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 چکیده فارسی
 با رابطه تاثیرگذاری رب مبنی گزارشاتی وجود و برند ویژه ارزش لیدیک ابعاد از یکی بعنوان وفاداری اهمیت به عنایت با     

 دلبستگی میانجی هاینقش به توجه با برند وفاداری بر مشتری تعامل تاثیر بررسی هدف با تحقیق این برند وفاداری بر مشتری

ستگی وصیفی همبجز پژوهشهای ت . این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت و روشانجام شد مشتری اعتماد و برند

جهت تعیین  (.امحدودن جامعه) باشندمی تهران شهر در ایران بیمه شرکت مشتریان کلیه تحقیق این آماری باشد. جامعهمی

qnqحجم نمونه از روش معادالت ساختاری ) 155  استفاده شد و برهمین اساس با توجه به تعداد سواالت پرسشنامه)

ذکر است  پرسشنامه سالم برگشت داده شد. قابل 197فر در نظر گرفته شد که در نهایت ن 200سوال( حجم نمونه  25)

 یهاوشراطالعات از  یگردآوربین مشتریان توزیع گردید. جهت تصادفی خوشه ای پرسشنامه ها به صورت نمونه گیری 

یی ایی و پایاکه رو استفاده شد ستاندارداهای ها از پرسشنامهداده یگردآور جهت استفاده شد. یدانیم یهاو روش یاکتابخانه

 تایجن و گردید ستفادها ترکیبی پایایی ضریب و کرونباخ آلفای ضریب از پایایی محاسبه پرسشنامه مورد تایید قرار گرفت. برای

ه حتول و سازز روایی مجهت بررسی روایی ا. است مناسب متغیرها همه برای ترکیبی پایایی و کرونباخ آلفای مقدار که داد نشان

 هایفرضیه آزمون وها و تحلیل داده جزیهت جهتاستفاده شد که نتایج نشان داد سواالت از روایی مناسبی برخوردار هستند. 

 دلبستگی شان داد:نها و تحلیل آنها، نتایج پس از جمع آوری داده. شداستفاده  (PLS3روش حدأقل مربعات جزئی )از  پژوهش

یر عامل مشتری تاثتاز طرفی مشخص شد؛  .میکنند گری میانجی را برند وفاداری بر مشتری تعامل اثیرو اعتماد مشتری ت برند

 تاثیر مشتری اداعتم و برند ص شد، دلبستگیدر نهایت مشخمثبت بر وفاداری مشتری، دلبستگی برند و اعتماد مشتری دارد. 

 .دارد مشتری وفاداری بر مثبت

 

 برند مشتری، وفاداری تعامل مشتری، اعتمادبرند،  دلبستگیواژگان کلیدی: 

www.SID.ir
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 مقدمه-1
ای قرار دارد که بازاریابان تنها در اندیشه یافتن مشتریان جدید نیستند؛ امروزه هدف از سیر تکامل خود در مرحله بازاریابی در

)زنوزی و همکاران،  ازمانهاستبازاریابی، مدیریت تقاضا از طریق رشد و سوق دادن مشتری تا حد بلوغ در نردبان وفاداری به س

. امروزه فقط جلب رضایتمندی مشتریان کافی نیست و شرکتها نباید تنها به این موضوع بسنده کنند، بلکه آنها باید مطمئن (1395

برخالف بازاریابی سنتی که عمدتا بر انجام (. 2015، 1)کاتلر و همکاران مشتریان رضایتمندشان، وفادار هم هستند شوند که

ای سازمان ها تلقی می شود و بادالت متمرکز بوده و به حفظ مشتریان توجهی نداشت، امروزه مشتری دارایی ارزشمندی برم

ها باید همواره برای افزایش تعداد خریدهای مشتریان کنونی خود تالش الزم را مبذول دارند. به تعبیر دیگر، الزمه بقا در شرکت

 ده کنونی نه تنها جذب راضی ساختن مشتریان بلکه ایجاد روابط بلند مدت با آنان استگردونه رقابت و بازارهای اشباع ش

( است که فرد در طول زمان هیتوص ای دی)در خر یانسبتاً متعصبانه یواکنش رفتار ،ی برندوفادار(. 1395)شهبازی و همکاران، 

 یگرید برندهایمجموعه  نیاز ب ،یابیو ارز یریگ میتصم یهاندیکه در فرا شودیو باعث م کندیم دایپ ینام تجار کینسبت به 

است.  یو ذهن یروانشناخت یندهایاز فرا یواکنش تابع نی. اکند دایپ برند خاصنسبت به آن  یخاص شیکه در ذهن دارد، گرا

و  )هپسری ات استخدم ایمحصول  تیفیک نطوریاز برند در طول زمان و هم یمشتر یتینارضا ای تیبه برند متأثر از رضا یوفادار

 .(2017همکاران، 

های خدماتی، تعامل با مشتریان است. این مفهوم ریشه در اصول از جمله عوامل موثر بر وفاداری برند به خصوص در شرکت

 یارتباط ارتباط کی یتعامل با مشترکند. مند دارد و بعنوان یک فاکتور موثر بر وفادارسازی مشتریان عمل میبازاریابی رابطه

ارتباط  نیاست. ا یمختلف ارتباط یکانال ها قی( از طرینام تجار ای)مصرف کننده( و سازمان )شرکت  یخارج نفعیذ نیب یتجار

در  ترقاب شی. با افزاردیگ یصورت م نیو آفال نیباشد که به صورت آنال یمشتر یتجربه کل ای ریواکنش، تعامل، تأث کیتواند  یم

راستا تعامل  نیتر از گذشته شده است و در ا پررنگ یتجار یهاشکست شرکت/تیموفق نییتع در ینقش مشتر ،یکنون یبازارها

، 2مختلف قرار گرفته است )کارلسون و همکاران یهامورد توجه سازمان یرقابت تیعامل موثر در کسب مز کیبعنوان  یبا مشتر

 ی. شرکت ها تالش مکندیم دایو بازار تحقق پ یفناور ،یتماعاز تحوالت اج یبیبا ترک یمشتر بابر تعامل  یمبتن یابی(. بازار2019

باعث  تیامر در نها نیکنند. ا کیکنند و تعامل آنها را با برند مشخص تحر جادیکنند تا با مصرف کنندگان هدف، گفت و گو ا

 یدیتول یهاشرکت هیکل یریپذو رقابت یدر بهبود سودآور یلکه عامل اص شودیم یو دیو تکرار خر یمشتر دیخر لیتما شیافزا

 (.2017، 3و همکاران سی)جارو شودیمحسوب م یو خدمات

شود. با توجه به افزایش تعداد برندها، تعامل مشتری از این جهت اهمیت دارد که باعث دلبستگی مشتری به یک برند خاص می

فزایش دفعات خرید مشتریان وجود دارد. امروزه تاکید زیادی بر دلبستگی برند بعنوان یک عنصر کلیدی جهت وفاداری و ا

 را هایی برند تاکنند می کمکها شرکت به بلکه سازندمی فراهم را نیاز مورد اطالعات تنها نه به برند دلبستگی دارند که مشتریانی

 و مشتری گیدلبست اهمیت به توجه با .(2020، 4باشند )لی و همکاران مشتریان تک تکهای نیاز با متناظر که دهند تشکیل

 حداکثر به مشتری و شرکت ارزش کهای گونه به هستند خود مشتریان با تعامل برای راه هایی دنبال بهها شرکت مشتری، وفاداری

آن دسته از   به برند دلبستگی .است شده تبدیل بازاریابی استراتژی یک از ضروری جزء یک به برند دلبستگی بنابراین .برسد

 (. 2019، 5اشاره دارد )گومز و همکاران برود خرید و معامالت از فراتر که رفتارهای مشتری

                                                     
1 Kotler et al 
2 Carlson et al 
3 Jarvis et al 
4 Li et al 
5 Gómez et al 
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گیری و تداوم رابطه مند و همچنین یک مولفه تاثیرگذار در شکلاز طرف دیگر اعتماد یکی از مهمترین فاکتورها در بازاریابی رابطه

