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 فروشنده-خریداربلندمدت روابط  تیاهم

ش بيه یيک فروشينده رسد. گرایش به روابط بلند مدت اشاره به گراییکه به نظر م ي استزیچآن  مفگوم بلندمدت در روابط فراتر از

خاص دارد نه گرایش عمومي به همه فروشندگان . این نوع گرایش یک گرایش خاص و منحصر به فرد است و تنگا در  ورت وجيود 

ست. گيرایش بيه یگیرد. گرایش به روابط بلند مدت  رفا طوالني بودن دوره عمر روابط نیک سري عنا ر زیر بنائي و ویژه شکل مي

)نارایانداس و رانگير، باور و خواسته است لذا شاخص بگتري بيراي سينجش نزدیکيي و مطلوبیيت روابيط اسيت روابط بلند مدت یک

5111). 

انت يا  آنگيا  ليه بياماست. فروشندگان مایلند افق زماني که خریدار جگت معا ياز تفاوت روابط کوتاه و بلندمدت الزام يدرک درست

تواند مشکالتي را به از ابزارهاي ویژه بازاریابي استفاده کنند. درک نادرست این مساله، ميکند را بدانند تا بسته به این افق زماني مي

اي را در پیش گیرد در حالیکه بازاریابي سنتي  مناسب تير بازاریابي رابطه همراه داشته باشد از قبیل اینکه سازمان فروشنده سیاست

ه مدت به انت ابگا و فر تگا و منابع دوره جياري نظير دارد اميا یيک خریيدار بوده است. یک خریدار  نعتي با گرایش به روابط کوتا

 نعتي با افق دید بلند مدت بدنبا  دستیابي به اهداف آتي است که هم به نتایج جاري بسيتگي دارد و هيم بيه نتيایج آتيي. جگيت 

 .(5991)جنسن، کرد يد اجزا و ارکان انرا شناسائیش باین گرایا يشناسائ

ایين   (5991داشته باشد مي تواند بر ن ستین مانع در برقراري روابط غلبه نماید. لویيت) آگاهياز چگونگي ایجاد روابط  سازماني که

ت یرین ازدواج در گيرو ميدیيت ایياسيت. موفق يان نيامزدیيرابطه را به ازدواج یک زوج تشبیه مي کند. فروش به منزليه ازدواج و پا

رات روابط در طي زمان جگت برقراري روابط موفقیت آمیز در بلند مدت، الزاميي یثر بر تغیفروشنده است.  درک  حیح از عوامل مو

قيرار  يفروشنده را در طي زمان به دقت مورد بررس –د چگونگي پیدایش و تکامل روابط خریدار ین عوامل بایا ياست. جگت شناسائ

بدان پرداخته  ير به  ورت اجمالیاست که در ز يژه ایو يارهیجاد و حفظ روابط در گرو متغیا يچگونگ .(5111)گوک و مارک، داد

 شود. يم

 

 روابط بلندمدت خریدار فروشندهجاد و حفظ یامتغیرهاي موثر بر 

در معامليه ویيژه،  سرمایه گذاري ت، تعگد و اعتماد.ی، رضاي، وابستگویژه در معامله يه گزاریرها عبارتند از سرمایمتغ نین ایعمده تر

گا ارزش قابيل ین دارائیلذا ا مي شودر دارائیگاي ثابتي است که  رفاً براي رابطه با خریدار یا فروشنده اي ویژه انجام گذاري دسرمایه

بلندميدت  سرمایه گذاريدر معامله ویژه یک  سرمایه گذاريکه آنجا  ن ازیتوجگي براي مواردي غیر از یک رابطه ویژه ندارند. همچن

گذاري زیيادي در ایين شده و ممکن است باعث وابستگي شرکتي شيود کيه سيرمایه انتقا ینه ش هزیمحسو  مي شود، موجب افزا

