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بررسی تأثیر بازاریابی رابطهمند بر قدردانی از مشتریان و مزیت رقابتی
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چکیده

با توجه به اهمیت مشتری در صنعت خودرو ،حفظ و تقویت وفاداری مشتریان و عوامل مؤثر بر آن یکی از دغدغههایی حفظ و
توسعه جایگاه خویش در بازار هست .به این منظور یکی از راهکارهای شناختهشده تحت عنوان بازاریابی رابطهمند است که
مشتریان ناراضی را با تقویت قدردانی در بین آنان ،محدود کرده و بدینوسیله باعث فزونی مشتریان وفادار میگردد .لذا هدف
اصلی این پژوهش بررسی تأثیر بازاریابی رابطهمند بر قدردانی از مشتری و مزیت رقابتی است در این پژوهش تأثیر ابعاد
بازاریابی رابطهمند از قبیل اعتماد ،تعهد ،ارتباطات ،ارزشهای مشترک ،همدلی ،رضایت مشتریان بر قدردانی از مشتری و
مزیت رقابتی بررسیشده است .پژوهش حاضر از منظر هدف ،کاربردی و ازلحاظ روش گردآوری داده توصیفی و از نوع
همبستگی است .مشتریان نمایندگیهای سایپا در شهر اردبیل جامعه آماری پژوهش را تشکیل میدهند .حجم نمونه  444نفر
پیشبینیشده که به این منظور از روش نمونهگیری تصادفی ساده استفادهشده است .ابزار گردآوری دادهها ،پرسشنامه است.
برای تجزیهوتحلیل دادهها از مدلسازی معادالت ساختاری و رگرسیون استفادهشده است .یافتههای تحقیق نشان داد که
بازاریابی رابطهمند بر قدردانی از مشتریان تاثیر معناداری دارد و همچنین بازاریابی رابطه مند و ابعاد آن بر مزیت رقابتی تأثیر
مثبت و معناداری دارد؛ و نهایتا قدردانی از مشتری بر مزیت رقابتی تاثیر مثبت و معناداری دارد که این نگرش مثبت میتواند
مشتریان را به ادامه فعالیت بیشتر با نمایندگیها ترغیب نماید.
واژههای کلیدی :ابعاد بازاریابی رابطهمند ،بازاریابی رابطهمند ،قدردانی از مشتری ،مزیت رقابتی.