 نام یک بودن دارا شد؛ بیان آنچه بر بنا. است اشینهائ اهداف به سازمان دستیابی کلید مشتریان بین برند و مشتری است. اعتماد

 مدیران. است فروش زمینه در موفقیت برای هاییفرض پیش او، احتماال رضایت جلب و مشتری اعتماد بر تمرکز و ارزش با تجاری

 که شده مشخص .دهند افزایش مشتریان اعتماد بهبود طریق از را سازمان آوری سود توانندمی معتقدند خدماتی هایسازمان

(. 2019، 1است )پورتال و همکاران برخوردار سازمان موفقیت برای بیشتری اهمیت از مشتری رضایت به نسبت مشتری اعتماد

 جدیدی گزینه با کننده مصرف که زمانی اما ؛ شودمی خرید تکرار به منجر که کنیممی ارزیابی رفتاری عنوان به را برند به اعتماد

 بار اولین برای برند با رابطه و نزدیکی دهد، میزانمی ارائه مشتری به، گرایش برای را جذابی و توجه قابل دالیل هک شودمی مواجه

 خود مشتری تواندباشد، می کرده ایجاد مشتری ذهن در خود از را مثبتی تصویر باشد توانسته برند اگر و گیردمی قرار آزمون مورد

 .(2020، 2و همکاران داس) کند حفظ نیز شرایطی چنین در را

عنوان بگیری مشتری مند انجام شده است، دردر اغلب مطالعاتی که راجع به وفاداری برند در حوزه تعامل مشتری و بازاریابی رابطه

 ودشان داده شنست که درون مایه اصلی تحقیقات در نظر گرفته شده است. بعبارت دیگر در این مطالعات اغلب سعی بر این بوده ا

ی شود. این در حالشود که در نهایت منجر به وفاداری برند میاز طریق تعامل با مشتری، نوعی حالت درگیری مشتری ایجاد می

گیرد، نقش ر میاست که در تحقیق حاضر عالوه بر درگیرسازی مشتری که خود در قالب مفهوم دلبستگی برند مورد بررسی قرا

عنی یبی تعاملی ازاریاقرار گرفته است. بعبارت دیگر در پژوهش حاضر دو جنبه مختلف از ب میانجی اعتماد مشتری نیز مورد توجه

 از تحقیقات گیرد که این امر، وجه متمایز کننده پژوهش حاضراعتماد و دلبستگی برند به صورت همزمان مورد بررسی قرار می

رد قات پیشین موبین تعامل مشتری و وفاداری برند در تحقیاگرچه رابطه  رود. در نهایت باید عنوان نمود کهپیشین به شمار می

اری، یر جوامع آمهای دموگرافیک با سابررسی قرار گرفته است؛ اما باید توجه داشت که هر جامعه آماری به علت تفاوت در ویژگی

ابیش ا عنوان کماتی بام تحقیقممکن است نتایج جدیدی را به همراه داشته باشد که متفاوت از تحقیقات گذشته است. در واقع انج

 تواند به درک بهتر نتایج حاصل از اعتبارسنجی مدل مفهومی کمک شایانی کند. مشابه در جوامع آماری مختلف می

عداد ت. افزایش تای افزایش یافته اسدر طی دو دهه اخیر تعداد شرکتهای بیمه و همچنین تعداد شعبات آنها به شکل قابل مالحظه

ایش دهند باعث شده است که میزان رقابت در این صنعت به شدت افزای و هزینه باالیی که برای تبلیغات انجام میهشرکتهای بیم

فادارساختن وهای بیمه ایجاد یک برند قوی و یابد. از سوی دیگر، یکی از مهمترین راهکارهای شرکتهای خدماتی اعم از شرکت

های رکتشهای آکادمیک برای بهبود عملکرد برندسازی شورها از نتایج پژوهشمشتریان است. با توجه به این که در سایر ک

ر بتاثیرگذار  شود و شواهد بدست آمده نیز حاکی از آن است که وفاداری مشتریان به برند یک مولفهخدماتی استفاده زیادی می

اداری برند شرکت بیمه خی از عوامل بر وفشود نقش برقیق نیز سعی میای است؛ لذا در این تحبهبود سودآوری شرکتهای بیمه

بر  اثیریی چه تتعامل مشترایران مورد بررسی قرار گیرد. در واقع این پژوهش در پی یافتن پاسخی برای این سوال است که 

 کنند؟ی چه نقشی را در این میان ایفا میبرند و اعتماد مشتر یدلبستگ داشته و برند  یوفادار

 

 مفاهیم  -2

 

 مشتری یتاهم -1-2

 کهای گونه ساخته، به دگرگون را هاسازمان اجرایی بازرگانی، شیوه استراتژی یک عنوان به مداری مشتری فرهنگ امروزه

 هایفعالیت تمام مشتری، مرکز به توجه و است نموده تغییر دچار -فروش و خرید رابطه تا ستد و داد از -را آنها کاریی هافعالیت

                                                     
1 Portal et al 
2 Dos et al 
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 انگیزه شاید. نمایند تنظیم مشتریان ضروری و مهم نیازهای هایشانروش تا کوشندمی هاشرکت و است هگرفت قرار هاسازمان

است،  کاری سرمایه یک واقعاً مشتری که باشد واقعیت این مشتری آشناسازی جهت در دهنده تکان تغیر چنین یک از انتقادی

 که است واقعیتی همان این. آورد بوجود اوقات همه در سازمان یک یبرا را ثباتی با اقتصادی ارزش تواندمی درستی به که فردی

 جهت در را مشتری از عظیمی دارند، موج روشنگری سوی به که دشواری راه در و هستند اعتنا بی آن به برنامه بدونهای سازمان

 کند، تعاملمی خطور ذهن در که چیزی نخستین گرایی مشتری کلمه شنیدن با شاید. کنندمی تجربه جدید مشتری یک پروراندن

 رصد جمله از مختلفی مقدمات نیازمند گرایی مشتری که داشت توجه باید وجود این با باشد؛ مشتری با رابطه برقراری و

 با و طوالنی، قدرتمندای رابطه به بتوان نهایت در تا است مشتری از دانش کسب و مشتریهای خواسته و نیازهای از آگاهیبازار،

 (.1399همکاران،  وخدامی ) یافت دست مشتریان با یتکیف

 دنیا موفقهای شرکت که طوری به است کار و کسب هر موفقیت عامل ترین کلیدی، مشتری رضایت خصوصا و مشتریان با تعامل

 به پاسخ گیرند، ازمی ادیدهن را هدفمند بازاریابی هایمشتریان، کمپین بیشتر حاضر حال در .است پادشاه مشتری که دارند اعتقاد

 را بزرگ هایشرکت پیام و رنددا تعامل یکدیگر با بالقوه مشتریان عوض در. دارند را بازخورد حداقل و کنندمی اجتناب پیشنهادات

 در غیره و اجتماعی ئولیتپیشرفت، شناخت، مس مانند غیرپولی عوامل به ایفزاینده طور به کارکنان طور همین. زنندمی دور

 هاسازمان نتیجه رد. است سازمان هر سران ضروری کارهای از بازنشستگان جایگزینی و جذب، حفظ.کنندمی توجه شغل انتخاب

 کاهش برندها نفوذ تعامل است، بدون آسان کار این دلیل. دارند عجله خود کارکنان و مشتریان با تعامل برای جهان سراسر در

 به. هستند شکست به محکوم فیتصاد تعامل الگوهای. داد خواهند دست از را شاننکارگرا بهترین بزرگ هایسازمان و یابدمی

 یاجتماع بخشهای سازمان از ریمثال، بسیا عنوان به. گیرندمی تصادفی رویکرد یک هاسازمان از تعامل، بسیاری برای عجله خاطر

، استوکا و همکاران) اندردهک ایجاد شیوه آن به قبل دهه یک را الکترونیک تجارت بخش که کنندمی ایجادای شیوه همان به را خود

2017.) 

