Journal of

Management, Economics & Entrepreneurship
www.JMEK.ir

Volume 1, Issue 3, 2020

The Influence of Relationship Marketing Investments on
Customer Gratitude and Behavioral Loyalty
(Case Study: Arman Insurance Company)
Shervin Maghsoudi 1 Hossein Farzad 2
1. M.Sc., Department of Business Management, Babol Branch, Islamic Azad University, Babol, Iran.
2. Phd , Public Administration, Payame Noor University (PNU), Tehran, Iran.
ARTICLE INFORMATION

ABSTRACT

Type of Article:
Original Research
Pages: 40-55

Relative marketing investments, customer appreciation, and behavioral loyalty are
good tools for companies to achieve better market performance. It is important to
understand how the impact of relationship marketing investments on customer
appreciation and behavioral loyalty in Arman Insurance Company. Therefore, the
main goal of this research is to identify the impact of relationship marketing
investments on customer appreciation and behavioral loyalty in Arman Insurance
Company. This research is based on the objectives of the applied research and is
based on data collection and research design by descriptive-survey method. Since
we seek to find the relationship between the variables of the research, this research
is also a correlation type. In this research, the statistical population is the probable
customers of Arman Insurance Company of Mazandaran province. According to
the Cochran formula, the sample number of the present study is 385, using simple
random sampling method. A questionnaire was used to collect data. We used
Kolmogorov-Smirnov test (KS) to test the claim that the distribution is normal.
The result of the Kolmogorov-Smirnov test (K.S) is that the claim to the normal
distribution of the corresponding is accepted. Therefore, we have used the
regression model to examine the hypotheses. The results indicate that the
relationship marketing investments and its dimensions (direct mail, tangible
rewards, interpersonal communication and preferential behavior) have a positive
and significant effect on customer appreciation. Direct mail and preferential
treatment have the greatest impact on customer appreciation. Also, the impact of
customer appreciation on behavioral loyalty was confirmed.
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اطالعات مقاله

چکیده

نوع مقاله :علمی -پژوهشی

سرمایهگذاریهای بازاریابی رابطهمند ،قدردانی مشتری و وفاداری رفتاری ،ابزار مناسبی جهتت دستتیابی
شرکتها به عملکرد بازار بهتر هستند که درک چگونگی تأثیر سرمایهگذاریهای بازاریابی رابطهمنتد بتر
قدردانی مشتری و وفاداری رفتاری در شرکت بیمه آرمان از اهمیت بسیاری برختوردار استت؛ لتذا هتد
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سابقه مقاله:
تاریخ دریافت1511/40/12 :
تاریخ ویرایش1511/43/43 :
تاریخ پذیرش1511/40/41 :
تاریخ انتشار1511/40/41 :
واژگان کلیدی :سرمایهگذاریهای
بازاریابی رابطهمند ،قدردانی مشتری،
وفاداری رفتاری ،شرکت بیمه آرمان

اصلی این تحقیق شناسایی تأثیر سرمایهگذاریهای بازاریابی رابطهمند بتر قتدردانی مشتتری و وفتاداری
رفتاری در شرکت بیمه آرمان است .این تحقیق بر اساس اهدا  ،از نوع تحقیقات کتاربردی استت و بتر
اساس جمعآوری دادهها و طرح تحقیق به روش توصیفی  -پیمایشی است و ازآنجاییکه به دنبال یتافتن
رابطه بین متغیرهای پژوهش هستیم این تحقیق از نوع همبستگی نیز استت .در تحقیتق حاضتر جام ته
آماری مشتریان احتمالی شرکت بیمه آرمان استان مازندران هستند که باتوجهبه جتدول مورگتان ت تداد
نمونه تحقیقی حاضر ،برابر با  583میباشد که از روش نمونهگیری تصتادفی ستاده استتفاده شتد .بترای
جمعآوری دادهها از پرسشنامه استفاده شده است .جهت بررسی ادعتای نرمتال بتودن توزیتع از آزمتون
کولموگورو  -اسمیرنو ( )KSاستفاده کرده ایم .نتیجه آزمون کولموگورو  -استمیرنو ( )K.Sایتن
مطلب است که ادعای نرمال بودن توزیع مربوطه پذیرفته میشود؛ بنابراین جهت برای بررسی فرضتیات
تحقیق از مدل رگرسیون استفاده کردهایم که نتایج حاکی از آن است که سرمایهگتذاریهتای بازاریتابی
رابطهمند و اب اد آن (پست مستقیم ،پاداشهای ملموس ،ارتباطات بینفردی و رفتار ترجیحی) تأثیر مثبت
و م ناداری بر قدردانی مشتری دارد و پست مستقیم و رفتار ترجیحی دارای بیشترین تتأثیر بتر قتدردانی
مشتری میباشد .همچنین تأثیر قدردانی مشتری بر وفاداری رفتاری مورد تأیید قرار گرفت.