مقدمه
عصر کنونی دورهی تحوالت شتابنده و غیرقابلپیشبینی است و شرکتها به دلیل وجود فاکتورهایی از قبیل مرزهای
نامشخص بین بازارها ،تکهتکهتر شدن بازارها ،کوتاه شدن عمر محصول ،تغییر سریع الگوهای خرید مشتریان و آگاهتر و
خبرهتر شدن مشتریان ،با دشوارترین شرایط رقابتی که هرگز سابقه نداشته است روبرو هستند .شرکتهای کنونی مجبور
شدهاند شیوه واکنش خود را نسبت به بازار تغییر دهند ،بهطوریکه کمتر روی محصوالت و بیشتر بر مشتریان و روابط
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متمرکز شوند و بهجای دیدی کوتاهمدت ،دیدی بلندمدت را در پیش گیرند .آنها به همراه ورود ،شرکتها به دنبال راههایی
میگردند تا مشتریانشان را بیشتر حفظ کرده تا سودآوریشان افزایش یابد (عباسی.)9314 ،
محققان نشان میدهند که بازاریابی رابطهمند نقش قابلتوجهی در حفظ مشتریان فعلی دارد و درنتیجه باعث سودآوری شرکت
میشود و میتواند بهعنوان یک مزیت رقابتی بهحساب آید مطالعه و بررسی تحقیقات انجامشده نشان میدهد که امروزه
شرکتها در حال استراتژیهایی هستند که از طریق آن میتوانند مشتریان فعلی خود را حفظ و با استفاده از تکنولوژی مناسب
و کسب اطالعات در مورد مشتریان بهطور همزمان منجر به رضایت مشتریان خود شوند و از طریق رابطه بادوام و بلندمدت با
آنها وفاداری را در آنها ایجاد میکند (ونوس و ظهوری .)9311 ،بازاریابی رابطهمند بهطور فزایندهای در دانشگاههای
بازاریابی مورد مطالعه قرارگرفته و عالقه شدید در اعمال بازاریابی را دریافت کرده است .بازاریابی رابطهمند ،بهعنوان هدایت
تمام فعالیتهای بازاریابی به سمت ایجاد ،توسعه و حفظ مبادالت رابطهای موفق تعریفشده است (مورگان و هانت .)9114 ،از
دیدگاهی بازاریابی ،با موفقیت در برقراری روابط با مشتریان و همچنین شناسایی صحیح مشتریان و نیازهای آنها بهطور
مداوم آغاز میشود (مارتین ،جیمیز ،لوپیز کاتاالن .)6196 ،9آگاهی کامل از مشتری ،نیازها و خواستهی او مستلزم برقراری
روابط نزدیک با مشتری است (دوبیسی و واه .)6112 ،6تأکید بازاریابی رابطهمند در توسعه و ارتقاء روابط با مشتریان است
بهطوریکه آنها به طرفداران نهایی تبدیل شوند (بادی ،ونگ و پیکی.)6197 ،3
از سوی دیگر بازاریابی رابطهمند موجب قدردانی و سپاسگزاری مشتری شده و بهتبع آن مشتری احترام بیشتری به شرکت
میگذارد .این قدردانی به شیوهای میباشد که در آن فرد از شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی که او را مورد لطف قرار
دادهاند ،بهصورت کالمی و یا غیرکالمی و یا هر دو سپاسگزاری میکند ،قدرشناسی انگیزهای قوی و ارزانقیمت است و اما
درزمینة بازاریابی ،بر اساس هنجار روابط متقابل ،قدردانی مشتری بهعنوان رفتار خرید مشتری ،شروع یک انگیزه یا تعهد
احساسی برای جبران مزایای فروشنده میباشد (عباسی .)9314 ،قدردانی از مشتری عامل مهمی است که باعث بهبود روابط با
مشتریان میشود و درنتیجه سودآوری بیشتری را برای نمایندگیها به دنبال خواهد داشت .درواقع بازاریابی رابطهمند یک
استراتژی جهت غلبه بر از دست دادن مشتریان ،با استفاده از جذب اعتماد و رضایت مشتریان است که موجبات قدردانی از
مشتریان را فراهم میکند و متعاقب با آن نیز سودآوری شرکت را افزایش میدهد.
سرمایهگذاری در زمینة بازاریابی رابطهمند عاملی است که با استفاده از تکنیکهایی باعث ایجاد و افزایش قدردانی از مشتری
میباشد تکنیکهای در نظر گرفتهشده برای این پژوهش عبارتاند از :اعتماد ،تعهد ،ارتباطات ،ارزش مشترک ،همدلی و
رضایت مشتریان میباشد؛ و یکی از زمینههایی که بازاریابی رابطهمند میتواند نقش مؤثری ایفا نماید نمایندگیهای خودرو
است .بنابراین مساله اصلی پژوهش را چنین می توان مطرح کرد که بازاریابی رابطه مند چه تاثیری بر قدردانی از مشتری و
مزیت رقابتی در نمایندگی های گروه خودرو سازی سایپا دارد؟
مبانی نظری و پیشینه پژوهش
 -بازاریابی رابطهمند
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بازاریابی رابطهمند یکی از گستردهترین مفاهیمی است که میتوان آن را از تمام دیدگاههای بازاریابی که روی رابطهمندی
بحث میکند ،نتیجه گرفت (بونمایزون ،کوا و الیوت .)6117 ،4این واژه مفهوم رسماً توسط لئونارد بری 2در سال  9143معرفی
شد که آن را به عنوان جذب ،نگهداری و افزایش روابط مشتری تعریف نمود (سین و همکاران .)946 :6112 ،6شانی بازاریابی
رابطهمند را به عنوان تالش یکپارچه برای شناسایی ،حفظ و برقراری یک شبکه با مصرفکنندگان فردی و تقویت مداوم این
شبکه برای رسیدن به سود دوجانبه از طریق تماسهای تعاملی و شخصی در طی یک دوره زمانی طوالنی مدت تعریف کرده
است (شعالن ،رست و جانسون .)6193 7،بازاریابی رابطهمند رویکردی بلندمدت دارد که هدف اصلی آن ارائهی ارزش در
بلندمدت به مشتری است و معیار موفقیت آن ،رضایت بلندمدت مشتری هست.
همانطور که در مقدمه نیز اشاره گردید بکارگیری برخی تکنیکها از جمله اعتماد ،تعهد ،ارتباطات ،ارزش مشترک ،همدلی
ورضایت مشتریان موجب بهبود بازاریابی رابطه مند میباشد؛ شاو اعتماد را به اعتقاد داشتن به دیگران تعریف میکند :زیرا
برای رسیدن به خواستههای خود وابسته به دیگران هستیم .توجه به اعتماد از دهه  9141تا دهه  9112بیشتر شد .این واژه از
دیدگاه های متفاوتی ،در طیب چندین دهه ،مطالعه شده است .چارتون اعتماد را فرآیند یادگیری مستمر غیر قابل مذاکره در هر
رابطه ،مانند اعتماد کردن به بچه در قبول و تفویض مسئولیت می پندارد (پناهی .)9347 ،اعتماد در رابطه که متضمن ،داشتن
سطحی از اطمینان بهراستی و درستی قول و وعدههای طرف مقابل توسط هر یک از طرفین میباشد یکی از کلیدیترین
عناصر ایجاد ،توسعه و حفظ ارتباط بلندمدت میان خریدار و فروشنده بهحساب میآید و بهطور مستقیم بر شاخص حفظ مشتری
تأثیر گذاشته ،در بلندمدت به افزایش وفاداری و تمایل به خرید منجر میگردد (القس و النکستر .)6117 ،4سین و همکاران
( )6116نیز اعتماد را به عنوان اعتقاد یکطرف رابطه به قابلاتکا بودن گفتهها و تعهدات طرف دیگر تعریف میکنند (سین و
همکاران .)6116 ،اعتماد تأثیر بسیار زیادی در موفقیت سازمانهای خدماتی دارد چراکه خدمت برخالف محصول قبل از انجام