 

 مشتری تعامل -2-2
ر اصول دهای خدماتی، تعامل با مشتریان است. این مفهوم ریشه از جمله عوامل موثر بر وفاداری برند به خصوص در شرکت

 یاطارتباط ارتب کی یرتعامل با مشتکند. عمل می تور موثر بر وفادارسازی مشتریانمند دارد و بعنوان یک فاکبازاریابی رابطه

ارتباط  نیااست.  یمختلف ارتباط یکانال ها قی( از طرینام تجار ای)مصرف کننده( و سازمان )شرکت  یخارج نفعیذ نیب یتجار

در  ترقاب شیزاا اف. بردیگ یصورت م نیو آفال نیباشد که به صورت آنال یمشتر یتجربه کل ای ریواکنش، تعامل، تأث کیتواند  یم

تعامل با  راستا نیتر از گذشته شده است و در اپررنگ یتجار یهاشکست شرکت/تیموفق نییدر تع ینقش مشتر ،یکنون یبازارها

 (.2020ان، و همکار الیفمختلف قرار گرفته است )کا یهامورد توجه سازمان یرقابت تیعامل موثر در کسب مز کیبعنوان  یمشتر

نند تا ک یا تالش م. شرکت هکندیم دایو بازار تحقق پ یفناور ،یاز تحوالت اجتماع یبیبا ترک یمشتر بابر تعامل  ینمبت یابیبازار

 شیاعث افزاب تیاامر در نه نیکنند. ا کیکنند و تعامل آنها را با برند مشخص تحر جادیبا مصرف کنندگان هدف، گفت و گو ا

و  یدیتول یهاشرکت هیکل یریپذو رقابت یدر بهبود سودآور یلکه عامل اص دشویم یو دیو تکرار خر یمشتر دیخر لیتما

 (.2017و همکاران،  سی)جارو شودیمحسوب م یخدمات

سرمایة فکری شامل آن بخش از کل سرمایه یا دارایی مفهوم تعامل با مشتری برگرفته از تئوری سرمایه فکری سازمان است. 

 یرقابت ریغ یهاییدارا ،یفکر یهاییداراو شرکت ، دارنده و مالک آن به شمار می آید. شرکت است که مبتنی بر دانش بوده 

 .(0202، 1 و همکاران)کارهستند

                                                     
1 Kar et al 
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 وفاداری برند -3-2
وفاداری مشتری یک مفهومی است که هر روز در کسب و کار امروزی توجه بیشتری به آن می شود. امروزه مشتریان وفادار جزء 

انها محسوب میگردند. مشتریان وفادار برای خرید وقت و پول بیشتری را صرف میکنند و موجب بهبود کسب حیاتی موفقیت سازم

های امروزی بایستی روشهای مؤثر بهبود وفاداری را شناسائی و مدیریت کنند و به برنامه ریزی ن و کار میگردند. در نتیجه، سازما

ازمانهای خدماتی برنامه های وفاداری مشتریان را به عنوان بخشی از فعالیت های بسیاری از سبرای وفاداری مشتریان توجه نمایند. 

مفهوم نگرش نسبی را به عنوان پایه نظری ایجاد وفاداری معرفی کرده اند. آنها عنوان  1"دیک و باسو"توسعه روابط گسترش دادند. 

ا دیگر مارک ها و تکرار رفتار خرید حاصل می شود. می کنند که وفاداری، از نگرش مطلوب تر نسبت به یک مارک در مقایسه ب

ائین و تکرار لیکه نگرش نسبی پبراساس تحلیل این دو، نگرش نسبی پائین و تکرار خرید کم بیانگر فقدان وفاداری است، در حا

ن ناراضی نگرش است. رضایت از یک ارائه کننده خدمت، پیش نیاز نگرش نسبی است چرا که مشتریا "وفاداری جعلی"خرید باال 

 (.1395، خلیل اللهیهای مطلوب به یک ارائه کننده خدمت در مقایسه با رقبا نخواهند داشت )

ایجاد تعهد در مشتری برای انجام معامله با "مفهوم وفاداری در مشتری و ایجاد مشتریان وفادار در چارچوب کسب و کار به صورت 

شود. اگر بخواهیم وفاداری را به عنوان یکی از شاخصهای کنترل توصیف می "ررسازمان خاص و خرید کاالها و خدمات به طور مک

شود حیاتی بوده و مبنایی را بندی انواع ممکن تعامل با مشتریان که به آنها وفاداری گفته میو مدیریت برشماریم تعریف و دسته

افتد که مشتریان قویاً د از: وفاداری زمانی اتفاق میاورد.برخی از تعاریف موجود عبارتنجهت تأمین نیازهای مشتریان فراهم می

که رقیبان سازمان از تواند نیازهای مربوط به آنها را برطرف کند، به طوریاحساس کنند سازمان موردنظر به بهترین وجه ممکن می

( 2020)2و همکاران  ابراهیم مجموعه مالحظات مشتریان مجازاً خارج شده و به خرید از سازمان به طور انحصاری اقدام نمایند.

وفاداری را تمایل مشتریان به انتخاب یک محصول یا کسب وکار از بین محصوالت دیگر برای نیازی خاص و  تعهد عمیق به خرید 

 مجدد یا مشتری شدن برای کاال/خدمت ترجیحی در آینده تعریف می کند. 
 

 دلبستگی برند-4-2
 برند اما میسنجد را آن پولى محصول، ارزش یک قیمت. است سازمان آن ها، برند سازمان زا بسیارى اصلى سرمایه امروز دنیاى در

. کند مدیریت ار معروف و قویهای برند تا کندمی سعی شرکت هر.کند مى آشکار را متمایزش هاى جنبه و معرفى را محصول آن

 بعنوان برند فواید. دآی بدست دیگرهای برند طریق از دتوان نمی که کندمی ایجاد را فردی به منحصر فواید مشتریان برای برند

 مشتریان وفاداری موجب و هداد افزایش را برند ترجیحات احتمال برند ارزش بنابراینشود. می شناخته مشتریان برای برند ارزش

 زشار کننده ایجاد و یابیبازار بلقا مشتریان برایها برند اینکه برای. کندمی جلوگیری رقابتی تهدیدات برابر درها آن از و شده

. باشدمی برند هب مشتریان دلبستگیها تکنیک این از یکی بگیرند؛ نظر در را مشتریان شرایط وها نیاز بایدها باشند، شرکت

 برند تانند کمی کمکها کتشر به بلکه سازندمی فراهم را نیاز مورد اطالعات تنها نه دلبستگی پیدا می کنند برند به که مشتریانی

 .(1396باشند )شعبانی و همکاران،  مشتریان تک تکهای نیاز با متناظر که دهند تشکیل را هایی

 

                                                     
1 Dick & Basu 
2 Ebrahim et al 
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 اعتماد مشتری -5-2
 بطه طوالنی مدت با مشتریان است.ایجاد یک را -اهیت سنتی یا آنالین بودن آنصرف نظر از م-هدف غایی هر نوع کسب و کاری 

اشاره به  ر از آن چیزی است که به نظر میرسد. گرایش به روابط بلند مدتفروشنده فرات-ریمفهوم روابط بلندمدت بین مشت

رد فصر به گرایش به یک فروشنده خاص دارد نه گرایش عمومی به همه فروشندگان. این نوع گرایش یک گرایش خاص و منح

ه نی بودن دورد مدت صرفا طوالیش به روابط بلنگیرد. گرااست و تنها در صورت وجود یک سری عناصر زیر بنائی و ویژه شکل می

یت روابط مطلوب عمر روابط نیست. گرایش به روابط بلند مدت یک باور و خواسته است لذا شاخص بهتری برای سنجش نزدیکی و

 (. 1394، کائیدیو  امینیاست )

خاب ا آنها انتبعامله ممانی که خریدار جهت درک درستی از تفاوت روابط کوتاه و بلندمدت الزامی است. فروشندگان مایلند افق ز

تواند مشکالتی را اله، میکند را بدانند تا بسته به این افق زمانی از ابزارهای ویژه بازاریابی استفاده کنند. درک نادرست این مسمی