خوانندگان این مجله ،اجازه توزیع ،ترکیب مجدد ،تغییر جزئی و کار روی حاضر به صورت غیرتجاری را دارند.
© تمامی حقوق انتشار این مقاله ،مت لق به نویسنده میباشد.
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مقدمه

دارند که به آنها اجازه میدهد از این تاکتیکهای بازاریابی

در دهه گذشته ،ادبیات موضوع به توس ه و تثبیت نظریهای در

رابطهمند بهره بگیرند (هوآنگ.)2413 ،

زمینۀ بازاریابی رابطهمند پرداخته و عنوان میدارد که

بری 0به بازاریابی رابطهمند بهعنوان یک استراتژی جهت

سرمایهگذاریهای بازاریابی رابطهمند اعتماد ،ت هد ،و رضایت
مشتریان از روابط را افزایش میدهد و این متغیرها به نوبه

جذب ،نگهداری و افزایش ارتباطات مشترک نگریسته است

خود بر عملکرد فروشنده تأثیرگذارند (مورگان و هانت،1

(بری .)1185 ،کاتلر و همکاران )1111( 3نیز بازاریابی
رابطهمند

را به مفهوم ایجاد ،حفظ و ارتقای روابط

1110؛ پالماتیر و همکاران.)2440 ،2

مستحکم با مشتریان و دیگر ذینف ان ت ریف کرده است.

مطال ۀ اخیر پالماتیر و همکاران ( )2441نشان داد که

آنان م تقدند بازاریابی به طور فزایندهای در حال دور شدن از

مکانیسمهای رابطهای میانجی دیگری نیز در کارند .به عقیدۀ
آنها سرمایهگذاریهای بازاریابی رابطهمند فروشنده باعث
ایجاد احساس قدردانی در مشتریان میگردد که منبع خلق
منافع عملکردی فروشنده بر اساس رفتارهای دوجانبه میباشد
(هوآنگ.)2413 ،5
اگرچه نقش قدردانی مشتری در درک چگونگی افزایش
عملکرد فروشنده به طور مستدل نشاندادهشده است (پالماتیر
و همکاران ،)2441 ،شواهد تجربی در مورد اینکه آیا
تاکتیکهای مختلف سرمایهگذاریهای بازاریابی رابطهمند بر
ادراکات قدردانی مشتری تأثیر متفاوت دارد ،وجود ندارد.
این موضوع در تحقیق حاضر مهم شمرده میشود چون
تاکتیکهای مختلف بازاریابی رابطهمند میتواند قدردانی
مشتری و رفتارهای مت اقب وی را تغییر دهد .ازاینرو ،درک
تأثیر تاکتیکهای مختلف بازاریابی رابطهمند روی قدردانی
مشتریان میتواند ابزارهای سودمندی را جهت تقویت و
پشتیبانی از سرمایهگذاریهای بازاریابی رابطهمند ،در اختیار
مدیران بازاریابی قرار دهد .به طور مشخص ،خردهفروشان
دارای مزیت توس ه روابط سودآور با مشتریانشان هستند چون
آنها (نسبت به سایر کسب و کارها) در موق یت بهتری قرار

م امالت فردی و حرکت به سمت ساخت رابطه با مشتریان و
شبکههای بازاریابی است.

بازاریابی رابطهمند رویکردی

بلندمدت دارد که هد اصلی آن :ارائۀ ارزش در بلندمدت به
مشتری است و م یار موفقیت نیز رضایت بلندمدت مشتری
است (رنجبریان و براری.)1588 ،
در این مطال ه ،با اقتباس از طبقهبندی ارائه شده توسط
دوولف و همکاران ،)2441( 0سرمایهگذاریهای بازاریابی
رابطهمند بر حسب چهار تکنیک مورد بررسی قرار میگیرد که
عبارتاند از :پست مستقیم ،پاداشهای ملموس ،ارتباطات
بینفردی و رفتار ترجیحی (پالماتیر و همکاران.)2441 ،
پست مستقیم اشاره دارد به ادراک یک مشتری از پیامهای
پستی مستقیم فروشنده جهت اطالعرسانی (دوولف و
همکاران2441 ،؛ مورگان و هانت .)1110 ،یادآور میشود که
منظور از پست مستقیم پیامهای مستقیم شخصی است نه
پیامهای یکسان برای انبوه مخاطبان .خردهفروشان از پست
مستقیم برای مطلع نگاهداشتن مشتریان خود استفاده میکنند.
خردهفروشان همچنین از پست مستقیم بهعنوان یک ابزار
ارتباطی منظم م طو