 .(5111)نارایانداس و رانگر، زمینه کرده است

ن یيدارد. ا نیاز خریدار به حفظ روابط با فروشنده جگت دستیابي بيه اهيداف ميورد انتظيارشوابستگي خریدار به فروشنده اشاره به  

شک در شرایط عدم اطمینان انعقاد قراردادهاي رسمي که همه  ي. بگرفته استعدم اطمینان مورد بحث قرار  دگاهیاز د عنصر عموما

ن بيوده کيه در چنيین شيرایطي یار دشوار و پر هزینه است. در مطالعات گذشته فرض بر ایاي محیطي را پیش بیني کند بسآمدهپی

 .(5991)جنسن، امکان وابستگي خریدار به فروشنده بیشتر است

رضایت یکي از متغیرهاي کالسیک میباشد که بویژه در مطالعات روانشناسي  نعتي بسیار مورد توجه بوده است. اما اکنون اهمیيت 

میزان رضایت اعضا . (.5111)انریکه و اندرو، فروشنده از دست داده است-خود را به عنوان یک متغیر مستقیم در بسط روابط خریدار

ه هاي روابط یک شرکت توسط شرکت دیگر مي باشد. یعني یک حالت شناختي کيه نشيان ميي دهيد آیيا ماحصل ارزیابي همه جنب

 .(5991)جنسن، مطابق با انتظارات بوده است یا خیر. در مجموع رضایت تایید عمومي روابط توسط اعضا است آمدهمزایاي بدست 
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ن مساله در کانون یاز قرار گرفتن ا يپیرامون تعگد ناش منطق بحث است. ين سازمانیسنجش روابط ب يبرا يگریز شاخص دیتعگد ن

اي بسیاري مانند جيذ  و حفيظ مشيتري اسيت. آمدهپی ينگفته است، چرا که تعگد دارا ين سازمانیادبیات و متون تحقیق روابط ب

زاریابي، تعگد یک ساخت تعگد به عنوان یک قدرت و همینطور یک سرمایه مي باشد و موجبات تداوم روابط را فراهم مي سازد. در با

کند به این معنا کيه میل مي يرابطه ا يابیبازار . تعگد رویکردي است که با حرکت از بازاریابي سنتي به مي شودزیر بنائي محسو  

 (.5111)استفان، سازمانگا باید تاکید بیشتري در حفظ مشتریان سودآور خود داشته باشند

 

 شندهفرو-داریو روابط بلند مدت خر اعتماد

باشد. بحث اعتماد از بحثگياي بسيیار فروشنده مي -در اکثر مطالعات، اعتماد همواره یک عنصر تعیین کنند روابط بلند مدت خریدار

مطرح در تجارت است. اعتماد یک جزء اساسي و الینفک روابط اجتماعي است. با افزایش اهمیت بازاریابي ارتباطي و مدیریت ارتباط 

یعنيي: ایجياد، توسيعه و حفيظ تعيامالت سيودمند بيا  يا رابطيه يابیبازار اد  نیز اهمیت بیشتري یافته است . با مشتري بحث اعتم

در واقيع باشد چرا که نقش مگمي را در تکامل روابط تجاري ایفيا ميي کنيد. در گرو اعتماد مي يرابطه ا يابیبازار مشتري. موفقیت 

 (.5115)گوران، بر میگردد ایجاد و مدیریت روابط دو جانبه بیشترین ارزش و اهمیت اعتماد در بازاریابي به

محققيان اهمیيت اعتمياد را در روابيط  01و 11هاي بوده است. در دهيهپژوهشگران بازاریابي توجه از دیرباز در کانون مفگوم اعتماد 

اعتمياد در  91. در طيي دهيه تالش در شناسائي اهمیت اعتماد بصيورت میيداني بيوده اسيت 01تجاري شناسائي کرده اند. در دهه 

نوشيته شيده آن  هاي متعدد بسیاري وارد شد. بنابراین مفگوم اعتماد یک مفگوم بسیار قدیمي بوده و متون بسيیاري پیراميونزمینه

