
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


Archive of SID

 

1 

 

گری کارایی خدمات، تعامل لذت بررسی رابطه بین شهرت نیروی فروش و ارزش نام تجاری با میانجی

 بخش و وفاداری مشتری )مورد مطالعه: مشتریان گروه صنعتی انتخاب(

 2حسن قربانی دینانی ،1فاطمه طوقانی آغچه

 کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسالمی، نجف آباد، ایران -1

 استادیار، گروه مدیریت، واحد مبارکه، دانشگاه آزاد اسالمی، مبارکه، ایران-2

 چکیده

تعامل  گری کارایی خدمات، پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین شهرت نیروی فروش و ارزش نام تجاری با میانجی

همبستگی است. برای  -روش توصیفیبه ی مشتری در بین مشتریان گروه صنعتی انتخاب می باشد و لذت بخش و وفادار

پرسشنامه انجام گرفت. با محاسبه انحراف معیار و جایگذاری در فرمول  30تعیین اعتبار پرسشنامه یک مطالعه اولیه شامل 

ب برای انجام پژوهش به دست آمد. نمونه آماری ی مناستعیین حجم نمونه جامعه آماری نامحدود کوکران، تعداد نمونه

آوری اطالعات در این پژوهش باشد. ابزار جمعی مشتریان گروه صنعتی انتخاب مینفر از کلیه 204پژوهش حاضر شامل 

 ی های اصلی که ویژهای که شامل مشخصات فردی و سوالباشد، که از پرسشنامهسوال می 29پرسشنامه استاندارد با تعداد 

باشد، استفاده شده است. روایی پرسشنامه از طریق روایی محتوا و سازه تأیید شدند و تعیین های تحقیق میبررسی فرضیه

های های پژوهش با آزمونبه دست آمد. داده 84/0پایایی آن بر اساس آلفای کرونباخ محاسبه گردید که مقدار آن برابر با 

تحلیل شدند. بر اساس نتایج   Spss و Smart Pls ساختاری( توسط نرم افزارهای آمار توصیفی و استنباطی )مدل معادالت

به دست آمده کلیه فرضیات پژوهش مورد تایید قرار گرفت. نتایج این تحقیق نشان داد که شهرت نیروی فروش با میانجی 

 به شمار می آیند.  ، تعامل لذت بخش و وفاداری مشتری از عوامل مؤثر بر ارزش نام تجاریگری کارایی خدمات

 وفاداری مشتری، گروه صنعتی انتخاب شهرت نیروی فروش، کارایی خدمات، تعامل لذت بخش،واژگان کلیدی: 
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 مقدمه

 هر مشتریان این  بر عالوه. اندشده رو روبه روزافزون رقابت با مختلف کارهای و کسب امروزی کار و کسب دنیای در    

 انواع و کنندمی پیدا کنندمی ارائه مختلف هایسازمان که خدماتی و محصوالت هب نسبت بیشتری آگاهی و علم روز

 چنین  در(. 2007 اندوبیسی،) پردازندمی کردنشان سنگین  و سبک و آنها مقایسه به و دارند روپیش  را مختلف هایگزینه

 کارهای و کسب برای حیاتی حال عین  در و دشوار بسیار موجود،کاری مشتریان حفظ و جدید مشتریان جذب شرایطی،

 خدمات یا کاال فروش و مشتری جذب در سازمانها اجرایی بازوی فروش نیروی است. هافروشی خرده جمله از خدماتی

 نیروی عملکرد. است یافته بسیاری افزایش  فروش نیروی عملکردی اهمیت بکر، بازارهای شدن کم و رقابت تشدید با. است

 را سوال این  اغلب شرکت مدیران(. 1387 همکاران، و عزیزی) است محیطیو  سازمانی دی،فر مختلف عوامل تابع فروش

 به و داده توسعه ،و به تبع وفاداری مشتری مشتری با مدت بلند ارتباط ایجاد برای را روشهایی و ابزارها چه که نمایندمی مطرح

 مفاهیم از درستی درک و دانش  نیازمند که است اقعیو هایچالش  از یکی مشتریان با مدت بلند رابطه ایجاد. گیرند کار

 از زیادی شمار توانندمی فروش نیروهای بازاریابی، ابزارهای طریق از. باشدمی دانش  این از عملی استفاده همچنین و بازاریابی

 دانستن  و مانساز واقعی مشتریان با تعامل خدمات، و محصوالت به مشتریان از جدیدی طبقه جذب: قبیل از خاص اهداف

 (. 2014 مویس، و کراسنرا) نمایند فراهم را خاص مشتریان مشخصات

هههای شوند و تالشهههای آنههها اثههر مسههتقیم بههر فعالیتکارکنان فروش بیش از گذشته قدرتی پویا در دنیای تجارت محسوب می

نند و سفارشات فههروش را کههه منجههر بههه کها را به مشتریان معرفی میها دارند. آنها محصوالت سازمانمتنوع و مختلف سازمان

کنند. کارکنان فروش با مصرف کنندگان و مشتریان در ارتبههاط هسههتند. شود، دریافت میارسال محصوالت برای مشتریان می

شود که بتوانند ایههن کند تا مشتری محصوالتش را بخرد و این تالش در عملکرد کارکنان فروش خالصه میسازمان تالش می

 (.1391ا به فروش برسانند )شیرخدایی و همکاران، محصوالت ر

هههای نههاملموس بههرای افههزایش (، در مدیریت راهبههردی، یکههی از ارزشههمندترین دارایی2001به گفته )سرویستاوا و همکاران، 