خرید ،قابل دیدن و لمس کردن نیست و خریداران خدمات ،همواره خدمات را محصوالتی با خطرپذیری باال میپندارند (ضیاء،
 .)9314مرتضی مطهری ،تعهد را به معنی پایبندی به اصول و قراردادهایی میداند که انسان نسبت به آنها معتقد است و بیان
میدارد «فرد متعهد کسی است که به عهد و پیمان خود وفادار باشد و برای اهداف آن تالش نماید» .کاتلر تعهد را تمایل افراد
به در اختیار گذاشتن انرژی و وفاداری خویش به نظام اجتماعی می داند .ساالنکیک تعهد را عبارت از پیوند دادن فرد به عوامل
و اقدامات فردی وی می داند ،یعنی تعهد زمانی واقعیت پیدا میکند که فرد نسبت به رفتار و اقدامات خود احساس مسئولیت و
وابستگی نماید (باقری و توالیی .)9341 ،آندرسون و ماروس )9111( 1ارتباطات را مراودات رسمی و غیررسمی که موجب
مبادله اطالعات معنیدار و به هنگام بین خریدار و فروشنده میگردد تعریف میکنند (آندرسون و ماروس .)9111 ،91همچنین
ارزشهای مشترک به معنای میزان اشتراک عقاید بین دو طرف در مورد نوع رفتارها ،اهداف و رویکردهای مناسب در
معامالت و تبادالت تجاری است .ارزش های مشترک در محیط های بازاریابی رابطه مند حائز اهمیت هستند ،به این دلیل که
هم مشتری و هم ارائه دهنده خدمت مجموعه اهداف یکسانی را در نظر دارند (رعنایی و خدایاری .)9312 ،همدلی به معنای
تالش درک اهداف و آرزوهای طرف مقابل معامله میباشد (رعنایی و خدایاری .)9312 ،و نهایتاً در رابطه با مفهوم رضایت-
4
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مندی مشتری تعاریف مختلفی از سوی نظریهپردازان بازاریابی ارائه شده است .رضایت عموماً به وسیله میزان رضایت یا
نارضایتی یک مشتری از خرید قبلی از محصول یا خدمت مشخص میشود (ابراهیم پور ،سیدنقوی و یعقوبی.)9311 ،
پاراسورمان 99و همکاران رضایت مشتری را به دو نوع طبقهبندی میکنند؛ رضایت ناشی از یک معامله خاص و رضایت کلی.
در برابر ارزیابی رضایت ناشی از یک معامله خاص ،رضایت کلی مشتری نشاندهنده تصور کلی مشتری از تجربیات معامله
گذشته ،ارائه دنده خدمات و شرکتهای خدماتی یا فروشندگان است( .ابراهیمی نژاد و تقوی .)9314 ،تحقیقات پیشین نشان
میدهد که کیفیت خدمات تأثیر مثبتی بر رضایتمندی مشتری دارد و به عبارتی مقدمه رضایتمندی است که درنهایت منجر
به افزایش وفاداری به شرکت و تمایل به خرید مجدد خواهد شد (ناظمی ،مرتضوی و رضوی.)9311 ،
 قدردانی از مشتریقدردانی مشتری همان سپاسگزاری احساسی برای منفعت دریافت شده توسط مشتری است؛ و این قدردانی مفهومی است که
رضایت درونی برای مشتری از خرید ایجاد میکند که خود منجر به اطمینان و تعهد مشتری نسبت به خرید میشود
(شاهنگیان و همکاران .)9314 ،قدردانی را به عنوان یک هیجان ،خلق ،نگرش ،حسن اخالقی ،عادت ،صفت شخصیتی یا به
عنوان یک پاسخ به منظور سازگاری مفهومسازی شده است .واژه قدردانی 96به معنای شکر ،لطف و محبت ،لطف ،مهربانی و
بزرگواری یا سپاسگزاری است تمامی مشتقات این کلمه التین عبارت هستند از :مهربانی ،سخاوت ،اعطا کردن ،بخشیدن
(عطایا) زیبایی دادن و گرفتن یا دادن چیزی بدون چشمداشت دریافت (فرح بیجاری .)9319 ،قدردانی مشتری اختیاری و از
واکنش های عاطفی است و ناشی از این مورد است که سودی از یک فروشنده دریافت شده است .قدردانی از مشتری یک
موضوعی است که کمتر به آن پرداخته است و درعینحال یکی از کلیدیترین راه برقراری ارتباط بین مدیران و کارکنان و
مشتریان میگردد .قدردانی اختیاری است و هنجار و قاعده عمل متقابل را شبیهسازی خواهد کرد و خصوصاً اگر مشتری
مزایای دریافت شده را درک کند در این صورت یک اقدام خیرخواهانه است که این دریافت و درک مشتری روابط را بهبود
میبخشد و منجر به موفقیت بلندمدت در بازاریابی میشود (حسن ،لینقس ،نیلی و مورتیمر .)6194 ،93زیمل ( )9121و گلدنر
( )9161هر دو قدردانی را به عنوان یک عامل برای کمک به مردم در حفظ تعهدات متقابل آنها ،مفهومسازی کردهاند.
تریورس ( )9179به قدردانی به عنوان یک انطباق تکاملی مینگریست که پاسخهای افراد را به اعمال نوعدوستانه تنظیم
میکند .فالماتید و همکاران ( )6111میگویند که تصدیقات مشتری از فعالیتهای روابط بازاریابی ویژگیهایی نسبت به
محرکهای گیرنده بهکارگیری سیستمهای عاطفی مشتری ایجاد خواهد کرد و منجر به احساسات قدردانی و افزایش اراده به
جهت پرداخت دوباره فروشنده میشود مشتریها با بهکارگیری از رفتارهای متقابل بر اساس قدردانی در بهترین حالت با
افزایش تمایالت به فروشنده پول خواهد داد ستوه باالیی از عملیات تمایلی که مشتریها دریافت میکنند منجر به ستوه
قدردانی خواهد شد (هیسین هوانگ.)6192 ،94
 مزیت رقابتیمفهوم رقابت و مزیت رقابتی از مفاهیم اقتصادی هستند که سابقة آن را میتوان در نظریه مزیت مطلق آدام اسمیت و نظریه
مزیت نسبی ریکاردو جستجو نمود .مزیت رقابتی توانایی شرکتها در جذب نظر مشتریان نسبت به رقبا ،با تکیه بر قابلیتها
و ظرفیتهای سازمانی است (بارنی .)9119 ،مزیت رقابتی ارزشهای قابل ارائه شرکت برای مشتریان است به نحوی که این
11
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ارزشها از هزینههای مشتری باالتر است (پورتر 9141 ،به نقل از باقری و افضلی .)9313 ،مزیت رقابتی تمایز یک شرکت در
یک یا چند عامل می باشد که به شرکت اجازه خدمت بهتر را نسبت به رقبا میدهد (دهقان ،بذرافشان و رشیدی .)9314 ،طی
سالهای اخیر ،مزیت رقابتی در مرکز بحث استراتژیهای رقابتی قرار گرفته و بحثهای زیادی درباره مزیت رقابتی مطرح شده
است .با این وجود ،ارائه یک تعریف دقیق از مزیت رقابتی مشکل میباشد .از یک طرف ،مزیت رقابتی به معنای بازده بیش از
حد معمول تلقی شده و از طرف دیگر ،مزیت رقابتی به عملکرد بازار سرمایه و انتظارات مرتبط شده است ولی رایجترین تعریف
مزیت رقابتی در ادبیات استراتژی رقابت و در چهارچوب خلق ارزش ،هر آنچه موجب گردد درآمد بیش از هزینه افزایش یابد
تجلی پیدا می کند (راملت.)6113 ،92
جدول ( :)8خالصة نظریههای مـزیّت
نظریههای سنتی :مزیّت مبتنی بر عوامل سنتی تولید چون کـار و سـرمایه اسـت.
نام نظریه