است با این وجود هنوز هم کارهاي بسیاري باقي مانده و زمینه هاي زیادي جگت تحقیق وجيود دارد. بررسيي اعتمياد در روابيط دو 

 (.5115)گوران، فروشنده یکي از همین زمینه ها مي باشد-به خریدارجان

(، معتقدند بازار محوري از مجراي جمع آوري و اشاعه اطالعات و ایجاد دانش و بصیرت پیراميون نیياز و خواسيته 5111ن و بلسا)یبا

تریان میسر میگیيرد. چنيین ارتبياطي ميي مشتریان سعي در ایجاد حداکثر ارزش براي مشتریان دارد. اینکار از مجراي روابط با مش

 توان به  ورت زیر خال ه کرد: يتواند اعتماد مشتریان را افزایش دهد. روابط بین اعتماد و بازار محوري را م

 سازمان موجب افزایش اعتماد مشتریان به سازمان مي شود.  درافزایش هماهنگي بین وظایف  .5

 جب افزایش اعتماد مشتریان به سازمان مي شود. مودر نگایت مشتریان پیرامون  افزایش دانش .5

 افزایش اشاعه اطالعات از سازمان موجب افزایش اعتماد مشتریان به سازمان مي شود.  .1

 هر چه پاس گوئي سازمان هنرمندانه تر باشد موجب افزایش اعتماد مشتریان به سازمان مي شود.  .1

 عتماد مشتریان به سازمان مي شود. هر چه پاس گوئي سازمان بگتر اجرا شود موجب افزایش ا .1

( معتقدنيد 5991) ر و همکيارانشیگردد. نوردوگرایش طرفین به برقراري روابط بلند مدت به میزان اعتماد طرفین به یکدیگر بر مي

کیيد میشيده ژه تایيو يگایه گزاریکه در مطالعات سنتي گذشته اساساً در برقراري و تداوم روابط بلند مدت بر عامل وابستگي و سرما

جگت گيرایش بيه تيداوم روابيط،  يباشد. در واقع عنصر الزاماست. در حالیکه وابستگي شرط کافي براي توجیه روابط بلند مدت نمي

ط موجيود اسيت اميا اعتمياد ید بر شرایژه تاکیدر معامله و يه گزاریو سرما يشتر عنوان شد در وابستگیاعتماد است. همانگونه که پ

. در سایه اعتماد ،طرفین باور خواهند داشت که حتي در شرایط غیر قابل پیش بیني آینده همچنيان مي شودنده موجب تمرکز بر آی

ژه تنگيا موجيب تحمیيل تشيریک یيو يگيایه گزاریسگمشان از منافع به طور عادالنه حفظ خواهد شد. در حالیکه وابستگي و سر ما

کوشند تا این وابستگي را کاهش دهند بنيابراین وابسيتگي بيراي تيداوم مساعي بین طرفین مي شود در این شرایط هر دو طرف مي

 .(5991)جنسن، روابط کافي نیست و باید جو توام با اعتماد را برقرار کرد

 گذارد:به روابط بلند مدت اثر مي ياعتماد مشتري به فروشنده به سه طریق بر گرایش مشتر
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 له از بین مي رودریسک رفتارهاي فر ت طلبانه فروشنده در معام -5

 ابد که نابرابري در روابط کوتاه مدت بوده و با گذشت زمان از بین خواهد رفتی يدار اطمینان میخر-5

 هاي مبادله را کاهش مي دهد. هزینه -1 

در  ورتیکه طرفین به یکدیگر اعتماد داشته باشند مي توان خطرات رفتارهاي فر يت طلبانيه را حيذف یيا ت فیيف داد. مادامیکيه 

در معامله ویژه  با حداقل ریسک همراه خواهد بيود  سرمایه گذارياعتماد وجود دارد، خریداران و فروشندگان باور خواهند داشت که 