نتی مناسب در حالیکه بازاریابی سای را در پیش گیرد بازاریابی رابطه به همراه داشته باشد از قبیل اینکه سازمان فروشنده سیاست

خریدار  ارد اما یکدی نظر تر بوده است. یک خریدار صنعتی با گرایش به روابط کوتاه مدت به انتخابها و فرصتها و منابع دوره جار

 . جهتج آتیه نتایبصنعتی با افق دید بلند مدت بدنبال دستیابی به اهداف آتی است که هم به نتایج جاری بستگی دارد و هم 

 (. 1399و همکاران،  احقاقیشناسائی این گرایش باید اجزا و ارکان انرا شناسائی کرد )

 ای یهدف ممکن است ارزش نیهدف مشترک دارند. حال ا کیکنند  یکه فکر م دیآ یبوجود م یافراد نیبر هدف  ب یاعتماد مبتن

ندارند،  گریکدی اتیخصوص ای تیبه شناخت نسبت به شخص یازین قتیعالقه و در حق نینوع اعتماد طرف نیباشد. در ا یضد ارزش

 یبر شناخت و آگاه یبه هدف مشترک فدا کنند. اعتماد مبتن دنیرس یخود را برا یزندگ یحت یگریاما هر کدام انتظار دارند که د

 (.2017، 1)لوکادر تعامل باشند.  گریکدیبا هم آشنا و دائماً با  نیشود که طرف یم جادیا یزمان

 

 مدل مفهومی تحقیق-3

 
 (2020)لی و همکاران،  براساس مقاله مدل مفهومی تحقیق -( 1شکل )

 

 

 پژوهش اجرای روش -4

عتماد ابرند و  یبستگدل یانجیم یهابرند با توجه به نقش یبر وفادار یتعامل مشتر ریتاث یهدف بررستعیین  پژوهش این اصلی

 باشد.ن اساس روش پژوهش به شرح ذیل میباشد. بر همیدر شرکت بیمه ایران می یمشتر

                                                     
1 Luca 
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 و برده بهره دخو سؤاالت به پاسخ برای شده تعریف پیش از مدل یک از پژوهش این اینکه به توجه: جهت گیری پژوهش (1

برای آنها کاربرد  واست  استفاده ایجاد رویکرد مدیریتی جدید برای شرکت بیمه ایران قابل با پژوهش از حاصل نتایج همچنین 

 نمود. اعالم کاربردی توانمی پژوهش را این گیریجهت رد،دا

 یهاقشوجه به نبرند با ت یبر وفادار یتعامل مشتر ریتاثتعیین پژوهش، هدف،  نیکه در ا ییاز آنجا: فلسفه پژوهش (2

 یهاادهد یآورمعج و اتینظر و اتیاز فرض یاآزمون دسته قیاز طر رانیا مهیدر شرکت ب یبرند و اعتماد مشتر یدلبستگ یانجیم

 دارد. یشتریتطابق ب ییگراقابل مشاهده است، فلسفه پژوهش با اثبات

مدل  تقیدر حق اند وبنا شده بر اساس مدل بسط داده شده هاهیپژوهش، فرض نیدر ا نکهیبا توجه به ا: رویکرد پژوهش (3

ژوهش، گفت پ توانی، ماست رانشرکت بیمه ایدر  آن از ابتدا، چراغ راه پژوهش است و هدف آزمون یمشخص ینظر

 دارد. یاسیق یکردیرو

 اند وشده عیینت پیش از موضوع متغیرهای اینکه به توجه با و پژوهش این در قیاسی نظری مدل وجود تبع به: هدف پژوهش (4

 زمونهدف همبستگی)آ به پژوهش هدف است، موجود فرضیات اساس بر متغیرها این میان روابط بررسی پژوهش هدف

 .رداردبدر  نیز را تحقیقات توصیفی خود نتایج از هاییبخش در پژوهش اگرچه رسد،می نظر به ه( نزدیکترفرضی

از جامعه  یریگنهحصول اهداف خود، به نمو یاست تا برا ازین است. لذا شیمایپژوهش، پ نیا یاستراتژ: استراتژی پژوهش (5

 بپردازد.

 شود.طعی محسوب میمقطع زمانی یک پژوهش تک مق منظر از:افق زمانی (6

 

 جامعه و نمونه آماری و روش نمونه گیری-4-1
 )جامعه نامحدود(. باشندیدر شهر تهران م رانیا مهیشرکت ب انیمشتر هیکل قیتحق نیا یجامعه آمار

 

 جمع آوری اطالعات و ایزار  روش ها-2-4

رد نامه جهت گز پرسشستفاده شد. در بخش میدانی ادر پژوهش حاضر جهت گرد آوری داده ها از دو روش کتابخانه ایی و میدانی ا

  آوری نظرات مشتریان شرکت بیمه ایران در مورد متغیرهای پژوهش استفاده گردید.

پرسش ت.ده اسشانجام  کرتیل فیپرسشنامه براساس ط میو تنظ هیداده ها از پرسشنامه استفاده شده است.ته یجمع آور یراب

های  پرسش ول شاملپرسشنامه شامل دو بخش است: بخش اش برگرفته از مقاالت استاندارد است. نامه مورد استفاده در این پژوه

خصصی است. دموگرافیک نمونه است. بخش دوم شامل سواالت ت هاییژگیسواالت جمعیت شناختی جهت شناسایی وعمومی و 

ز ابقه استفاده جنسیت، سن، تحصیالت، سا، پاسخ دهندگان یفرد یهایژگیو رامونیپرسش پ چهارخود شامل  یعموم یهاپرسش

 است.خدمات بیمه ایران 

 پرسشنامهو پایایی روایی -1-4-2
جهت بررسی روایی سازه از روشهای آماری و و روایی سازه  1ها از روش اعتبار محتوادر این پژوهش برای بررسی روایی پرسشنامه

 مطلوبی برخوردار هستند. متغیرهای از روایی می دهد. نتایج نشان ه استشداستفاده 

عضاء نمونه آماری، پایایی آنها نفر از ا 30، با استفاده از یک مطالعه مقدماتی و توزیع آزمایشی پرسشنامه ها در بین جهت پایایی نیز

 مورد ارزیابی قرار گرفت که نتایج آن در ادامه می آید. 

 

                                                     
1 Content validity  
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 ونباخبرای محاسبه آلفای کر SPSSبرونداد نرم افزار   -( 1)جدول 

 مقادیر آلفای کرونباخ سواالتشماره  سازه

 0.765 10-1 تعامل مشتری

 0.785 17-11 دلبستگی برند

 0.895 21-18 اعتماد مشتری

 0.921 25-22 وفاداری برند

 

 هاهای تجزیه و تحلیل دادهروش-3-4

 صورت تحلیل از خشب پژوهش دو انتهای در ،پرسشنامه پایایی از اطمینان کسب برای اولیه تحلیل های بر عالوه پژوهش این در

و  جزیهبرای ت همچنینبه توصیف اطالعات جمعیت شناختی می انجامد.  که استفاده شد توصیفی آمار از اول بخش می گیرد. در

 قلحدا تکنیک زبا استفاده ا( SEM) یمعادالت ساختار یتحلیل داده ها و آزمون فرضیات تحقیق از آمار استنباطی و مدلساز

ون با استفاده از آزم هاپیش از انجام آزمونهای آماری، نرمال بودن داده .شد استفاده خواهد سنتی روشهای جای به جزئی مربعات

و  SPSS23 یآمار یاز نرم افزارها ادهبدست آمده با استف یهاداده لیو تحل هیتجز نیاسمیرنف بررسی شد. همچن-کولموگروف

Smart PLS3 .اس( استفاده )پی. ال. یبرای بررسی رابطه بین متغیرها از روش  حداقل مربعات جزئ مچنین ه صورت می گیرد 

 شده است. 