ارزش شرکت، شهرت و اعتبار شرکت است. چندین دلیل مبنی بر این که چههرا اعتبههار و شهههرت شههرکتی، توجههه زیههادی را از 

رف مدیران و محققان بازاریابی به خود جلب کرده است وجود دارد. اعتبار مثبههت شههرکت موجههب تولیههد و ایجههاد نگههرش ط

 (.1995شود )براون، مثبت مشتریان در قبال محصوالت و نیروی فروش شرکت می

(. 2008ی دهههد )کلههر، ارزش نام و نشان تجاری عبارت است از ارزش افزوده ای که یک نام تجاری به یک محصول انتقال مهه 

ارزش ویژه نام تجاری یک مزیت رقههابتی محسههوب مههی شههود، زیههرا شههرکت مههی توانههد بههر پایههه آن قیمههت بههاالتری را بههرای 

محصوالتش تعیین کند، اهرم تجاری بهتری ایجاد کنههد، حاشههیه فههروش و سههود را افههزایش داده و آسههیب پههذیری خههود را در 
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(. ارزش ویژه ی برند عمدتاً از وفاداری به برند حاصل می شود و این وفاداری نیز 2000رقابت کاهش دهد )آکر و همکاران، 

  (، بیههان 1996(. وفاداری یک مفهوم مهم در اسههتراتژی بازاریههابی اسههت. آکههر )1394از تجربه مشتریان از برند است )هرندی، 

(. وفههاداری منجههر  2004و همکههاران،  اشههد )وانهه می کند که وفاداری به برند به عنوان هسته اصلی در ایجاد ارزش برند می ب

(. بطور کلههی مههی تههوان گفههت مشههتریان 2008می شود مشتریان در بین راه حلها، کمتر در جستجوی اطالعات بپردازند )کلر، 

 وفادار به عنوان دارایی برای یک سازمان و تعیین کننده ارزش ویژه برند شناسایی می شوند. کسب مشههتریان جدیههد بههرای هههر

تجارتی گران تمام می شود و البته نگهداری مشتریان موجود نیز نسبتاً هزینه بر است. اما مشتریان موجود وسیله ای بههرای تبلیهه  

پژوهش بررسههی نقههش میههانجی کههارایی خههدمات، به مشتریان جدید به حساب می آیند. هدف این نام تجاری و اطمینان دادن 

تبهههاط بهههین شههههرت نیهههروی فهههروش و ارزش نهههام تجهههاری اسهههت.در ار وفهههاداری مشهههتریتعامهههل لهههذت بخهههش و 

 چهارچوب نظری تحقیق )پیشینه و فرضیات(

هایی در مورد کیفیت و کارایی شرکت است. در نتیجه، اگر ( نشان دادند که اعتبار شرکت، سیگنال2009)گوش و جان،  

مایه گذاری را از حیث تالش، زمان، انرژی، مشتری احساس کند که در معامله گذشته با فروشنده، ایشان بهترین نسبت سر

شود که به نوبه خود، موجب ایجاد ادراک پول دریافت کرده است، این ادراک مثبت موجب افزایش شهرت فروشنده می

(، نشان دادند که اگر 2007شود. در این رابطه، )کن  و همکاران، مشتری از کارایی فروشنده در مرحله پس از خرید می

تر ن تعامل را با فروشنده به صورت مثبت ارزیابی کند، خدمات ارایه شده توسط فروشنده را به صورت کارآمدمشتری ای

 توان گفت:کند. از این روی میارزیابی می

 دارد. فروشندهارتباط مثبتی با ادراک مشتری از کارایی خدمات  نیروی فروششهرت  :1فرضیه  

  

اند که عاطفه و احسههاس مصههرف کننههده تحههت تههأثیر احساسههات ن محقق استدالل کردهبر اساس نظریه سرایت عاطفی، چندی 

م زمههان سههازی احساسههات، تلفههظ (. سرایت عاطفی، تمایل برای تقلید خودکار و ههه 2009کارکنان خدماتی قرار دارد )وان ، 

)هتفلیههد و همکههاران، حرکات بدن و حرکات با احساسات افراد دیگههر و در نتیجههه بههرای هههم گرایههی احسههاس اسههت  صوتی،

هایی کههه بهها (. از این روی، بر اساس نظریه فوق، استدالل ما این است که مشتریان تمایل دارند تا از احساسات فروشههنده1994

تر است. چندین ها تعامل دارند تقلید کنند. از این روی، اگر فروشنده راضی و خوشحال باشد، برای مشتری نیز لذت بخش آن

تر (، اهمیت شیوه اثر ارتباط غیر زبانی مثبت را بر مشتریان در شرایط خدماتی برجسته2003؛ شارما و لوی، 1990محقق )بیتنر، 

گیرد کههه دارای شهههرت خههوبی اسههت )انصههاف، صههداقت و کردند. وقتی که مشتری، فروشنده را به صورت فردی در نظر می

کنههد. ایههن همههاهنگی منجههر بههه ایههن غیر زبانی طی تعامل مشههاهده می های زبانی ودغدغه(، احتماالً، پیوستگی بیشتری بین پیام
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شود تا مشتری، ارتباط غیر زبانی و غیر شفاهی فروشنده را به صورت مثبت در نظر بگیرد. به عههالوه همههاهنگی و پیوسههتگی می

ه خههود موجههب افههزایش لههذت شود تا مشتری، تصویر مثبت از فروشنده را به ذهن بسپارد که به نوبارتباط فروشنده، موجب می