تما  بسیار کمي ممکن است جگت کسب منافع یکجانبه اعما  قدرت نمایند. همچنین روابط مبتني چرا که هر یک از طرفین به اح

را زمانیکيه یيه مبادله کمتري دارند چرا که همان قراردادهاي ناقص و نیمه تمام براي ادامه روابط تجاري کافي است. زنبر اعتماد هزی

یط پیش بیني نشده، هر دو طرف به گونه اي کيه منيافع دو جانبيه تضيمین طرفین به یکدیگر اعتماد دارند به هنگام مواجگه با شرا

گردد سازگاریگاي الزم را  ورت مي دهند. در چنین شرایطي که روابط مبتني بر اعتماد مي باشد خریدار و فروشنده به جياي بگيره 

مساله را حيل نماینيد بنيابراین ميي تيوان گیري فر ت طلبانه و کوتاه مدت از نابرابریگاي موجود سعي مي کنند در بلند مدت این 

جيه احتميا  گيرایش یهزینيه مبادليه را ميي کاهيد. در نتفر ت طلبانه را از بین برده و  گفت اعتماد در روابط تجاري ریسک رفتار

 (.5115)چیلد، مشتري به برقراري روابط بلند مدت با فروشنده افزایش خواهد یافت

 

 مفگوم و ابعاد اعتماد

شيده اسيت. اسونسيون  عنوانفگوم چند بعدي است و ابعاد متفاوتي دارد. در متون م تلف معاني متفاوتي براي اعتماد اعتماد یک م

را ذکير کيرده اسيت از قبیيل: اطمینيان، قابلیيت پيیش بینيي،  آميدهدست کم بیست معني متفاوت از اعتماد که در متون م تلف 

تجاري، نوع دوستي، انسجام، وفاداري، ایمان، اجماع، سازگاري، ش صيیت، توانمندي، شایستگي،  ت صص، خیرخواهي، تمایل، حس 

 .(5111)گوک و مارک، مدیریت باز، عالقه، پذیرش، واقعیت و... 

بنابراین اعتماد در  "میزان باور یک سازمان به حسن نیت و اعتبار سازمان متقابل."اکثر تحقیقات اعتماد را اینگونه تعریف مي کنند: 

سيازمانگا آن  ابط تجاري داراي دو بعد است: قابلیت اعتبار و حسن نیت. اعتماد سازي در روابط باید طي  مراحلي که درچار چو  رو

   (.5115)چیلد، ،  ورت گیردآورند از یکدیگر اطالعاتي را جمع آوري میکنند تا دانش دو جانبه اي را از یکدیگر بدست

ا نیيات یيت اتکيا و اهيداف یيدار)فروشينده( ميي باشيد کيه ناشيي از ت صيص، قابلیرباور، احساس یيا انتظيار خ نوعي مفگوم اعتماد

 دو جزء متفاوت است:  يباشد. بر اساس این تعریف اعتماد دارا يدار( میفروشنده)خر

 جگت عملکردي کارا و اثر ب ش: میزان باور خریدار به ت صص و توان فروشنده در  اعتبار -5 

دگاه یيهاي فروشنده در جگيت انتفياع بیشيتر خریيدار . یعنيي از دن باور خریدار به نیات و انگیزهمیزا :خیرخواهي یا حسن نیت -5

وجيود نيدارد، آن  خریدار چقدر امکان دارد با عوض شدن شرایط و حاکم شدن شرایط جدیدي کيه هيیگ گونيه تعگيدي نسيبت بيه

 هاي مثبتي در جگت منافع خریدار داشته باشد. فروشنده نیات و انگیزه

اعتماد بر مبناي ت صص و توانمندي  سازمان به معناي اعتبار سازمان است یعني انتظار افراد از اینکه قراردادهاي کتبيي و شيفاهي 