نظریه پرداز
(سال ارائه)
اسمیت
()9776
ریکاردو
()9497

خالصه نظریه

پیشبرد اصلی

هر کشور در تـولید و صـدور کاالیی تخصص یابد که آن را با کارایی بیشتر نسبت به سایر تـجارت بـازی با مجموع مثبت
مزیّت مطلق
است
ملل تولید مـیکند
توضیح تجارت بین کـشورهای
کشوری که دارای عدم مزیّت مطلق است ،در تولید و صـدور کـاالیی تخصص یابد که
مزیّت نسبی
پیـشرفته
دارای عدم مزیّت مطلق کمتر است
نقش فراوانی عوامل تولید در
هر کشور کاالیی را تولید و صادر کند که عامل تولید نسبتاً ارزان و فراوان را با شـدت
هکشر
فـراوانی
تعیین هزینه (قیمت)
بـیشتری بـه کار میگیرد
()9191
عوامل
محصوالت و مزیّت
در نظر گرفتن سایر عـوامل
هابرلر
هـزینه
هر کشور ،کاالیی را تولید و صادر کند که دارای هزینة فرصت کمتری است
تـولید
()9136
فـرصت
نظریههای مدرن :مزیّت مبتنی بر عوامل جدید تولید چون نیروی انسانی و مـتأثر از واقـعیاتی چون سلیقه مصرفکنندگان ،شکاف دانش و فناوری مـقیاس
فـعّالیت اقـتصادی ،بازاریابی ،نوآوری و عوامل سیاسی ،اجتماعی و نهادی اسـت.
در نظر گرفتن طرف تقاضا در
سلیقه و صرفههای مقیاس در تعیین مزیّت و توضیح تجارت کاالهای صنعتی ،اهمیت
تـشابه
لیندر ()9169
تـوضیح تـجارت
بـیشتری دارنـد.
ترجیحات
تـأکید بر نقش فناوری در
پوزنـر
مزیّت
شـکاف فناوری ،عامل اصلی تعیین مزیّت اسـت.
تعیین مزیّت
()9169
فـناوری
اهمیت فاصلة زمـانی نوآوری و
فاصله زمانی نوآوری ،اثر مـقیاس و  ...تـعیین کننده مزیّت هستند
دورتولیدی ورنُن ()9166
تولید انبوه
مزیّت ،اکتسابی اسـت و هـمراه با تغییر در موجودی عوامل و فناوری تغییر میکند .کارایی
کروگمن
مـزیّت
پویایی مزیت
در تولید و تخصص و مهارت نیز از جـمله عـواملی هستند که سبب تغییر در مـزیّت نـسبی
()9147
نـسبی پویا
مـیشوند.
تـأکید بـر نقش دانش و
دانش بنگاهها در کـاربرد عـوامل ،نقش تعیینکننده در مزیّت دارد .مزیّت رقابتی ،فرایند
مـزیّت
نوآوری بـنگاهها و نگاه
پورتر ( )9111پیچیدهای است و تفاوت در ساختار اقتصاد ملی ،فرهنگ ،ارزشـها ،نـهادها و تاریخ کشورها
رقـابتی
سیستمی به مزیّت
در رقابتمندی (حضور پایدار در بـازارهای جـهانی) بنگاهها تـأثیر دارد.

منبع :حـسینی و ملکمحمدی چهل خانه ()9346
افزایش رقابت ،پویایی و پیچیده شدن محیط ،پررنگ شدن بخش خصوصی ،رشد انتظارات مشتریان و ظهور نوآوریهای جدید
در صنعت خدمات کشور ،تحوالت بسیاری در نگرش سازمانها نسبت به مقوله مشتری ،ایجاد نموده و آنان را به اهمیت
Rumelt
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مشتری و منافعی که میتواند برای آنان به دنبال داشته باشد ،واقف نموده است .موضوع حفظ و تقویت وفاداری مشتریان و
عوامل مؤثر بر آن برای شرکتهایی که دغدغه حفظ و توسعه جایگاه رقابتی خویش را در بازار دارند ،بهعنوان یک چالش
استراتژیک مطرح بوده و هزینههای بسیاری را برای درک و شناخت این مهم و دستیابی به راهکارهای کاربردی برای تقویت
آن صرف میکنند .یکی از این راهکارها روشی شناختهشده تحت عنوان «بازاریابی رابطهمند» است که مشتریان ناراضی را
محدود کرده و باعث فزونی مشتریان وفادار میشود (قاضیزاده ،بیگی نیا ،عباسپور و عنبری.)9311 ،
صائب نیا و فیضی ( )9317به بررسی تاثیر بازاریابی رابطهمند و ابعاد آن بر قدردانی از مشتریان و رفتار مصرف کننده پرداختند
و نشان دادند که بازاریابی رابطهمند و ابعاد آن به جز مدیریت تعارض بر رفتار مصرفکننده تاثیر معناداری دارد.
رعنایی و خدایاری ( )9312به بررسی رابطه گرایش بازاریابی رابطهمند باارزش ویژه برند با توجه به نقش میانجی وفاداری
مشتریان پرداخت و نشان داد که تمامی ابعاد جهتگیری بازاریابی رابطهای ،رابطه معناداری با وفاداری دارند و وفاداری نیز
باارزش ویژه برند رابطه دارد؛ و ملکی ویر در سال ( )9316نشان داد که بازاریابی رابطهمند بر مزیت رقابتی تأثیرگذار است؛ و
رنجبریان و براری ( ،)9347در مقاله خود با عنوان تأثیر بنیانهای بازاریابی رابطهمند بر وفاداری مشتریان :مقایسه بانک دولتی
و خصوص ی که در دانشگاه اصفهان انجام دادند به این نتیجه رسیدند که در بانک دولتی هر چهار عامل تعهد ،اعتماد ،ارتباطات
و مدیریت تعارض تأثیر مثبت بر وفاداری نشان داده و در بانک خصوصی بهجز ارتباطات بقیه متغیرها تأثیر مثبت داشتند.
همچنین رنجبریان و براری ( )9344در مقاله دیگر خود تحت عنوان بازاریابی رابطهمند ،رویکردی برای بهبود رضایت مشتری
که در بانک سازمان انجام گرفت به این نتیجه دست یافتند که شایستگی ،ارتباطات ،اعتماد و مدیریت تعارض بر رضایت
مشتری از خدمات بانک سامان رابطه داشته ،اما تعهد رابطه معناداری با رضایت آنها ندارد .و لئون فوته آ ،فوته آ و پولی 96در
سال ( )6199دررومانی با استفاده از تأثیر بازاریابی رابطهمند بر رضایت مشتریان به دنبال پیدا کردن یک رابطه بلندمدت بین
شرکتهای رومانی و مشتریان آنها بودند که نتایج حاصل از تحقیق این بود که شرکتهای رومانیایی میتوانند از طریق
تحقیقات بازاریابی و اندازهگیری آنها ارتباط خود را با مشتریان بهبود بخشیده و با جلب رضایت مشتریان خود میتوانند فروش
خود را افزایش دهند؛ و شنگ چانگ لو 97نیز در سال ( )6196در تحقیقی که با عنوان بررسی بازاریابی رابطهمند در رضایت
مشتریان در صنایع توریسم ،بیمارستان ،مدرسه ،بنگاهها و کارخانهها تایوان انجام داد به این نتیجه رسیدند که اعتماد و رضایت
بهعنوان شاخصهای مهم برای تعالی ونشان دادن تصویری بهتری از صنایع از اهمیت زیادی برخوردار است؛ و مین هسین
هوانگ ( )6192در تحقیق خود به بررسی تأثیر سرمایهگذاری در بازاریابی رابطهای بر قدردانی مشتری در خردهفروشی انجام
پرداخت ،و این نتیجه حاصل شد که گزینههای سرمایهگذاری در بازاریابی رابطهمند بهعنوانمثال پست الکترونیکی مستقیم،
پاداش ملموس ،ارتباطات بین فردی و درمان ترجیحی تأثیرات مختلف بر قدردانی مشتریان و درنتیجه وفاداری در رفتار را
نشان میدهد .بهویژه ،نتایج این مطالعه نشان میدهد که در زمان ترجیحی مؤثرترین تاکتیکهای بازاریابی رابطهمند بهمنظور
افزایش قدردانی مشتری به دنبال آن ارتباطات میان فردی و پاداشهای ملموس است .همانطور که مشاهده میشود در اکثر
مطالعات ،رابطه مستقیم بین بازاریابی رابطهمند و ابعاد آن با متغیرهای موردسنجش وجود دارد بعالوه اینکه چون مطالعات
قابلقبول در حوزه این سه متغیر بهصورت یکجا کار نشده است لذا در پژوهش حاضر به بررسی تأثیر بازاریابی رابطهمند و ابعاد
آن با قدردانی از مشتری و مزیت رقابتی در نمایندگیهای گروه خودروسازی سایپا میپردازیم؛ و دلیل انتخاب نمایندگیهای