 

 تجزیه و تحلیل یافته ها -5

 یفیآمارتوص -1-5

 جنسیت-1-1-5
 توصیف نمونه مورد مطالعه بر حسب جنسیت  -( 2)جدول 

 درصد فراوانی تجمعی درصد فراوانی فراوانی جنسیت

 39 39 76 زن

 100 61 121 مرد

  100 197 جمع کل

 

 سن -2-1-5
 توصیف نمونه مورد مطالعه بر حسب سن -( 3)جدول 

 درصد فراوانی تجمعی درصد فراوانی فراوانی سن

 26 26 52 سال 30کمتر از 

 54 28 55 سال 40تا  30

 95 41 80 سال 50تا  41
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 100 5 10 سال 50بیشتر از 

  100 197 جمع کل

 

 وضعیت تحصیالت-3-1-5
 توصیف نمونه مورد مطالعه بر حسب تحصیالت  -( 4)جدول 

 درصد فراوانی تجمعی درصد فراوانی فراوانی تحصیالت

 35 35 70 کاردانی و پایین تر

 61 26 51 کارشناسی 

 83 22 43 کارشناسی ارشد

 100 17 33 دکتری

  100 197 جمع کل

 

 ت بیمهاستفاده از خدماوضعیت سابقه -4-1-5
 

 استفاده از خدمات بیمه توصیف نمونه مورد مطالعه بر حسب سابقه  -( 5)جدول 

 درصد فراوانی تجمعی درصد فراوانی فراوانی استفاده از خدمات بیمه سابقه

 64 64 126 سال 5کمتر از 

 98 34 67 سال 10تا  5

 100 2 4 سال و به باال 11

  100 197 جمع کل

 

 ی تحقیقتوصیف متغیرها-2-5
 آمار توصیفی متغیرها  -( 6)جدول 

 ها شاخص
 پراکندگی مرکزی

 حجم نمونه
 واریانس انحراف معیار میانه میانگین

 0.221 0.47 3.50 3.54 تعامل مشتری

197 
 0.394 0.62 3.57 3.47 دلبستگی برند

 0.514 0.71 3.50 3.46 اعتماد مشتری

 0.545 0.73 3.25 3.19 وفاداری برند
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 آمار استنباطی -6

 نحوه توزیع داده ها-1-6
 اسمیرنف -نتایج آزمون کولموگروف -( 7)جدول 

 نتیجه آزمون سطح معناداری متغیرها

 غیرنرمال 0.000 تعامل مشتری

 غیرنرمال 0.000 دلبستگی برند

 غیرنرمال 0.000 اعتماد مشتری

 غیرنرمال 0.000 وفاداری برند

 

 آزمون مدل تحقیق -2-6

 گیری(مدل بیرونی )مدل اندازه-1-2-6

 

 
 مدل معادالت ساختاری پژوهش همراه با ضرایب بارهای عاملی  -( 2)شکل 
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 مدل ساختاری پژوهش همراه با ضرایب معناداری -( 3)شکل 

 
 ( مدل بیرونی حداقل مربعات جزئیtضرایب استاندارد  و مقدار بوت استراپینگ )آماره   -( 8)جدول 

 مقادیر معناداری مقادیر بار عاملی شماره سواالت ای پژوهشمتغیره

ی
شتر

ل م
 تعام

Q1 0.568 10.518 

Q2 0.553 8.307 

Q3 0.841 30.651 

Q4 0.837 34.278 

Q5 0.632 12.368 

Q6 0.628 11.483 

Q7 0.865 41.280 

Q8 0.735 16.403 

Q9 0.853 39.141 

Q10 0.621 11.162 

ی 
ستگ

دلب

ب
رند

 

Q11 0.638 12.227 

Q12 0.786 29.642 

Q13 0.720 16.116 
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 مقادیر معناداری مقادیر بار عاملی شماره سواالت ای پژوهشمتغیره

Q14 0.746 20.125 

Q15 0.800 26.967 

Q16 0.808 30.800 

Q17 0.694 18.916 

ی
شتر

 اعتماد م

Q18 0.747 19.295 

Q19 0.820 27.131 

Q20 0.767 16.216 

Q21 0.792 23.086 

ی برند
 وفادار

Q22 0.787 23.986 

Q23 0.792 26.726 

Q24 0.824 36.248 

Q25 0.736 17.388 

 

. 
 مقادیر میانگین واریانس استخراج شده، پایایی ترکیبی و آلفای کرونباخ -( 9)جدول 

 

 
 بررسی بار مقطعی گویه ها بر سازه های پژوهش در نمونه مورد بررسی  -( 10)جدول 

 
 وفاداری برند اعتماد مشتری دلبستگی برند تعامل مشتری

Q01 0/568 0/430 0/353 0/406 

Q02 0/553 0/436 0/425 0/422 

Q03 0/841 0/521 0/440 0/428 

Q04 0/837 0/538 0/393 0/399 

Q05 0/632 0/529 0/352 0/418 

Q06 0/628 0/501 0/476 0/466 

Q07 0/865 0/566 0/475 0/477 

Q08 0/735 0/509 0/382 0/453 

Q09 0/853 0/573 0/422 0/495 

Q10 0/621 0/403 0/273 0/256 

Q11 0/603 0/638 0/381 0/340 

Q12 0/548 0/786 0/562 0/521 

 AVE پایایی ترکیبی آلفای کرونباخ متغیرهای پژوهش

 0.523 0.914 0.893 تعامل مشتری

 0.553 0.896 0.864 دلبستگی برند

 0.611 0.863 0.788 اعتماد مشتری

 0.617 0.865 0.792 وفاداری برند
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 وفاداری برند اعتماد مشتری دلبستگی برند تعامل مشتری

Q13 0/502 0/720 0/421 0/409 

Q14 0/472 0/746 0/483 0/474 

Q15 0/553 0/800 0/555 0/588 

Q16 0/508 0/808 0/587 0/566 

Q17 0/467 0/694 0/562 0/606 

Q18 0/440 0/522 0/747 0/478 

Q19 0/511 0/598 0/820 0/579 

Q20 0/401 0/445 0/767 0/493 

Q21 0/398 0/574 0/792 0/620 

Q22 0/447 0/512 0/577 0/787 

Q23 0/495 0/509 0/492 0/792 

Q24 0/514 0/596 0/600 0/824 

Q25 0/406 0/515 0/516 0/736 

 
 ماتریس همبستگی و جذر میانگین واریانس استخراج شده   -( 11)جدول 

 وفاداری برند دلبستگی برند تعامل مشتری اعتماد مشتری متغیرهای پژوهش

 0/782 اعتماد مشتری
   

 0/723 0/561 تعامل مشتری
  

 0/744 0/701 0/688 دلبستگی برند
 

 0/785 0/680 0/594 0/698 وفاداری برند

 

 

 معیار ارزیابی برازش بخش کلی مدل اجرایی پژوهش-2-6
 گروهها Q2و ضریب  R2واریانس تبیین شده  -( 12)جدول 

 الکمتغیر م
 

 Q2 (R2واریانس تبیین شده )

 0.250 0.492 دلبستگی برند

 0.179 0.315 اعتماد مشتری

 0.327 0.577 وفاداری برند

 
 

 تفسیر فرضیات تحقیق-7
 .کند می گری میانجی را برند وفاداری بر مشتری تعامل تاثیر برند دلبستگی-1
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 سی معناداری اثر میانجی دلبستگی برندنتایج حاصل از روش بوت استرپ برای برر  -( 13)جدول 

اثرغیر  مسیر

 مستقیم

 مقدار بوت استرپ
 tآماره 

خطای 

 برآورد
 سطح معناداری

 حد پایین حد باال متغیر وابسته متغیر میانجی متغیر مستقل

 0.001 0.059 3.312 0.084 0.310 0.197 برند وفاداری برند دلبستگی مشتری تعامل

 

 .کند می گری میانجی را برند وفاداری بر مشتری تعامل تاثیر مشتری اعتماد -2

 
 مشتری نتایج حاصل از روش بوت استرپ برای بررسی معناداری اثر میانجی اعتماد  -( 14)جدول 

اثرغیر  مسیر

 مستقیم

 مقدار بوت استرپ
 tآماره 

خطای 

 برآورد

سطح 

 حد پایین الحد با متغیر وابسته متغیر میانجی متغیر مستقل معناداری

 0.000 0.045 5.132 0.147 0.325 0.231 برند وفاداری مشتری اعتماد مشتری تعامل

 