(، خههاطر نشههان کههرد کههه 1999پاسهه ، )بههل،  -ارگانیسم -شود. در واقع، بر اساس مدل محرکمشتری از تعامل با فروشنده می

ههها در زمههان خریههد اسههت. هههم تصویر مثبت موجب افزایش سطح احساس لذت مشتریان شده و نشان دهنده میههزان شههادی آن

(، نشههان دادنههد کههه عوامههل اجتمههاعی )اسههتنباط 1997پاسهه ، )شههرمن و همکههاران،  -یسههمارگان -چنین بر اساس مدل محههرک

شود. از این روی با استناد به نظریات سههرایت عههاطفی و کارکنان( موجب افزایش سطح احساسات لذت بخش در مشتریان می

 شود:زیر عنوان می یهپاس ، فرض -ارگانیسم -محرک

 دارد. فروشنده ثبتی با ادراک مشتری از میزان لذت بخش بودن تعامل باارتباط م نیروی فروششهرت  :2فرضیه 

 

های رفتاری مشتری مشاهده (، یک رابطه مثبت بین کارایی خرید ادراک شده و ارزش عالی و نیت2007)کن  و همکاران،  

مشههتری اثههر مثبههت بههر  ( نشههان دادنههد کههه ارزش دریافههت شههده توسههط2007کردند. در شرایط فروش، )پالماتییر و همکاران، 

( از دو زمینه کارکنههان بانههک و کارکنههان دنههدان 2000ها توسط )گرملر و گوینر، وفاداری مشتری دارد. به عالوه، تحلیل داده

پزشکی نشان داد که اثر متقابل لذت بخش اثر مثبتی بر روی رضایت مشتری و نیات وفاداری مشههتری دارد. از ایههن روی اگههر 

های مشههتری در تعامههل بهها ادی مشتری و لذت او طی تعامل شود، این اثههر مثبتههی بههر سههالیق و خواسههتهیک فروشنده موجب ش

 فروشنده خواهد بود. از این روی فرضیه زیر مطرح است:

 داری مشتری نسبت به فروشنده دارد. کارایی خدماتی و تعامل لذت بخش ارتباط مثبتی با وفا: 4و  3فرضیه 

 

رف کننده مؤثرند که نگرش مصرف کننده نسبت به یک محصول، یک خدمت و یا یک نام تجاری عواملی چند بر رفتار مص

( یک برند قوی و بهها ارزش مههی توانههد بههر عملکههرد شههرکت و 2013از آن جمله اند. طبق یافته های تحقیقات بویل و مارتینز )

ق تأثیری که بر واکههنش ههها و پاسهه  هههای مصههرف دستیابی به اهداف سازمانی به طور مثبت تأثیر گذار باشد و این کار از طری

 کنندگان دارد؛ انجام می پذیرد.

باشد. در واقع آگاهی از برند، مصههرف بویل و مارتینز، آگاهی از برند اولین گام برای ایجاد ارزش ویژه برند میبر اساس مدل 

شود. بویل و به ایجاد وفاداری به برند می هایی چون تداعی برند و کیفیت درک شده از برند منجرکنندگان را به سوی نگرش
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تمایههل بههه پرداخههت  -1مارتینز در خصوص تأثیر ارزش ویژه برند بر پاس  رفتاری از سوی مصرف کنندگان در نظههر گرفتنههد: 

قصد و نیت خریههد برنههد. نتههایج تحقیههق ایههن دو  -4انتخاب و ترجیح برند  -3توسعه و گسترش برند  -2قیمت بیشتر برای برند 

دهد که اگر یک برند از ارزش ویژه و باالیی در نزد مصرف کنندگان برخوردار باشد، آنها حاضر به پرداخت محقق نشان می

پول بیشتری برای آن برند هستند. بنابراین هر چه یک برند از ارزش و اعتبار بیشتری نههزد مصههرف کننههدگان برخههوردار باشههد، 

 کند.ا را وفادار نگه داشته و تمایل به خرید آن برند را در آنها مداوم میحساسیت قیمتی آنها را پایین آورده، آنه

( در تحقیقی نشههان دادنههد وفههاداری مسههتقیماً در ایجههاد ارزش نههام تجههاری نقههش دارد. نههام تجههاری 2008)رایس و ریکوالیم،  

(. از دیگههر مفههاهیم معتبههر 2006 تواند باعث تمایز در قیمت و یهها مقههدار تقاضههای کاالههها و خههدمات مشههابه شههود )روالس،می

معروف در زمینه بازاریابی، وفاداری است که نقش مهمی در ایجاد منافع بلندمههدت بههرای سههازمان دارد زیههرا مشههتریان وفههادار 

ها با کمال میل حاضر هستند مبل  بیشههتری را بههرای کسههب مزایهها و کیفیههت نههام های ترفیعی گسترده ندارند. آننیازی به تالش

توانند سهم بیشتری از بازار را بهها کمههک وفههاداری ها می(. سازمان2008مورد عالقه خود بپردازند )کلوتی و همکاران، تجاری 

هههای بازاریههابی به دست آورند زیرا مشتریان وفادار به طور مکرر برند را خریداری نموده و در برابههر عوامههل مههوقعیتی و تالش

 این روی فرضیه زیر مطرح می شود:از (. 2008، 4کنند )یورقبا مقاومت می

 وفاداری مشتری بر ارزش نام تجاری تأثیر مثبت دارد. :5 فرضیه

 

 پیشینه تحقیق: 

 خالصه ای از مطالعات صورت گرفته شده نشان داده شده است. (1جدول )در    

 

 : پیشینه پژوهش های خارجی و داخلی1جدول

 نتایج پژوهش عنوان پژوهش نام پژوهشگر ردیف

1 
اچ چاکویی 

(2016 ) 

رابطه شهر نیروی فروش و رفتار 

ارزش تجربی افزوده نقش  :مشتری

 توسط نیروی فروش شده

نتایج تجربی نشان داد که دو بعد ارزش تجربی، 

مزایای اقتصادی و بازدهی خدمات تا حدودی نقش 

واسطه ای در رابطه بین شهرت ادراک شده فروشنده 

نده و سهم کیف و وفاداری مشتری نسبت به فروش

پول مشتری ایفا می کند. بااین حال، تعامل لذت 
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بخش تنها عامل واسطه ای در رابطه بین شهرت 

 فروشنده و وفاداری مشتری است.