Loan fotea, fotea, Poli
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سایپا بهعنوان جامعه آماری به علت زیاد بودن مشتریان در این بخش و اهمیت حفظ و نگهداری مشتری با توجه به وجود رقبا
در این صنعت میباشد که این تحقیق میتواند موجبات حفظ و نگهداری مشتریان را فراهم نماید.
نهایتاً با توجه به توضیحات فوق ،در پژوهش حاضر بازاریابی رابطهمند بهعنوان متغیر مستقل و قدردانی مشتری و مزیت
رقابتی بهعنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شد و مدل پژوهش حاضر تدوین گردید که در شکل شماره ( )9قابلمشاهده است.
در این مدل بازاریابی رابطهمند دارای شش مؤلفه اعتماد ،تعهد ،ارتباطات ،ارزش های مشترک ،همدلی و رضایت از مشتری
است که از پژوهش کائو و لین ( ،)6196دوبیسی و واه ( ،)6112عباسی ( ،)9314حسینی ( )9311گرفتهشده است.
بازاریابی رابطه مند
()Relationship marketing
قدردانی از مشتری

اعتماد
()trust

))Customer
)appreciation

تعهد
))commitment

مزیت رقابتی
()Competitive Advantage

ارزش های مشترک
)(common values

ابعاد بازاریابی رابطه مند

ارتباطات
()connections

همدلی
)(Sympathy
رضایت از مشتری
()Customer Satisfaction

شکل  :8مدل پژوهش (برگرفته از تحقیق صائب نیا و فیضی ( ،)8937کائو و لین ( ،)2182دوبیسی و واه ( ،)2112عباسی
( ،)8931حسینی ())8931