باشد اما حسن نیت بر انگیزه ها و نیات طرف دیگر مبادله تاکیيد دارد. ایين بعيد بیشيتر بيه ویژگیگيا و نیياتي فروشنده قابل اتکا مي

طرف . فروشندگاني که تحصیل منافع دو جانبه را در نظير دارنيد، آن  گردد تا رفتار واقعي و ویژهمبادله بر مي انتسابي به طرف دیگر

نسبت به فروشندگاني که  رفاً بدنبا  منافع خود هستند قابلیت اعتبار بیشتري  دارنيد. در حالیکيه اغليب محققيان پیشيین بيراي 

است که اعتماد ، ساختاري چند بعدي دارد. هر یک از ایين آن  که مطالعات بیشتر حاکي ازاند. در حالیاعتماد تنگا یک بعد قائل بوده

ابعاد تاثیر متفاوتي بر تعیین بازه زماني روابط دارد قابلیت اعتبار نسبت به خیر خواهي ) حسن نیت (  تاثیر بسیار با اهمیت تري بير 

 .(5991)جنسن، افق زماني روابط دارد
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 مادت و اعتیشگرت، رضا

دو مساله ا لي در زمینه اعتماد بین طرفین وجود دارد یعني بحث شگرت سازمان و رضایت از عملکيرد گذشيته. شيگرت مقيدم بير 

ت از سيازمان یکيه رضيایباشيد در حال يانش ميیاز عملکرد گذشته سيازمان در قبيا  مشيتر يک سازمان ناشیت است. شگرت یرضا

داران و فروشندگان همواره نشانه هائي از عملکرد آتیشان را یژه است. خریک سازمان وین ارتباط سازمان با یشیپ ياآمدهیماحصل پ

ک شرکت از طریق فداکاري و رفتار توام با مالحظه نسبت به م اطبانش، بيه یدر مورد طرف مقابل، در روابط از خود بروز مي دهند. 

ه را در عدالت باور داشيته باشيند در ایين  يورت تمایيل یابد و خریداران زمانیکه شگرت فروشندشگرت خا ي در  نعت دست مي

بیشتري براي مبادله با وي خواهند داشت. اگر یک شرکت به روابط کوتاه مدت و مبتنيي بير منيافع خيویش، مشيگور شيود بنيدرت 

ت در زمینيه خریداراني را باگرایش به روابط بلند مدت جذ  خواهد کرد. چنین شگرتي باعث کاهش اعتماد شرکت مي گردد. شيگر

 .(5991)جنسن، عدالت تاثیر مثبتي بر اعتبار فروشنده دارد اما تاثیر چندان با اهمیتي در مورد باور به حس نیت فروشنده ندارد

اي آميدهت و اعتماد مطرح است. تئوریگاي برابري و مبادليه اجتمياعي نشيان ميي دهيد کيه پیین رضایگر مساله رابطه بید ياز سو

اي منصفانه اي موجب ایين اطمینيان در طيرفین ميي آمدهدار از روابط موثر است. چنین پییانه( بر رضایت خرمنصفانه ) غیر منصف

ن یدر روابيط بي يدهيد. نکتيه اساسي رفاً بدنبا  منافع خود نیست. عکس این حالت نیز ممکين اسيت ر  آنگا  شود که هیگ یک از

گيردد. بيا  يت موجب اعتمياد نميیشود اما رضایت میکه اعتماد موجب رضا ن معناینگاست. به اآ نیه بیکسویت و اعتماد رابطه یرضا

پراکند. هر چه تجار  طيرفین از هيم بیشيتر شيود د از خاطر برد که تجار  قبلي پیرامون فروشنده بذر اعتماد را ميین وجود نبایا

به احتما  بیشتري از مرحله بحرانيي  هم بیشتر مطلع خواهند شد لذا طرفین يصه هایدرک بیشتري از هم خواهند داشت و از خص