2 

گراپی و 

همکاران 

(2013 ) 

پاس  مصرف کننده به رفتار غیر معتبر 

شرکت: هیجانات، شعور اخالقی و 

 اعمال درستکارانه

وردن ابزار الزم برای بهبود نتایج حاصل به فراهم آ

درک و مدیریت عکس العمل مصرف کننده به 

رفتارهای غیر معتبر شرکت، برای دانش پژوهان و 

 مدیران پرداخته است.

3 

لندمییر و 

همکاران 

(2012 ) 

خشم مصرف کنندگان: عکس العمل 

 احساسی به رفتار سازمانی غیر اخالقی

صرف کننده تجزیه و تحلیل ها نشان داد که اعتراض م

یک احساس مرکب است که شامل تجارب عاطفی و 

شناختی می شود. عالوه بر این، نتایج نشان می دهد 

که اعتراضات مصرف کنندگان یک محرک بزرگ 

از رفتار های تحریم کننده است که جنسیت بر پیش 

 بینی های مدل اعتراض اثر می گذارد.

4 

پارکاش مولکی 

جارامیلو 

(2011 ) 

ع شهرت اخالقی و بررسی موضو

ارزش دریافت شده: اداراکات 

 مشتری

این مطالعه ضمن کمک به گسترش ادبیات موجود در 

این خصوص، نشان داده که درک اخالقی از مشتریان 

می تواند به موسسات مالی در دستیابی به سطوح 

باالتری از رضایت و وفاداری مشتریان کمک کند. 

ی کند تا شهرت اخالقی به موسسات مالی کمک م

مشتریان خود را حفظ کنند.این تحقیق نخستین مطالعه 

ای است که نشان می دهد ادراکات مشتری در 

خصوص اخالقیات شرکت، تقویت کننده تأثیر مثبت 

 ارزش مشتری بر رضایت مشتری است.

5 

 

پور سلیمی و 

همکاران 

بررسی تأثیر فروش گرایی و تخصص 

ی نیروی فروش بر عملکرد نیرو

تجزیه و تحلیل دادهای جمع آوری شده نشان می 

دهد که فی مابین فروش گرایی و تخصص نیروی 
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فروش با توجه به نقش واسط اعتماد  ( 1393)

 مشتری

فروش رابطه مثبت معنی داری وجود داشته است. بین 

اعتماد مشتری به نیروی فروش و عملکرد نیروی 

 فروش نیز این رابطه مشاهده شده است.

6 

نمین و  تاج زاده

همکاران 

(1398 ) 

رابطه تعامل فروشنده و مشتری با 

 عملکرد فروشنده

یافته ها نشان داد، بین تعامل و فروشنده با عملکرد 

فروشنده در صنعت لوازم صوتی و تصویری ارتباط 

 معناداری وجود دارد.

7 

عزیزی و 

همکاران 

(1387 ) 

عوامل مؤثر بر عملکرد نیروی فروش: 

 اختاریرویکرد معادالت س

نتایج نشان داد که از بین ادراکات شغلی نیروی 

فروش: اشتیاق شغلی بر عملکرد عینی فروش و سخت 

کوشی بر عملکرد ارائه فروش و رفتاری بیشترین اثر 

را دارد. همچنین مشخص شد که عملکرد عینی 

فروش تابعی از عملکردهای ارائه فروش و رفتاری 

تبیین اثر تعارض،  است. این تحقیق نشان داد که برای

اشتیاق و رضایت شغلی باید متغیر میانجی سخت 

 کوشی را مد نظر قرار داد.

 

 پژوهش مفهومی مدل

 ، مدل مفهومی پژوهش را نشان می دهد. روابط بین متغیرهای این مدل در قالب فرضیات پژوهش ارائه شده است.1شکل    

 

 
 
 
 

 

 ( 5139و )بخشی،  (2016یی، منبع: )اچ چاکو : مدل مفهومی تحقیق1شکل 

 

 

 

 

 
 شهرت نیروی فروش

 کارایی خدمات

 تعامل لذت بخش

 وفاداری مشتری
 

 ارزش نام تجاری
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 نوع روش پژوهش  

 روش تحقیق

 توصیف هست که را توصیفی، آنچه تحقیق. است میدانی شاخه همبستگی از -توصیفی شناسی، روش نظر این پژوهش، از   

 ترشگس حال در روندهای یا مشهود آثار جاری، متداول، فرآیندهای عقاید موجود، و روابط شرایط به و کند می تفسیر و

 میههانی رابطههه پههژوهش  نههوع ایههن  در. باشههدمی پرسشنامه تحقیق، ابزار و میدانی نوع از اطالعات، گردآوری دارد. روش توجه

 بههین  تههاثیر نههوع و میههزان همبسههتگی، رابطههه بررسههی بههه نیز پژوهش  این  در شود.می تحلیل پژوهش  هایهدف اساس بر متغیرها