فرضیه های پژوهش
با توجه به مدل فرضیههای پژوهش به شرح زیر طراحی شد:
 -9بازاریابی رابطهمند بر قدردانی مشتریان تأثیر معنیداری دارد.
 -6بازاریابی رابطهمند بر مزیت رقابتی تأثیر معنیداری دارد.
 -3بازاریابی رابطهمند از بعد اعتماد ،بر مزیت رقابتی تأثیر معنیداری دارد.
 -4بازاریابی رابطهمند از بعد تعهد ،بر مزیت رقابتی تأثیر معنیداری دارد.
 -2بازاریابی رابطهمند از بعد ارتباطات ،بر مزیت رقابتی تأثیر معنیداری دارد.
 -6بازاریابی رابطهمند از بعد ارزشهای مشترک ،بر مزیت رقابتی تأثیر معنیداری دارد.
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 -7بازاریابی رابطهمند از بعد همدلی ،بر مزیت رقابتی تأثیر معنیداری دارد.
 -4بازاریابی رابطهمند از بعد رضایت مشتریان ،بر مزیت رقابتی تأثیر معنیداری دارد.
 -1قدردانی از مشتری بر مزیت رقابتی تاثیر معناداری دارد.
روششناسی پژوهش
 جامعه و نمونه آماریپژوهش حاضر ،از نوع پژوهشهای توصیفی -همبستگی و مدل یابی مبتنی بر الگوی معادالت ساختاری است .جامعه آماری
پژوهش را تمام مشتریان نمایندگی سایپا در استان اردبیل تشکیل میدهد .در این پژوهش با توجه به بسیاری حجم جامعه
آماری پژوهش و ناتوانی محققان در تدوین چهارچوب جامعه آماری ،از روش نمونهگیری استفادهشده است .همانطور که گفته
شد در این پژوهش از مدلسازی معادالت ساختاری استفادهشده است و باید به ازای هر گویه پرسشنامه بین پنجتا ده نمونه
داده جمعآوری شود بنابراین با توجه به پنجاهوشش گویه پرسشنامه این پژوهش ،تعداد  444نمونه انتخاب و به روش
جمعآوری و روش نیز روش نمونهگیری تصادفی و از نوع ساده است؛ که برای جهت دسترسی به نمونههای آماری از دو روش
استفاده گردیده است درروش اول کانالی در تلگرام بانام پرسشنامه ایجاد و سؤاالت پرسشنامه بهصورت گزینهای قرار داده شد
و از مشتریانی که در بازه زمانی مشخصشده به نمایندگیهای شهر اردبیل مراجعه نمودهاند خواسته شد تا بهصورت مجازی به
پرسشنامه پاسخ دهند؛ و درروش دوم کلیه مشتریانی که در بازه زمانی مشخصشده به این نمایندگیها مراجعه میکردند
بهصورت تصادفی از بین هر سه مراجعهکننده ،یک مراجعهکننده جهت تکمیل پرسشنامه انتخاب میشد .یکی از صنایع داخلی
در شهر اردبیل ،صنعت خودرو است .از سوی دیگر با توجه به اینکه در نمایندگیها خدمات پس از فروش نیز ارائه میگردد؛
بنابراین اهمیت مشتری در این صنعت نسبتاً پررنگ و تعیینکننده است و این شرایط دلیل اصلی برای انتخاب شهر اردبیل
بهعنوان جامعه آماری این مطالعه میباشد.
 اندازهگیری متغیرهاابزار جمعآوری اطالعات در این پژوهش پرسشنامه میباشد .پرسشنامه در سه بخشنامه همراه ،اطالعات جمعیت شناختی و
سؤاالت اختصاصی تنظیم گردید .در بخش اول تحت عنوان نامه همراه ،عالوه بر بیان عنوان پژوهش ،هدف از گردآوری
اطالعات بهوسیله پرسشنامه و ضرورت همکاری صمیمانه پاسخدهندگان در تکمیل پرسشنامه توضیح داده شد .بخش جمعیت
شناختی شامل سؤاالت در مورد مشخصات عمومی پاسخدهندگان از قبیل جنسیت ،تحصیالت ،سن و تعداد دفعات مراجعه به
نمایندگی میباشد .آخرین بخش نیز شامل سؤاالت اختصاصی در مورد متغیرهای مستقل و وابسته است .سؤاالت مؤلفههای
بازاریابی رابطهمند ( 33سؤال) برگرفته از تحقیق دوبیسی و واه ،)6112( 94مزیت رقابتی ( 97سؤال) برگرفته از تحقیق کائو و
لین )6196( 91و درنهایت قدردانی از مشتریان ( 6سؤال) برگرفته از تحقیق مک کالوک و همکاران ( )6116میباشد .مقیاس
مورداستفاده طیف پنجدرجهای لیکرت است .این مقیاس بهطور خاص از مبنای کامالً مخالف ،مخالف ،بینظر ،موافق و کامالً
موافق استفاده میکند .بر این اساس از پاسخدهندگان درخواست گردید تا بر اساس مقیاس پنج نقطهای لیکرت ،به سؤاالت
پرسشنامه پاسخ دهند.
Van Ittersum
Miller & Kean
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بهمنظور بررسی روایی پرسشنامه از تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد .تحلیل عاملی تأییدی صورتی از اعتبار سازه است .یک
عامل ،یک متغیر فرضی (سازه) است که نمرات مشاهدهشده را در یک یا چند متغیر تحت تأثیر قرار میدهد .در انجام تحلیل
عاملی تأییدی میبایست از این مسأله اطمینان حاصل شود که تعداد دادههای موردنظر برای تحلیل عاملی مناسب باشند .بدین
منظور از اعتبار همگرایی 61و اعتبار افتراقی 69استفاده گردیده است .ارزیابی پایایی پرسشنامه نیز با استفاده از ضریب آلفای
کرونباخ انجام گرفت .ضریب آلفای کرونباخ نشاندهنده سازگاری درونی سؤاالت است که متغیر مشابهی را موردسنجش قرار
میدهند و مقدار آن بیشتر از  1/7بر پایایی قابلقبول پرسشنامه داللت دارد (بیگی 66و همکاران .)6194 ،نتایج حاصل از
سنجش تحلیل عاملی و آلفای کرونباخ برای پرسشنامه بهتفصیل در بخش یافتهها در جدول  6ارائهشده است.
جدول ( :)2متغیرها ،تعداد گویههای سنجش ،منابع استخراج گویهها و ضرایب آلفای کرونباخ آنها
ضریب آلفای کرونباخ
پرسشنامه

بازاریابی
رابطهمند

قدردانی از
مشتری
مزیت رقابتی

پایایی

پایایی
مرکب
()CR
1/74

()CR˃1/7

تعهد

2

1/791

1/46

()CR˃1/7

ارتباطات
ارزشهای
مشترک
همدلی

2

1/469

1/72

()CR˃1/7

6

1/411

1/74

()CR˃1/7

2

1/496

1/49

()CR˃1/7

رضایت مشتری

7

1/464

1/76

()CR˃1/7

-

6

-

1/43

()CR˃1/7

1/41

()CR˃1/7

ابعاد پرسشنامه

تعداد
سؤاالت

جزئی

اعتماد

2

1/674

کلی

1/146

1/494
1/412

نتیجه

63

97
(مأخذ ،نتایج تحقیق)
با توجه به نتایج جدول شماره  6ضریب آلفای کرونباخ برای پژوهش فوق تائید میشود و با توجه به اینکه شاخصهای برازش
نیز در محدوده مطلوب خود قرار دارند ،بنابراین مدل اندازهگیری تحقیق از برازش قابل قبولی برخوردار است و بهطورکلی این
مدل مورد تأیید قرار میگیرد.

20

Convergent Validity
Discriminant Validity
22
Beighi, Salehi and Gol
23
Composite Reliability
21
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 روشهای تحلیل آماریبهمنظور تجزیهوتحلیل دادهها در اولین گام به بررسی اعتبار ابزار سنجش از طریق تحلیل عاملی تأییدی در ابتدا نرمال بودن
دادههای جمعآوریشده هر گویه توسط دو شاخص کشیدگی 64و چولگی 62در نرمافزار  SPSS20سنجیده میشود گام بعد به
ارزیابی روایی و پایایی پرسشنامه اختصاص دارد .سپس بهمنظور آزمون مدل پژوهش از روش معادالت ساختاری استفاده
میشود .معادالت ساختاری ،از یک بخش ساختاری که ارتباط بین متغیرهای مکنون را نشان میدهد و یک مؤلفه اندازهگیری
که نحوه ارتباط متغیرهای مکنون و نشانگرهای آنها را منعکس میکند ،تشکیلشده است .استفاده از روش معادالت ساختاری
از مزیتهای بااهمیت برخوردار است که مهمترین آنها تخمین مجموعهای از معادالت رگرسیون بهصورت همزمان میباشد.
معادالت ساختاری لیزرل ضمن آنکه ضرایب مجهول مجموعه معادالت ساختاری خطی را برآورد میکند برای برازش
مدلهایی که شامل متغیرهای مکنون ،خطاهای اندازهگیری در هر یک از متغیرهای وابسته و مستقل ،علیت دوسویه ،همزمانی
و وابستگی متقابل میباشد طرحریزی میکند .برای انجام روشهای آماری موردنظر از نرمافزار  Lisrelاستفاده میشود.
یافتههای پژوهش
 نتایج مربوط به آمار توصیفیجدول ( :)9ویژگیهای جمعیت شناختی اعضای نمونه