 .دارد مشتری وفاداری بر مثبت تاثیر مشتری تعامل -3

 .دارد برند دلبستگی بر مثبت تاثیر مشتری تعامل -4

 .دارد مشتری اعتماد بر مثبت تاثیر مشتری تعامل -5

 یر مثبت بر وفاداری مشتری دارد.دلبستگی برند تاث -6

 اعتماد مشتری تاثیر مثبت بر وفاداری مشتری دارد. -7
 

 

 ضرایب مسیر و مقایسه آنها در نمونه مورد بررسی  -( 15)جدول 

 فرضیات
 197تعداد حجم نمونه 

 رد یا تأیید tآماره  ضریب مسیر

 تأیید 3.312 0.197 ند.گری میک یانجیمرا برند  یبر وفادار یتعامل مشترتاثیر برند  یدلبستگ .1

 تأیید 5.132 0.231 ند.گری میک یانجیمرا برند  یبر وفادار یتعامل مشتری تاثیر اعتماد مشتر .2

 تأیید 2.009 0.166 تعامل مشتری تاثیر مثبت بر وفاداری مشتری دارد. .3

 تأیید 22.069 0.701 تعامل مشتری تاثیر مثبت بر دلبستگی برند دارد. .4

 تأیید 12.575 0.561 شتری تاثیر مثبت بر اعتماد مشتری دارد.تعامل م .5

 تأیید 3.423 0.280 دلبستگی برند تاثیر مثبت بر وفاداری مشتری دارد. .6

 تأیید 6.109 0.412 اعتماد مشتری تاثیر مثبت بر وفاداری مشتری دارد. .7
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 کاربردی پژوهش هایپیشنهاد -8

 دین قرار است :ها بآزمون فرضیه پیشنهادها در راستای 

 فرضیه اول:
فته، شکل گر یطیمح یترایینسبت به شرکتها و سازمانها و تغ یدر مشتر یریو درگ یروزافزون بر مقوله وفادار دیبا توجه به تاک

و کارآمد  به روز ،راتییبرده و نسبت به تغ شیتحوالت پ نیخود را همگام با ا ستیبایم ی بیمه ای شهر تهران شرکتهامدیران 

 تیدر نها و یریرگد د،یخر ل،یتوجه، عالقه، تما جادیجهت ا یمشتر یدلبستگ شیافزا یها راه نیاز مهمتر یک. این عامل یاشندب

 را یحصر به فردمن دیفواود خ انیمشتر یبرا طیو شرا هاازیبا توجه به نتوانند . همچنین مدیران میاست انیمشتر یو وفادار تیرضا

 نها اطالعاتتکنند نه یم دایپ یکه به برند دلبستگ یانیمشترآورند. بدست  گرید یهابرند قید از طرنتوانینمآنها که  کنند جادیا

 نایتک تک مشتر یهاازیاظر با ندهند که متن لیرا تشک ییتا برندها کنندیها کمک مبلکه به شرکت سازندیرا فراهم م ازیمورد ن

 . باشند

 :فرضیه دوم  
 مثل ارائه یمتعدد غاتیتبل یهاوهیاز ش به مدیران ارشد شرکت های بیمه ای شهر تهران پیشنهاد می شود با توجه به این مهم

برند  رار کنند وقاط بر توانند با برند ارتب یم انیمشتر رایمحصول استفاده کنند ز تیفینشان دادن ک یگسترده تر برا یضمانت ها

 یتیفیبا روند ک یتجار یها نام هک آگاه باشند و بدانند دیبا ییاجرا رانیمد زیقرار کند، نارتباط بر  انیتواند متقابالَ با مشتر یم زین

که  یتجار یم هااشند. نااعتماد را داشته ب یتوانند سطوح باالیم خود راستگو و صادق باشند، گاهیو جا تیخوب اگر در مورد موقع

 یرهااختاس نیمچنهخواهند داشت  یاعتماد باالتر تیباشند، قابل در رابطه با صدق قول خود داشته یشتریدر طول زمان ثبات ب

 روند.  یاعتماد  به شمار م یبرا ییها نهیزم شیپ ،یساز تیسازگار و شفاف

 :فرضیه سوم  
که  دنخود بخواه یهااز فروشندهبر این اساس به مدیران ارشدشرکت های بیمه ای شهر تهران  پیشنهاد می شود همواره  

وفاداری کار به  نیا رایبه مشارکت برگزار کنند ز قیتشو یرا برا ییهارقابت ایبه اشتراک بگذارند  یخود را با مشتر یاهتیفعال

 توانندیها مکه آن دنده نانیاطم انیدارند، به مشتر یمشکل انیکه مشتر یزمان ، همچنین  مدیران باید  . کندیکمک م مشتریان 

تا هنگام بروز  دنکن هیبه کارمندان خود توصو باید  صحبت کنند یتلفن ای یبه صورت شخص آلدهیدلسوز و ا ،یقیفرد حق کیبا 

 مشکالت، مشکالت را حل کنند. 

 :فرضیه چهارم  
والت، دمات، محصخ تیمطلوب شیافزا قیتوانند از طر یمی بیمه ای شهر تهران شرکت ها  با توجه به این مهم مدیران ارشد  

بهره  عمده یقابتر تیمز کیبرند خود را ارتقا داده و از آن به عنوان  ایاز محصول  انیمثبت مشتر یذهن ریتصو ،التیامکانات، تسه

به  ان،یمشتر  مهبه ه کسانیارزش   ارائه یبه جاو   که رقبا ندارند دنارائه کن یزیچ شانانیبه مشتر.  همچنین مدیران باید رندیگ

 ببینند.  یمشتر دلبستگی زانیم شیآن را در افزا جهینت کنند تاارائه  ریچشمگ یاز آنان ارزش یگروه خاص

 :فرضیه پنجم 
 دنو مخاطبان ارتباط مداوم داشته باش انیبا مشتر شودبر این اساس به مدیران ارشدشرکت های بیمه ای شهر تهران  پیشنهاد می 

مخاطب را  یترس ذهنو  دنتان را ضمانت کنکاال و خدماتو  دنارتباط داشته باش انیدر صحنه، با مشتر شهیهمدوست  کیمانند و 

در  ضمانت کردن کاال است د،یو کاهش ترس او از خر یاعتماد مشتر شیراهکارها در جهت افزا نیاز بهتر یکزیرا ی دنکاهش ده

کسب  یانسان ۀچهرن باید . همچنین مدیراآنها ناراحت کننده است یهم برا بیاز رق دیفکر کردن به خر یاست که حت یحالت نیچن

ها و آن دنکن هیته یمختلف، ارتباط یهاتیدر حال کار، فعال یروهایاز ن ییدئویو ایمثال عکس دهند را به مخاطبان نشان  شانو کار
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در حال  یادیبرند موفق، افراد ز نیکه، پشت ا شوندیمتوجه م انیکار مشتر نیبا ا دننشان ده تانانیرا به مخاطبان و مشتر

 ها قابل اعتمادتر از برندها هستند. انسان ئناو مطم اندتیفعال

 :فرضیه ششم 
ا به صورت ردف خود ه انیکه رفتار مشتربا توجه به این مهم به مدیران ارشدشرکت های بیمه ای شهر تهران  پیشنهاد می شود  

شده  صرف نهیزهدوست نداشتن محصول، زمان و بر دوست داشتن محصول ،  یمبن ییها ادداشتید ند از آنها بخواهنبشناس قیدق

رستند و مربوطه بف برند یبرا ان،یمشتر یایمزا ریو سا یوفادار یبرنامه ها یطراح یبرا گرید دیخر یرفتارها ریو سا د،یهر خر یبرا

نها و دادن به آ زهیا انگب ،یبا مشارکت کارکنان و کارکنان داخلتوانند همچنین مدیران میخود را مطرح کنند.  التیاحساسات و تما