 ود.شمی پرداخته وابسته و مستقل متغیرهای

 

 جامعه و نمونه آماری

باشند و با توجه به این کههه هههدف از تحقیههق شناسههایی می انتخاب صنعتی گروه مشتریانکلیه جامعه آماری در این پژوهش،    

باشد باید تعههدادی از جامعه و تعیین پارامترهای مربوط است و با توجه به حجم زیاد جامعه عمال انجام این کار امکان پذیر نمی

 های جامعه پی برد.د را مورد بررسی قرار داد و از طریق حجم کوچکتر و با روش معینی به صفات و ویژگیافرا

 

 نمونه گیری روش
   های تعیین اندازه نمونه متفاوت است.یکی از روشهای پرکاربرد در تعیین حجم نمونه فرمول کوکران است.فرمول   

 

  بههرای محاسههبه است کههه همههان واریههانس نمونههه اولیههه اسههت.  ه برآورد دارددر این فرمول مهمترین پارامتری که نیاز ب

یک مقدار ثابههت اسههت   مقدار .باشدمی 0.132گردید و برابر تعدادی پرسشنامه توزیع شده و واریانس نمونه اولیه محاسبه 

برای مثال اگر سطح خطا یا  گیرند.در نظر می %1یا  %5معموالً سطح خطا  د.بستگی دار (α) که به فاصله اطمینان و سطح خطا

بهها توجههه بههه جههدول آمههاری   در نتیجههه خواهد بههود. %95در نظر گرفته شود سطح اطمینان برابر با  %5برابر  سطح معناداری
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در  0.05برابههر  ونیز براساس همههان سههطح خطهها  d رهای آمار وجود دارند. مقداخواهد بود. این جداول در انتهای کتاب 1.96

 باشد.نفر می 204د. با توجه به مقادیر گفته شده، حداقل مقدار نمونه برای این مسئله برابر شونظر گرفته می

 
 روش و ابزار جمع آوری داده ها

ای و روش هههای میههدانی تقسههیم روش های گردآوری اطالعات را به طور کلی می توان به دو دسته، روش هههای کتابخانههه     

 از نظری، ادبیات و پیشینه تهیه و موضوع برای مطالعه نیاز مورد یهاداده آوریجمع منظور نمود. در بخش کتابخانه ای، به

 اینترنتی منابع به مراجعه و گذشته تحقیقات با مرتبط اسناد در ی موجودها..(، داده.مقاالت، مجالت و ها،علمی)کتاب منابع

برای گردآوری داده ها جهت تحلیل فرضیه ها و آزمون مدل از پرسشنامه بسته با  تحقیق میدانی بخش  در .است شده استفاده

که برای سنجش متغیرهای تخصصی تحقیق طراحی شده است. همچنین در ایههن پرسشههنامه چهههار  سوال استفاده شده است 29

  و تحصیالت اختصاص دارد. سوال به متغیرهای جمعیت شناختی مانند: جنسیت، سن 

 

 اعتبار و پایایی ابزار اندازه گیری

 روایی

روایی توان تعمیم پذیری یافته های تحقیق به جامعه بزرگتر آماری را مورد نظر دارد. برای باال بههردن روایههی پرسشههنامه بایههد    

زیههابی و بههازنگری قههرار گیههرد، تهها متخصصههان و خبرگههان در هههر زمینههه مههورد ارسواالت طرح شده به وسیله محقق، از سههوی 

(. بههدین منظههور 1389سواالتی که در اختیار پاس  دهندگان قرار می گیرد، هیچ گونه ابهام و نارسههایی نداشههته باشههد )خههاکی، 

پرسشنامه تحقیق حاضر در اختیار استاد راهنما، متخصصان و کارشناسان مربوطه قرار گرفت و پس از بررسی روایههی سههواالت 

 نهایی، پرسشنامه جهت تکمیل اطالعات در اختیار مشتریان گروه صنعتی انتخاب قرار گرفت.و تأیید 

 پایایی

نفههری از پاسهه  دهنههدگان   30معموالً برای سنجش پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ و نمونههه مقههدماتی تصههادفی     

نظههر بههه اینکههه حههداقل ضههریب اعتبههار  و 84/0برابر  هانباخ برای کل پرسشنامه و شاخصضریب آلفای کروگردد.  استفاده می

لذا پایایی باالی پرسشنامه تأییههد است و ضریب آلفای محاسبه شده از این مقدار باالتر است،  7/0 الزم برای پرسشنامه پژوهش 

 گردد.می
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 : شاخص، آلفای کرونباخ و منبع طراحی سواالت پرسشنامه2جدول

 متغیر
آلفا 

 کرونباخ
 منبع

 مؤلفه( 4) نیروی فروش شهرت

شهرت فروشندگان به خاطر  -2شهرت فروشندگان به خاطر صداقت. -1

شهرت  -4شهرت فروشندگان به خاطر تخصص. -3دغدغه توجه به مشتریان. 

 .فروشندگان به خاطر انصاف زیاد

 ( 1994گانسن، ) /. 78

 مؤلفه(3)کارایی خدمات 

عدم  -2مدیریت زمان.  ی کارآمد برای خرید از فروشندگان یک شیوه-1

توجه شخصی فروشندگان به هر یک  -3اشتباه فروشندگان در ارائه خدمات. 