ویژگیهای جمعیت
شناختی
جنسیت

سن

تحصیالت

تعداد مراجعه

طبقات

درصد

مرد
زن
 31-61سال
 41 -39سال
 21-49سال
باالتر از  21سال
دیپلم و پایینتر
کاردانی و کارشناسی
کارشناسی ارشد
دکترا و باالتر
کمتر از  2بار
 91-2بار
 61-91بار
 31-61بار

41/4
91/6
39/1
46/6
91/6
6/4
41/1
67/2
97/9
2/2
94/4
41/3
39/4
4/1
Kurtosis
Skewness
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توصیف دادهها فرایندی است که قبل از تجزیهوتحلیل دادههای آماری و باهدف شناخت بهترِ جامعه آماری و آشنایی بیشتر با
متغیرهای پژوهش صورت گیرد .بر اساس دادههای جمعآوریشده ،بیشتر پاسخدهندگان ( 41/4درصد) مردان بودهاند که اکثر
آنها ( 46/6درصد) در سن  39تا  41قرار دارند .از لحاظ تحصیالت نیز ( 4191درصد) زیر دیپلم هستند و بین  2تا  91بار
( 41/3درصد) بیشترین بیشترین مراجعه را به نمایندگی داشتند.
 نتایج مربوط به آمار استنباطیدر این پژوهش ،برای تجزیهوتحلیل دادهها و آزمون فرضیههای پژوهش از روش مدلسازی معادالت ساختاری استفادهشده
است .برای بررسی اجرای آزمون مدل مفهومی و فرضیههای پژوهش نیز از نرمافزار لیزرل  ،494یکی از نرمافزارهای
مدلسازی معادالت ساختاری استفادهشده است .تمام متغیرهای پژوهش به دو دستة متغیرهای پنهان و آشکار تبدیل میشوند.
متغیرهای آشکار یا مشاهدهشده بهگونهای مستقیم است که پژوهشگر آن را اندازهگیری کرده است؛ درحالیکه متغیرهای
پنهان یا مشاهده نشده بهگونهای مستقیم اندازهگیری نمیشوند ،بلکه بر اساس روابط یا همبستگیهای بین متغیرهای
اندازهگیری شده استنباط میشوند .متغیرهای پنهان بیانگر مجموعهای از سازههای نظری هستند که مستقیماً دیده نمیشوند و
از طریق سایر متغیرهای مشاهدهشده ساخته و مشاهده میشوند .مدل اعداد معناداری به این دلیل ارائه میشود که بدانیم آیا
رابطه بین سازه و بعد و شاخص معنادار است یا خیر .اعداد معناداری یا همان  ،T- Valueمیزان معنادار بودن هر یک از
پارامترها را نشان میدهد و چنانچه مقدار آن بزرگتر از قدر مطلق عدد  9/16باشد ،پارامترهای مدل معنادار هستند .با توجه به
اینکه برخی اعداد معناداری پارامترهای مدل از قدر مطلق  9/16بزرگتر است؛ لذا فرضیات متغیر مربوط به آن تأیید میشود
(اسفندیانی و محسنین .)9316 ،نتایج آزمون فرضیههای پژوهش بر مبنای مدل ساختاری با نرمافزار لیزرل  494در جدول
شماره  4نشان دادهشده است.
جدول شماره ( :)1نتایج آزمون فرضیهها
فرضیات پژوهش

ضریب

اعداد

سطح

مسیر

معناداری

معناداری

6/41

>1/12

تأیید

96/64
63/464
93/664
99/649
94/163
62/377
92/163
4/34

>1/12
>1/12
>1/12
>1/12
>1/12
>1/12
>1/12
>1/12

تأیید
تأیید
تأیید
تأیید
تأیید
تأیید
تأیید
تأیید

بازاریابی رابطهمند ← قدردانی از 1/46
مشتری
1/12
بازاریابی رابطهمند ← مزیت رقابتی
1/769
اعتماد ← مزیت رقابتی
1/262
تعهد ← مزیت رقابتی
1/369
ارتباطات ← مزیت رقابتی
1/264
ارزش مشترک← مزیت رقابتی
1/746
همدلی ← مزیت رقابتی
1/664
رضایت مشتری ← مزیت رقابتی
1/42
قدردانی از مشتری ← مزیت رقابتی

(مأخذ ،نتایج تحقیق)
76

نتیجه

فصلنامه چشم انداز حسابداری و مدیریت

www.jamv.ir

دوره  ،2شماره  ،7بهار ( 8931جلد دوم )

ISSN: 2645-4572

همانطور که در جدول  4مشاهده میگردد فرضیه اول یعنی تأثیر بازاریابی رابطهمند بر قدردانی از مشتریان با عدد معناداری
( )6/41محاسبه گردید که نشاندهنده تائید شدن فرضیه اول را دارد؛ و ضریب مسیر  1/46به معنی تأثیرگذاری مثبت و
متوسط متغیر مستقل بر متغیر وابسته دارد؛ و فرضیه دوم یعنی تأثیر بازاریابی رابطهمند بر مزیت رقابتی با عدد معناداری
( )96/64محاسبه گردید که نشاندهنده تائید شدن فرضیه دوم را دارد .ضریب مسیر  1/12به معنی تأثیرگذاری مثبت و باالی
متغیر مستقل بر وابسته را دارد؛ و نتایج حاصل از ابعاد بازاریابی رابطهمند بر مزیت رقابتی نیز به ترتیب با ضریب مسیر اعتماد
( ،)1/769تعهد ( ،)1/262ارتباطات ( ،)1/369ارزش مشترک ( ،)1/264همدلی ( )1/746رضایت از مشتری ( )1/664تائید شد.
و نها یتا فرضیه آخر یعنی تاثیر قدردانی از مشتری بر مزیت رقابتی با عدد معناداری ( )4/34و ضریب مسیر ( )1/42تایید می-
شود.
در این مرحله شاخصهای برازش یا تناسب مدل محاسبه و مقادیر آنها با مقادیر استاندارد مقایسه میشود و بهاینترتیب
برازش مدل تعیین میگردد .پس از در کنار هم قرار دادن شاخصهای برازش مدل و قضاوت کلی در مورد برازش مدل در
صورت وجود برازش (که با شاخصهای برازش محاسبه میشود) و با کمک مقادیر آماره  Tبه تصمیمگیری در مورد رد یا تائید
فرضیات پرداخته میشود که در باال توضیح داده شد .بهطورکلی در هنگام کار با برنامه لیزرل ،هر یک از شاخصهای
بهدستآمده بهتنهایی دلیل برازندگی الگو یا عدم برازندگی آن نیستند ،بلکه این شاخصها را باید در کنار یکدیگر و باهم تفسیر
کرد .با توجه به اعداد مربوط به جدول  ،2این مدل از برازندگی خوبی برخوردار است.
جدول شماره ( :)2محدوده دامنه شاخص و خوبی برازش
شاخص برازندگی