ن یگردد و ایشه موجب استحکام روابط نمیشتر همید توجه داشت که شناخت بیشکل  گیري و تداوم روابط خواهند گذشت. البته با

 يميباشد، موجب اضمحال  و خاتمه روابيط  ين منفیشین اگر تجار  پی. بنابر ايا منفین دارد که شناخت مثبت باشد یبه ا يبستگ

   (.5115)چیلد، گردد

بازار محوري سازمان اعتماد مشتریان به سازمان را تحت تاثیر قرار مي دهد و به نظر مي رسد این اعتماد ارتباط مثبتي بيا  رضایت و

(، اعتماد یکي از عوامل ا لي رضایت مشتریان مي باشد. رضایت مشيتري و اعتمياد 5990رضایت مشتریان داشته باشد به زعم دایر)

ه فروشنده ارتباط بسیار مستقیمي با یکدیگر دارند. به ویژه تاثیر اعتماد بر روابط بلند مدت و رضایت عمیق از فروشنده بسیار قویتر ب

 (.5111)انریکه و اندرو، از هر متغیر دیگري است

رخي محققان نیز معتقدند که میزان ن وجود بیاعتماد مشتریان به فروشنده تاثیر مثبتي بر رضایت مشتریان از روابط مي گذارد. با ا 

رضایت طرفین از روابط، اعتماد طرف دیگر را تحت تاثیر قرار میدهد. یعني روابط اعتماد و رضایت بصورت دو سویه برقرار مي باشيد 

د ميدت. بطيور چرا که رضایت نیز تاثیر مثبتي بر اعتماد دارد با این تفاوت که رضایت در کوتاه مدت شکل مي گیرد و اعتماد در بلني

 رضایت را در غالب سه مد  زیر نمایش داد: -رامون روابط علي اعتمادیون موجود پگتوان دیدگاه هاي گونایم يکل

   (در نظر گیري هر دو رابطه در یک مد (رضایت  مد  اعتماد  -5

 ایت به عنوان متغیر وابسته ( ضمستقل و ررضایت ) اعتماد به متغیر  مد  اعتماد  -5

 اعتماد) رضایت به عنوان متغیر مستقل و اعتماد به عنوان متغیر وابسته (  مد  رضایت  -1

رضایت  اعتماد  سوم یعني مد  ت مد یانه فوق پرداخته و در نگاگسه  يمدلگا يباین و بلسا در تحقیقات گسترده خود به بررس

را به عنوان بگترین مد  از میان مدلگاي سه گانه فوق انت ا  کرده اند. به این ترتیب که اعتماد باال همواره رضایت باال را به هميراه 

رضيایت دارد اما اثرات رضایت بر اعتماد چندان برجسته نیست. همچنین بازار محوري بياال تياثیر مثبيت و مسيتقیمي بير اعتمياد و 

ي بگترین مد  است بلکه تنگا مدلي است که همه روابط را پوشيش ميي دهيد. بطيور آمارمد  سوم نه تنگا به لحاظ  .مشتریان دارد
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و اعتماد ، رضایت را به دنبا  خواهد  داشت. اعتمياد،  مي شودبازار محوري سازمان منجر به افزایش اعتماد و رضایت مشتریان  يکل

در بازاریيابي مصيرفي آن  در بازاریابي  نعتي مصيداق دارد و  يحتآن  است. البته این نتایج و اعتبارآن  برپیشینه رضایت و مقدم 

 (.5111)انریکه و اندرو، باید مورد تحقیق قرار گیرد

 

 ت اعتماد دو جانبهیاهم

هاي متفياوتي جگيت سينجش اعتماد موضوعي یکسویه و مستقیم نیست و اهمیت دو جانبه دارد در حالیکه متون م تلف از سناریو

فروشنده را بر اساس جگتگیریشيان -توان تحقیقات پیرامون روابط خریداریسونسون معتقد است م اعتماد طرفین استفاده شده است.