 .از مشتریان

82 ./ 
ماثوییک و همکاران، 

(2001 ) 

 مؤلفه( 6) تعامل لذت بخش

 .لذت بردن مشتریان از تعامل با فروشندگان -1

 ایجاد احساس صمیمت و گرمی در ارتباط توسط فروشندگان. -2

 .وشندگانفربرقراری ارتباط خوب با مشتریان توسط  -3

 .داشتن رابطه ای مسالمت آمیز و همان  با فروشندگان توسط مشتریان  -4

 . شوخ طبع بودن فروشندگان -5

 احساس راحتی مشتریان در ارتباط با فروشندگان. -6

 ( 2000گرملر و گویینر، ) /. 86

 مؤلفه( 9) وفاداری مشتری

 .ه عنوان اولین انتخابانتخاب شرکت ب -1

 .پیشنهاد محصوالت شرکت به دوستان و آشنایان -2

 تماس با شرکت در صورت رضایت نداشتن از محصول خریداری شده. -3

مخدوش نکردن شهرت و اعتبار شرکت در صورت بروز مشکل در  -4

84/ . 

(؛ پاپو  2000یو و همکاران، )

(؛ راندل  2005و همکاران، )

 (2005تیل )
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 .محصوالت خریداری شده

نوع نداشتن در عدم استفاده از برند های جدید و ناآشنا حتی با وجود ت -5

 . های برند مدنظرمحصول

اختالف قیمت تمایل به تهیه محصول مورد نیاز از شرکت حتی اگر  -6

ناچیزی بین برندهای مختلف در خصوص محصول مورد نظر وجود داشته 

 .باشد

 .بدون توجه به قیمت حاضر به تهیه محصوالت شرکت -7

خدمات یک  در صورت بهتر بودنبه تهیه محصوالت شرکت  حاضر -8

 شرکت دیگر.

در حالی که شرکت دیگر نیاز از شرکت محصول مورد  به تهیه حاضر -9

 کند.شرایط بهتری پیشنهاد می

 

 

 ( مؤلفه 7) ارزش نام تجاری

 تشخیص شرکت به راحتی از رقبایش. -1

 ه عنوان رهبر بازار در مقایسه با شرکتهای دیگر.شناختن شرکت ب -2

 عدم مواجه با مشکل در تداعی نام شرکت در ذهن. -3

 های شرکت به خوبی.به یادآوری برخی از خصوصیات و ویژگی  -4

 ها.خدمات ارائه شده توسط شرکت برآورده کننده نیازها و خواسته -5

 مطلوب. ارزیابی خدمات ارائه شده توسط شرکت در سطح -6

 احساس رضایت از خدمات شرکت به صورت کلی. -7

 (1393)ابراهیم ورزیار،  . /80

 

www.SID.ir

http://www.SId.ir


Archive of SID

 

12 

 

 تحلیل داده ها

 توصیف جمعیت شناختی نمونه

درصههد  4/56سوال مطرح شد. نتایج نشان داد پاس  دهندگان مرد با  3برای سنجش وضعیت جمعیت شناختی اعضای نمونه    

 7/41سههال بهها  50تهها  41اند. از نظر سنی افراد دارای سههن اد جامعه آماری را تشکیل دادهدرصد افر 6/43و پاس  دهندگان زن 

درصد بیشترین تعههداد از جامعههه  9/55اند. افراد دارای تحصیالت دیپلم با درصد بیشترین تعداد از جامعه آماری را تشکیل داده

 اند.آماری را تشکیل داده

 

 خصوصیات جمعیت شناختی نمونه :3جدول

 درصد سطوح متغیر درصد سطوح متغیر

 جنسیت

 56.4 مرد

 سن

 

 17.6 30کمتر از 

 43.6 زن

 26.0 سال 40تا  31

 41.7 سال 50تا  41

 14.7 سال 51بیش از 

 تحصیالت

 55.9 دیپلم

 

 24.5 فوق دیپلم

 12.3 لیسانس

 4.9 فوق لیسانس

 2.5 دکتری

 

 یافته های پژوهش  

 

 تحلیل توصیفی متغیرها تجزیه و

(. 4قبل از بررسی فرضیه ها الزم است تا میانگین و انحراف استاندارد بین متغیرهای تحقیق مورد توجه قههرار گیههرد )جههدول     

  در بین متغیرهای تحقیق تعامل لذت بخش بیشترین نمره و کارایی خدمات کمترین نمره را کسب نموده است.
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 رهای پژوهش: آمار توصیفی متغی4جدول 

 انحراف استاندارد میانگین شماره سوال متغیر

 1.20948 3.4253 4تا  1 فروشنده شهرت

 1.39367 2.8480 7تا  5 خدماتی کارایی

 0.91110 3.4510 13تا  8 بخش لذت تعامل

 0.97237 3.2108 22تا  14 مشتری وفاداری

 1.02344 3.2745 29تا  23 تجاری نام ارزش

 

 طیآمار استنبا

بعد از توصیف متغیرها و پاس  های بدست آمده از جامعه آماری در این بخش به بررسههی سههواالت و فرضههیه هههای مطههرح     

 پردازیم.ر قالب آمار استنباطی میشده در پژوهش د

 

 مدل سازی معادالت ساختاری 

بههر مههدل سههازی معههادالت در این قسمت جهت بررسی صحت و سقم فرضههیات اصههلی تحقیههق حاضههر از روابههط علههی مبتنههی 

ی هاشههود. درمههدل، اسههتفاده میSmart PLSساختاری استفاده شده است. برای آزمون مههدل مفهههومی تحقیههق از نههرم افههزار 

PLS مقههدار  شود که برای هر بخش از رگرسیون مدل، ضههریب اثههر، عههدد معنههاداری وهای چندگانه استفاده میاز رگرسیون