 ایش دهند. ان را افزکنند و وفاداری کارکنان و مشتری جادیدر بازار اخود  یاز نام تجار یمثبت ریکارکنان، تصو تیرضا نیتضم

 :فرضیه هفتم 
ها آنتا  ،دننسبت به کارمندان خود وفادار باشبر این اساس به مدیران ارشدشرکت های بیمه ای شهر تهران  پیشنهاد می شود  

 یشتری، هرچه با کارمندان با احترام بنمایندمنتقل  انیرا به مشتر یوفادار نیاو  داشته باشندنسبت به کارشان  یاحساس مثبت

 یعنی  دنخدمات برتر ارائه ده یبه مشتر شهیهمهمچنین مدیران باید منتقل خواهد شد.  یاحترام به مشتر نیهم ،شود وردبرخ

 انیبا مشتر یتا تعامل مناسب دنبه کارمندان خود آموزش دهو  دنارائه ده انیمشتر یوفادار شیمنظور افزا را به سیسرو نیبهتر

به  انیتا مشتر دنفراهم کن یامکان دهند ورا استخدام کرده و آموزش  یبانیپشت میت برای سازمان خود دیبا. نیز مدیران داشته باشند

 ند.  داشته باش یدسترس یبانیپشت میبه ت یراحت

 

 نتایج و بحث -9

برند و  یدلبستگ یانجیم یهابرند با توجه به نقش یبر وفادار یتعامل مشتر ریتاث نییتعهدف با  قیتحق نیابا توجه به اینکه 

تواند دارای هر دو دسته کاربردهای علمی و های این پژوهش می، یافتهصورت گرفته است رانیا مهیدر شرکت ب یاعتماد مشتر

 امکان تهیه استراتژی مناسب برای بهبود عملکرد شرکت را می دهد.   رانیا مهیشرکت ب باشد که به مدیرانکاربردی 

 

  . ندکی م یگر یانجیبرند را م یبر وفادار یتعامل مشتر ریبرند تاث یدلبستگآزمون فرضیه اول بیانگر آن است 

جه به با توارد. اره دبرود اش دیکه فراتر از معامالت و خر ییبرند به رفتارها یدلبستگ نتایج در این خصوص نشانگر آن است که

ه، شرکتها گرفت شکل یطیمح یراتیینسبت به شرکتها و سازمانها و تغ یدر مشتر یریو درگ یروزافزون بر مقوله وفادار دیتاک

تفاده از هکارها، اسرا نیتراز مهم یکیبه روز و کارآمد باشند؛  راتییبرده و نسبت به تغ شیتحوالت پ نیخود را همگام با ا ستیبایم

 است، انیرمشت یو وفادار تیرضا تیو در نها یریدرگ د،یخر ل،یتوجه، عالقه، تما جادیجهت ا یمشتر یدلبستگ شیافزا یراهها

ی و ل. یافته های شده است لیتبد یابیبازار یاستراتژ کیاز  یجزئ ضرور کیبه برند به  یمشتر یدلبستگ نیبنابر

  (، با نتایج بدست آمده در این تحقیق همسو می باشد. 2020همکاران)

 

 . دکنیم یگر یانجیبرند را م یبر وفادار یتعامل مشتر ریتاث یاعتماد مشترآزمون فرضیه دوم بیانگر آن است 
شود.  یم کردن سکیر ندیدر فرآ لیاست چرا که باعث تسه یاز عناصر مهم در روابط تجار یکیاعتماد  یافته های نشان می دهد

 ریآن ها تاث یارائه شده از سو یآن ها به جستجو و گرفتن اطالعات مربوط به کاال لیتما یفروشنده رو کیبه  انیاعتماد مشتر

و نه لمس کنند، اعتماد عامل  نندیبب کیتوانند از نزد یکه نه م دهستن ییکاال دینگران خر انیکه مشتر یدارد. هنگام ییبسزا
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بدست آمده  با نتایج( 2020لی و همکاران). یافته های غلبه کند ینترنتیا دیند بر موانع موجود در سر راه خرتوا یاست که م یدیکل

 باشد. در این تحقیق همسو می

 

  دارد. یمشتر یمثبت بر وفادار ریتاث یآن است تعامل مشتر انگریبسوم  هیآزمون فرض

ابت در رق شیافزا . باودی شم دییپژوهش تا هین فرضیدارد. بنابرا یمشتر یمثبت بر وفادار ریتاث یتعامل مشتر نتایج نشان می دهد

عامل تراستا  نیتر از گذشته شده است و در اپررنگ یتجار یهاشکست شرکت - تیموفق نییدر تع ینقش مشتر ،یکنون یبازارها

ل بر تعام ینبتم یابیزارباو ار گرفته است مختلف قر یهامورد توجه سازمان یرقابت تیعامل موثر در کسب مز کیبعنوان  یبا مشتر

دف، کنندگان ه ا مصرفکنند تا ب ی. شرکت ها تالش مکندیم دایو بازار تحقق پ یفناور ،یاز تحوالت اجتماع یبیبا ترک یبا مشتر

و  یرمشت دیخر لیماتو  وفادار شیباعث افزا تیامر در نها نیکنند. ا کیکنند و تعامل آنها را با برند مشخص تحر جادیگفت و گو ا

با نتایج بدست ( 2020) همکاران و تینگ  ،(1395ساالری و همکاران ) ،(1399) روایی و چیرانی. یافته های شودیم یو دیتکرار خر

با نتیجه پژوهش حاضر  ( این فرضیه مورد تایید قرار نگرفته و2020آمده در این تحقیق همسو می باشد. در تحقیق لی و همکاران )

    نی ندارد.همخوا

 

  برند دارد.  یمثبت بر دلبستگ ریتاث یآن است تعامل مشتر انگریب چهارم هیآزمون فرض

نها به تفروش  ود.  شید میعامل مشتری تاثیر مثبت بر دلبستگی برند دارد.  بنابراین فرضیه پژوهش تای یافته های بیانگر آن است،

بماند و  یوفق باقمارتباط به صورت  میارتباط خوب مد نظر است.  اگر بخواه کیبلکه داشتن  ست،یمعامله ن کی دنیرسان انیپا

توسعه  الت خود راا محصواز شرکته ارییبس لیدل نی.  به هممیزیبرانگرا  انیمشتر یعالقه قلب دیبا ردیمشتری در مرکز توجه قرار گ

ری ی ارزش گذاط مشترتوس یگردند. خدمات اضاف زیمتمااز رقبای خود  لهیوس نیبه آن افزوده اند تا بد یداده اند و خدمات اضاف

 موعه عواملشد.  مجبا یرابطه مند م یابیعنصر ضروری در بازار کیخدمت ارائه شده به مشتری،  تیفیارتقا و ک نیهمچنشود.  یم

لی و  (،1399ان )ارخادمی و همک یافته هایگردد.  یبه شرکت باز م یآن مشتر جهیکنند که در نت یم جادیرا ا یذکر شده تالش

     ( با نتایج بدست آمده در این تحقیق همسو می باشد. 2020همکاران )

 

 دارد.  یمثبت بر اعتماد مشتر ریتاث یآن است تعامل مشتر انگریب پنجم هیآزمون فرض

ل ماز جمله عوا .ی شودم دییپژوهش تا هیضفر نیدارد.  بنابرا یمثبت بر اعتماد مشتر ریتاث یتعامل مشتر یافته های نشان می دهد

ر روابط د اترییر بر تغاز عوامل موث حیدرک صحو  است انیتعامل با مشتر ،یخدمات یهابرند به خصوص در شرکت یموثر بر وفادار

عوامل  رب یمبتن یمشتر-مدت فروشندهروابط بلند جادیااست.  یدر بلند مدت، الزام زیآم تیروابط موفق یزمان جهت برقرار یط

افته . یدار استبرخور یاقابل مالحظه تیعامل اعتماد از اهم ان،یم نیتعهد و اعتماد است که در ا ت،یرضا ،یچون وابستگ یمختلف

    با نتایج بدست آمده در این تحقیق همسو می باشد. ( 2020و همکاران ) یلهای 

 