P-value
χ2 / df
RMSEA66
GFI67
AGFI64
IFI61
NFI31
NNFI39
CFI

برازش خوب

معادل فارسی

< 1/12 P
سطح معنیداری
2
نسبت کای اسکوئر به درجه آزادی 3 ≤ χ / df ≤ 1
ریشه میانگین مربعات خطای
≤ RMSEA ≤ 1
1/12
برآورد
9 ≤ GFI ≤ 1/12
شاخص نیکویی برازش
شاخص نیکویی برازش اصالحشده 9 ≤ AGFI ≤ 1/12
شاخص برازندگی فزاینده
9 ≤ IFI ≤ 1/12
9 ≤ IFI ≤ 1/12
شاخص برازش هنجار شده
شاخص برازش هنجار نشده
9 ≤ IFI ≤ 1/12
9 ≤ CFI ≤ 1/12
شاخص برازش مقایسهای

مقدار
محاسبهشده

1/11
6/649
1/146
1/41
1/19
1/16
1/12
1/13
1/16

26

Root Mean Square Error Of Approximation
Goodness Of Fit Index
28
Adjusted Goodness Of Fit Index
29
Incremental Fit Index
30
Normal Fit Index
31
Non-Normal Fit Index
27
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نتیجهگیری و پیشنهادها
هدف اصلی پژوهش بررسی تأثیر بازاریابی رابطهمند و ابعاد آن بر قدردانی از مشتریان و مزیت رقابتی در نمایندگیهای گروه
خودروسازی سایپا شهر اردبیل میباشد .با توجه به یافتة فرضیة اول این پژوهش یعنی تأثیر بازاریابی رابطهمند بر قدردانی از
مشتریان تایید شد نتیجه این تحقیق با تحقیق صائب نیا و فیضی ( )9317و رعنایی و خدایاری ( ،)9312عباسی (،)9314
رنجبریان و مجتبی براری ( ،)9347رنجبریان و براری ( ،)9344سبحانی فرد و چراغعلی در سال ( )9316و مین هسین هوانگ
( )6192همسو میباشد؛ و بر اساس یافتة فرضیة دوم تا هشتم یعنی تأثیر بازاریابی رابطهمند و ابعاد آن بر مزیت رقابتی در
سطح اطمینان  12و  11درصد پذیرفتهشده است؛ که با تحقیق ملکی ویر ( ،)9316لئون فوته آ همکارانش ( ،)6199چانگ لو
( ،)6196کائو و لین ( )6196و حسینی ( )9311همسو میباشد .و نهایتاً فرضیه آخر پژوهش یعنی تاثیر قدردانی از مشتری بر
مزیت ر قابتی نیز تایید شد تحقیقی که از لحاظ نتیجه همسو با این فرضیه باشد وجود نداشت اما از لحاظ متغیر قدردانی از
مشتری و جامعه آماری می توان همسو با تحقیق صائب نیا و فیضی ( )9316دانست .در واقع این یافتهها نشان میدهد که
قدردانی از مشتری و مزیت رقابتی میتواند باعث تقویت بازاریابی رابطهمند و ابعاد آن شود؛ و نهایتاً موجب وفاداری مشتریان
گردد و احتمال اینکه مشتریان به نمایندگیهای رقیب مراجعه کنند کمتر شود.
مدیریت نمایندگیها باید ضمن توجه به این مقوله اقدامات ضروری در این زمینه که باعث افزایش رابطه بلندمدت با مشتری
میشود بپردازد .نخست آنکه از کارکنان و مدیران نمایندگی سایپا انتظار میرود که در جهت جلب اعتماد مشتریان از قطعات
اصلی شرکت سایپا یدک استفاده نمایند؛ و تخفیفاتی در بخش خدمات پس از فروش اعمال نمایند یا خدمات رایگانی ازجمله
تمیز کردن خودرو قبل از تحویل به مشتری انجام دهند و نیز با در نظر گرفتن خدمات شرکتهای رقیب نسبت به اعمال
خدمات خود دقت بسیاری نمایند و کیفیت خدمات خود را با فرستادن کارکنان به دورههای آموزشی بیشتر نسبت به سالهای
قبل بهتر نمایند .همچنین پیشنهاد می شود که با در نظر گرفتن قیمت مناسب قطعات و خدمات تعمیراتی مربوط به بخش
وارانتی اعتماد مشتریان را جلب نمایند و متعاقب باقیمت مناسب قطعات کیفیت خدمات را نیز با استخدام افراد باتجربه و
شایسته افزایش دهند .و همچنین کارگاههای آموزشی تقویت بررسی موقعیت خود در برآوردن نیازهای اساسی مشتریان برگزار
نمایند و اطالعات بیشتری را در خصوص ارضاء نیازهای مشتریان به دست آورند؛ و با به وجود آوردن فردی متخصص برای
شناسایی و پیگیری عوامل مؤثر بر رضایت مشتریان و رسیدگی به شکایت آنها در نمایندگیها موجب افزایش بهبود وضعیت
موجود گردد.
ازآنجاییکه این پژوهش ازنظر قلمرو مکانی صرفاً محدود به استان خاصی از ایران میباشد و نمونه منتخب ممکن است
نماینده کاملی از رفتار مشتریان در کل کشور نباشد ،بنابراین به پژوهشگران آتی پیشنهاد میشود این مطالعه را با استفاده از
نمونهگیری خوشهای و با در نظر گرفتن تمامی مشتریان سایپا در کشور بهعنوان جامعه آماری انجام دهند تا بدین ترتیب تأثیر
محدودیت مکانی در نتایج بهدستآمده به حداقل برسد .همچنین پیشنهاد میشود که این تحقیق را با در نظر گرفتن متغیرهای
میانجی دیگر ازجمله کیفیت خدمات و رضایت مشتری موردبررسی قرار دهند و نهایتاً برای گردآوری دادهها از سایر ابزار مانند
مصاحبه با مشتریان این کار را انجام دهند.
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