شاخصههی بههرای نکههویی بههرازش ارایههه نکههرده اسههت. بههه همههین دلیههل،   PLSسازی مسیری شود. مدلضریب تعیین محاسبه می

(. کههاربرد اصههولی ایههن 1391های بخشههی مطههرح شههده اسههت )آذر، غالمههزاده و قنههواتی، ها برای ارزیابی مدلفهرستی از معیار

 ای است.ها شامل یک فرایند سه مرحلهمعیار

 برازش مدل های اندازه گیری      

 مدل های ساختاریبرازش 

 برازش مدل کلی
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 متغیرهای تحقیق ، ساختاری و کلی: شاخص های برازش مدل های اندازه گیری5جدول 

 فرآیند ها
مراحل و روشهای 

 محاسبه
 نتایج مقادیر استاندارد

برازش مدل های اندازه 

 (مدل بیرونیگیری )

 پایایی شاخص
مقادیری بارهای عاملی برابر 

 4/0یا بیشتر از 

رهای عاملی همه سواالت با

، مدل اندازه 4/0باالتر از 

 گیری مورد قبول

 

 5/0مقادیر بزرگتر از  روایی همگرا
، 5/0روایی همگرا بزرگتر از 

 مورد قبول

 روایی واگرا

اعداد مندرج در قطر اصلی 

ماتریس از مقادیر زیرین 

 خود بزرگتر باشد

اعداد مندرج در قطر اصلی 

رین ماتریس از مقادیر زی

 خود بیشتر، مورد قبول

 برازش مدل ساختاری

 (مدل درونی)

 96/1مقادیر بزرگتر از  t-valuesمقادیر 
مقادیر تمام روابط بزرگتر از 

 ، مورد قبول96/1

 2Rیا  R Squaresمعیار 

  67/0و  33/0، 19/0مقادیر 

به ترتیب مالکی برای مقادیر 

 ضعیف، متوسط و قوی

 برازش مناسب

 Redundancyمعیار 
بیشتر،  Redهرچه میانگین 

 برازش مناسب تر
 برازش مناسب

 GOF مدل کلیبرازش 

  36/0و  25/0، 01/0مقادیر 

به ترتیب مالکی برای مقادیر 

 ضعیف، متوسط و قوی

 برازش قوی

 

 )مدل بیرونی(مدل ساختاری 
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 ضرایب مسیر و بارهای عاملی: 2شکل 

 

0.833 

0.832 

0.845 

0.811 

0.803 
0.801 

0.801 

0.777 

0.803 

0.819 

0.845 

0.804 0.825 0.844 

0.751 

0.736 

0.801 0.816 0.828 0.791 0.838 0.817 

0.863 0.823 

0.856 

0.863 

0.834 

0.671 

0.84 

0.39 

0.19 0.80 

0.70 

کارایی 

 دماتخ

تعامل لذت 

 بخش 

 

وفاداری  

 ارزش نام  مشتری

 تجاری

شهرت 

 نیروی فروش 

1q 

2q 

3q 

 

4q 

8q 9q 10q 11q 

0.798 

12q 13q 

5q 6q 7q 

28q 

27q 

26q 

25q 

 

24q 23q 29q 

22q 

21q 14q 

15q 

16q 17q 18q 19q 

20q 
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 مدل ساختاری )مدل درونی(
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (T-Values)مقادیر  Zضرایب معنادار : 3شکل 

 

 آزمون فرضیه ها

یابههد کههه بههه بررسههی و آزمههون ق اجههازه میهای اندازه گیری، مههدل سههاختاری و مههدل کلههی، محقهه پس از بررسی برازش مدل

 شود:این بخش شامل دو قسمت می های پژوهش برسد.های تحقیق خود پرداخته و به یافتهفرضیه

 ( مربوط به هر یک از فرضیه ها.t-values)مقادیر  zبررسی ضرایب معنادار  •

 (.1393ها )داوری،بررسی ضرایب استاندارد شده مسیرهای مربوط به فرضیه •

 

 ( مربوط به هر یک از فرضیه هاt-values)مقادیر  zررسی ضرایب معنادار ب

از  این اعداد هرگاه بیشههتر آماری محاسبه و معنی داری ضرایب مسیر مشخص گردد. Tدر مورد معناداری ضرایب مسیر باید   

د بیانگر این است که اثههر معنههاداری باشن  -1.96+ تا 1.96درصد هستند. اگربین  5معنادار در سطح  نشان دهنده اثرمثبت و 1.96

 هستند.   باشند نشان دهنده اثرمنفی ولی معنادار -1.96 از ندارد و اگرکوچکتر وجود

 

 

32.7 

2.9 

2.2 

14.2 

28.8 

کارایی 

 خدمات

تعامل لذت 

 بخش

 

وفاداری 

 مشتری
 ارزش نام

 تجاری

شهرت نیروی 

 فروش
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 هابررسی ضرایب استاندارد شده مسیرهای مربوط به فرضیه

دهنده اثرات مثبت ضرایب مسیر باید از لحاظ عالمت، بزرگی و معناداری مورد بررسی قرار گیرند. ضرایب مسیر مثبت نشان  

)روابط مستقیم بین دو سازه( یک سازه بر سازه دیگر است، در صورتی که عالمت منفههی نشههان دهنههده اثههرات منفههی )روابههط 

های غیههر معکوس( یک سازه بر سازه دیگر است. از نظر بزرگی، ضریب تاثیر یک سازه بر سازه دیگر با افزایش تعههداد مسههیر