 نسبت به موضوع اعتماد، به چگار دسته تقسیم کرد که در شکل زیر قابل مشاهده مي باشند:

 

 

 

 

 

 

 اعتماد تامین کنده

 

 اعتما دو جانبه

 

 اعتماد

 

 

 

 فروشنده
 

 عدم اعتماد

 

 اعتماد مشتري نگائي

 

 عدم اعتماد

 اعتماد عدم اعتماد

 خریدار

 

 5115فروشنده، منبع:اسونسون،-بندي تحقیقات پیرامون اعتماد در روابط خریدار: ماتریس طبقه 5شکل شماره

 

که خریدار و فروشنده، هر دو باید به هم اعتماد داشيته باشيند. ن است یقرار میگیرند ا  فرض تحقیقاتي که در خانه اعتماد دو جانبه

فروشينده لحياظ نکيرده -در بعد مقابل خانه عدم اعتماد قرار دارد. این دسته تحقیقات هیگ اهمیتي را براي اعتماد در روابط خریدار

تحقیقاتي را در برمیگیرد که تنگيا بيه  ائيمشتري نگاند. برخي تحقیقات نیز نگرش یکسویه نسبت به اعتماد داشته اند. خانه اعتماد 

کيه تنگيا بيه اهمیيت  مي شودشامل تحقیقاتي  تامین کنندهاهمیت اعتماد خریدار به فروشنده پرداخته اند و در مقابل خانه اعتماد 

باشد کامالً بيا یکيدیگر  اعتماد فروشنده به خریدار پرداخته اند. اینکه هر دو طرف به هم اعتماد داشته باشند یا اینکه اعتماد یکسویه

یيک اليزام و ضيرورت  يرابطيه ا يابیيبازار متفاوت است و هر کدام اثر خود را بر نوع روابط خواهند داشت. مفگوم سازي اعتماد در 

 کوشش بر این است تا با بسط اعتماد دو جانبه، يرابطه ا يابیبازار فروشنده مي باشد. در -اساسي جگت حفظ و بگبود روابط خریدار

 (.5115گوران،  هر گونه اعتماد یکسویه یا عدم اعتماد به اعتماد دو جانبه مبد  شود

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 8 

 

 شنگادات:یو پ يریجه گینت

 يربنائین عنا ر زیاز مگمتر يکیاست.  يرابطه ا يابیموسوم به بازار يابیدر بازار يدیکرد جدیروابط بلندمدت، رو يش به برقراریگرا

ندميدت لتيداوم روابيط ب تعنصر اعتماد است که سازمانگا جگي ي نعت يابیفروشنده در بازار-ردایو شکل دهنده روابط بلندمدت خر

اعتمياد  يکيرد. ابعيد ا يل ين ابعياد را شناسيائید ایباآن  است که جگت سنجش يجند بعد يناچار از تمسک بدانند. اعتماد عنصر

تواننيد در  يمي ين سيازمانیمعتبر جگت سنجش اعتمياد بياس یک مقیت. سازمانگا با در دست داشتن یعبارتند از: اعتبار و حسن ن

 گر بکوشند.ید يجگت حفظ و بسط روابط خود با سازمانگا

، تعگيد و ویيژه در معامله يه گزاری، قدرت، سرمايهمچون وابستگ يگریمگم د يرهایکه متغآنجا  ازشود یشنگاد میبه عالقه مندان پ

 .ندیه نمایتگارها ین معیجگت سنجش ا يهائ سایقوجود دارند م ين سازمانیروابط بلندمدت بنه یزم درز یت نیرضا

 يتگيایفعال يبيه بررسي ایين پيژوهشاز  آميدهج بدسيت یتوانند با استفاده از نتا يم ي نعت يسازمانگا رد يابیقات بازار یر تحقیدوا

 باشد.  يمحققان متوسط سنجش اعتماد ار یبسط و توسعه مع يشنگاد نگائیسرانجام پ محور خود بپردازند. يمشتر
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