 دارد.  یمشتر یمثبت بر وفادار ریبرند تاث یآن است دلبستگ انگریب ششم هیآزمون فرض

ی م دییپژوهش تا هیفرض نیابرابن .دارد یمشتر یمثبت بر وفادار ریبرند تاث یدلبستگنتایج در این خصوص نشانگر ان است که 

است که  یمشتر ینوع وفادار نیباالتر نیو ا کندیبا شرکت رشد م یاعتماد بدون شک مشتر هیبرند بر پادلبستگی مفهوم  .شود

است که با  نیا ،یبه نام تجار یاز عوامل مهم در ساختن وابستگ گرید یکی دهد. یت و خدمات آن نشان مبرابر برند و ارائه محصوال

 ینام تجار یسفرها نیاز بهتر یکیکارکنان، به عنوان  تیرضا نیدادن به آنها و تضم زهیبا انگ ،یمشارکت کارکنان و کارکنان داخل
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 یمثبت ریکه تصو نندیب یخود م یرا در حلقه اجتماع تشرک نینظر لذت ببرند، قطعا ا مورد یباشند.  اگر کارکنان از کار با نام تجار

، (1395) همکاران و جاللی، (1397) چیرانی و روایی، (1396) نصیری و شیرخداییهای یافتهکند.  یم جادیدر بازار ا یاز نام تجار

  اشد. ببا نتایج بدست آمده در این تحقیق همسو می (2020و همکاران ) یل

 

  دارد. یمشتر یمثبت بر وفادار ریتاث یآن است اعتماد مشتر انگریب هفتم هیآزمون فرض

مروزه جامعه ا .ی شودم دییپژوهش تا هیفرض نیابرادارد.  بن یمشتر یمثبت بر وفادار ریتاث یاعتماد مشتریافته ها بیانگر آن است 

در  .ستین ریامکان پذ یبه سادگ میکنیخود فراهم م یکه ما برا یتماعروزمره اج یاند که بدون اعتماد، زندگافتهیشناسان در

 یمشتر یبا سازمان، وفادار ینسبت به رابطه و یسازمان بر تعهد مشتر کیبه  یبا شرکت، اعتماد مشتر یتبادالت رابطه مند مشتر

 یمعن نیبه ا حاًیبرند تلو کیعتماد به اساس، ا نینسبت به آن سازمان اثرگذار است. بر هم یمشتر یآت اتینسبت به سازمان و ن

 یابیبازار ییمصرف کننده شود.  هدف نها یمثبت برا یجیوجود دارد که برند مربوطه منجر به نتا یادیانتظار ز ایاست که احتمال و 

 یجالل. یافته های دباش یاعتماد م اهمان وندیپ نیا یبرقرار یاست که الزمه اصل یمصرف کننده و نام تجار نیمحکم ب یوندیپ جادیا

 با نتایج بدست آمده در این تحقیق همسو می باشد.  (2020و همکاران ) یل(، 1395) و همکاران،

 

 و مآخذ منابع

 منابع فارسی  -الف 
دل وفاداری (. شناسایی عوامل اخالقی موثر بر م1399احقاقی، حمیدرضا، قاسمی ناقمی، محمد، حسین زاده، علی. ) .1

 . 63-56یت شخصیت برند. اخالق در علوم و فناوری. مشتری با محور

ساله کارشناسی ر(. تأثیر مدیریت برند بر وفاداری مشتریان برند کفش فرشتگان. 1394امینی، منصور، کائیدی، سحر. ) .2

 م تربیتی و روانشناسی.دانشکده علو -واحد مرودشت ارشد؛ دانشگاه آزاد اسالمی 

اداری برند با میانجی (. تاثیرگذاری ارزش درک شده برند بر وف1395اسعدی، عبدالرضا. ) جاللی، شهرام، حدادیان، علیرضا، .3

ژوهش پملی  گری اعتماد و دلبستگی به برند )مطالعه موردی: شرکت بیمه ایران استان خراسان رضوی(، دومین همایش

 های مدیریت و علوم انسانی در ایران، تهران.

کننده بر شناختی مصرفهای روان(. بررسی نقش انگیزش1399رازنده، هانیه )خادمی، علی اکبر، گلشنی، عباس، ف .4

ای هایپرمی شهرتهران(. مدیریت های زنجیرهدرگیرسازی مشتری، دلبستگی و وفاداری به برند )مورد مطالعه: فروشگاه

 .64-47(، 48)15بازاریابی، 

ندینگ در نحوه مشارکت مشتری در همکاری در بر (. بررسی1399خدامی سهیال، جعفری نیا، سعید، خلیلی، حامد. ) .5

 .80-55(.4)10. تحقیقات بازاریابی نوین، S-O-Rو چارچوب  UGTهای اجتماعی مبتنی بر تئوری رسانه

عتماد اای تصویر ذهنی و (. تاثیر مسئولیت اجتماعی بر وفاداری مشتری با توجه به نقش واسطه1395خلیل اللهی، خاطره. ) .6

 . 179-167، 5هداشت. بهای آموزشی شهر یزد. طلوع مارستانبیماران به بی

شتریان بانک (. بررسی رابطه بین تجربه نام تجاری، رضایت و وفاداری م1395زنوزی، سیدجعفر، مهدیخانی، رسول. ) .7

 نیکشاورزی شهر تهران.، نخستین کنفرانس بین المللی پارادیم های نوین مدیریت هوشمندی تجاری و سازما

و تاثیر آن بر نیات  (. بررسی تعامل برند با مصرف کننده1395، علی، سلیمانی، مهرداد، درزی درونکاله، الهام. )ساالری .8

 ری. سابداوفاداری در شرکت سهامی بیمه پارسیان. کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و ح
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ی به راهکار تقویت (. نگاهی پدیدارشناخت1396وریان، یزدان. )شعبانی نشتایی، میترا، حیدر زاده هنزایی، کامبیز، منص .9

 . 62-43(، 2)7دلبستگی به برند در طبقات محصول. تحقیقات بازاریابی نوین، 

ن بر وفاداری به (. بررسی تاثیر رضایت مشتریا1395شهبازی منشادی، مهرداد، ساالرزهی، حبیب اله، انتظاری، محسن. ) .10

فرانس بین ین کنلفیقی کانو و گسترش کیفیت عملکرد مطالعه ای درشرکت بیمه کارافرین، نخستبرند با استفاده ازمدل ت

 المللی پارادیم های نوین مدیریت هوشمندی تجاری و سازمانی. 
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Abstract 

Considering the importance of loyalty as one of the key dimensions of brand equity and the 

existence of reports on the impact of customer relationship on brand loyalty, this study was 

conducted to investigate the impact of customer engagement on brand loyalty with respect to 

mediating roles of brand attachment and customer trust. This research is a descriptive 

correlational study in terms of applied purpose and in terms of nature and method. The statistical 

population of this research is all customers of Iran Insurance Company in Tehran (unlimited 

community). Structural equation method (5q<n<15q) was used to determine the sample size, and 

according to the number of questions in the questionnaire (25 questions), the sample size of 200 

people was considered, and finally 197 healthy questionnaires were returned. It is noteworthy that 

the questionnaires were distributed among customers by simple cluster random sampling. Library 

methods and field methods were used to collect information. Standard questionnaires were used 

to collect data that the validity and reliability of the questionnaire were confirmed. Cronbach's 

alpha coefficient and combined reliability coefficient were used to calculate the reliability and the 

results showed that the Cronbach's alpha value and combined reliability were suitable for all 

variables. In order to check the validity, the validity of the material was constructed and the 

results showed that the questions have a good validity. The partial least squares method (PLS3) 

was used to analyze the data and test the research hypotheses. After collecting data and analyzing 

them, the results showed that brand commitment and customer trust mediate the impact of 

customer engagement on brand loyalty. On the other hand, it was determined; Customer 

engagement has a positive effect on customer loyalty, brand attachment and customer trust. 

Finally, it was found that brand attachment and customer trust have a positive effect on customer 

loyalty. 

Keywords: Customer engagement, Brand loyalty, Brand attachment, Customer trust. 
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