 ها نشان داده شده است .خالصه ضرایب مسیر و معنی داری فرضیه 6ول یابد. در جدمستقیم کاهش می

 

 فرضیه های تحقیق t: نتایج ضریب مسیر و مقدار 6جدول 

 نتیجه T-Values ضریب مسیر هافرضیه

کارایی  <-شهرت فروشنده 

 خدمات
 تایید 28.8 0.80

تعامل  <-شهرت فروشنده 

 لذت بخش
 تایید 14.2 0.70

 تایید 2.2 0.19 وفاداری <-کارایی خدمات 

 <-تعامل لذت بخش 

 وفاداری
 تایید 2.9 0.39

ارزش نام   <-وفاداری 

 تجاری
 تایید 32.7 0.84

 

 تمام فرضیات مورد تأیید قرار گرفتند. 6با توجه به جدول 

 

 گیرینتیجه 

ذت بخههش و وفههاداری مشههتری از ، تعامل لکارایی خدمات گری میانجی با فروش نیروی شهرت که داد نشان تحقیق این  نتایج

بههر ادارک فههروش شهرت نیروی  (plsبر اساس نتایج گرافیکی پی ال اس ) عوامل مؤثر بر ارزش نام تجاری به شمار می آیند.

( که بهها تحقیقههات گههوش و 8/28برابر با  t-valueو  80/0تأثیر دارد )ضریب تأثیر برابر با  فروشندهمشتری از کارایی خدمات 
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-tو  70/0ی دارد. همچنین شهرت نیروی فروش بر تعامل لذت بخش تههأثیر دارد )ضههریب تههأثیر برابههر بهها یهمسو (2009جان )

value  کارایی خدمات بر وفههاداری مشههتری تههأثیر دارد ( است. 1999( که نشان دهنده همخوانی با تحقیقات بل )2/14برابر با

( تطابق دارد. تعامل لذت بخههش 2009نتیجه با مطالعات الی و همکاران )(. 2/2برابر با  t-valueو  19/0)ضریب تأثیر برابر با 

( 2009(. نتیجه با تحقیقههات الی و همکههاران )9/2برابر با  t-valueو  39/0بر وفاداری مشتری تأثیر دارد )ضریب تأثیر برابر با 

برابههر بهها  t-valueو  84/0یر برابههر بهها همخوانی دارد. و در آخر وفاداری مشتری بر ارزش نام تجههاری تههأثیر دارد )ضههریب تههأث

از آنجایی که فروشنده تنههها شخصههی اسههت ( است. 2009( که نشان دهنده همخوانی با تحقیق برکسندورف و همکاران )7/32

تواند نقش اصلی برای تجربه مشتریان و ارزیابی از برند ایفا کنههد. وفههاداری مشههتری بههه کند، میکه با مشتری ارتباط برقرار می

 سهههم و فههروش بههه دسههتیابی بههرایشود، مشتری برند فروشنده مورد نظر را به سایر رقبا تههرجیح دهههد. نیروی فروش موجب می

 زمههان امههر ایههن  در توفیههق و اسههت هاشههرکت موفقیههت اصلی رمز مشتریان نیازهای و انتظارات با مداوم انطباق بازار، از بیشتری

 واقههع در. شههود گرفتههه کههار بههه فههروش ایحرفههه نیروی سوی از مناسب روشی با نیز فروش فنون و اصول که است پذیر امکان

مههی بایسههت  ندهفروشهه . است مشتری با مدت بلند ارتباط نوعی برقراری حاضر، عصر در ویژه به محصوالت، فروش هایروش

 و کاالههها فروشههندگان سههایر از و کنههد ایجههاد وفههاداری آنههها در و خریههد بههه متقاعد را هاآن کند، جلب را مشتریان قادر باشد

 . باشد جلوتر گام یک مشابه خدمات

 

 پیشنهادات  

توصیه می شود خدماتی به مشتریان ارائه شوند که از کارایی الزم جهت برآورده سههاختن نیازهههای  -1با توجه به نتایج تحقیق: 

ی اصههلی مشههتریان پرداختههه شههود و سههپس مشتریان برخوردار باشند. در این خصوص الزم است که در ابتدا به شناسایی نیازها

در فرایند استخدام نیههروی فههروش، اقههدام بههه بکههارگیری کارکنههانی  -2 متناسب با نیازها، خدمات الزم به مشتریان عرضه شود.

 هاینماینههدگی در حاضههر فروشههندگان -3 کنند که از مهارت و دانش کافی در رابطه با فعالیت های محولههه برخههوردار باشههد.

 همچنههین . شههوند اشههتباه کمتههرین  متحمههل خههدمات، ارائههه هنگههام کههه بگیرند قرار تخصصی هایآموزش تحت طوری فروش،

 مشههتریان زمههان بههرای شههود متوجه مشتری که کنند عمل طوری حمایتگرانه، هایتالش ضمن  خدمات، ارائه حین  فروشندگان

 اسههتفاده مشههتریان نههزد در وفههاداری افزایش  برای مناسب یهاروش از -4 هستند و از تعامل با فروشنده لذت ببرند. قائل ارزش

 همچنههین . نمایند تالش خود تجاری نام برای ارزش ایجاد منظور به کنندگان مصرف وفاداری نگهداری و ایجاد برای و کنند،
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 در و شههده مشههتریان وفههاداری موجههب محصههوالت، بههه مشههتریان راحت دسترسی دلیل به محصوالت، بیشتر و مناسب توزیع با

 . بنددمی نقش  مشتریان ذهن  در مثبتی شکل به تجاری نام ارزش نتیجه
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