به گروههای خاص مشتریان بهره

میگیرند .ارسال پست مستقیم پاداشها و مزایای فوری را
عرضه میدارد (مانند تخفیفات قیمت) ،برای یک محصول یا

1

4

2

5

Morgan, R. M., & Hunt, S. D.
Palmatier, R. W. et al.
3
Huang, M. H.

Berry, L. L.
Kotler, P. et al.
6
De Wulf, K. et al.
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خدمت جدید عالقه ایجاد میکند و با توسل به نیازهای

نتیجه این پژوهش این بود که تمامی اب اد جهتگیری

خاص مشتریان مزایای مادی به آنها ارائه میدهد (کروپانزانو

بازاریابی رابطهای ،رابطه م ناداری با وفاداری دارند و وفاداری

و میچل.)2443 ،1

نیز باارزش ویژه برند رابطه دارد .در انتهای این تحقیق

پاداشهای ملموس به ادراک یک مشتری از مزایای ارائه
شده توسط فروشنده ،از قبیل هدایای رایگان و کوپنهای

پیشنهاداتی برای بانکها و سایر مؤسسات خدماتی ارائه شده
است (رعنایی و خدایاری.)1513 ،

تخفیف ،اشاره دارد .مشتریانی که رابطهای را با یک

کردلو و دیگران ( )1510در تحقیقی تحت عنوان پیشبینی

خردهفروش ایجاد کردهاند انتظار دریافت برخی مزایای

تمایل حضور مجدد و تبلیغات دهانبهدهان مشتریان توسط

رابطهای را از خردهفروش دارند .مالحظات اقتصادی مزایای

مؤلفههای وفاداری در باشگاههای ورزشی :مطال ه باشگاههای

رابطهای (نظیر پاداشهای ملموس) که مشتریان ممکن است

پرورش اندام زنجان بیان کردند که یکی از موضوعات مهم

بهخاطر مشارکت در مبادلههای ارتباطی دریافت نمایند،

امروزه وفاداری مشتریان است که توجه اکثر بازاریابان و

همراستا با یافتههای تحقیقات پیشین ،انگیزۀ اصلی حفظ

پژوهشگران را به خود جلب کرده است .یافتههای پژوهش

روابط بلندمدت با خردهفروشان است (شِس و پارواتیار،2

آنها نشان داد که ارتباط متوسطی بین مؤلفههای وفاداری با

.)1113

تمایل حضور مجدد مشتریان باشگاههای بدنسازی زنجان

ارتباطات بینفردی بهعنوان «ادراک یک مصر کننده از
میزان ت امالت یک خردهفروش با مشتریان ثابتش به
شیوهای گرم و شخصی» ت ریف شده است (دوولف و
همکاران .)2441 ،الزم به ذکر است که در اینجا ارتباطات
بینفردی با فروش شخصی تفاوت دارد .برای دومی ،تاکید
بیشتر بر این است که کارمند خردهفروش برای ترغیب یک
مشتری به انجام یک فروش تالش نماید.

وجود دارد و ارتباط متوسطی بین وفاداری با تبلیغات
دهانبهدهان مشتریان باشگاههای بدنسازی زنجان به دست
آمد .نتایج نشان داد که وفاداری میتواند بر تمایل حضور
مجدد مشتریان و تبلیغات دهانبهدهان مشتریان باشگاههای
بدنسازی زنجان اثر داشته باشد و وفاداری پیشبین مناسبی
برای تمایل حضور مجدد و تبلیغات دهانبهدهان مشتریان
باشگاههای بدنسازی زنجان میباشد (کردلو و دیگران،
.)1510

رفتار ترجیحی اشاره دارد به ادراک مشتری در مورد رفتارها و
خدمات خردهفروش که برای خریداران ثابتش بهتر است تا
برای خریداران غیرثابت (دوولف و همکاران.)2441 ،

خوشنوای فومنی و طالقانی ( )1510در تحقیقی به بررسی اثر
پیوندهای بازاریابی رابطهمند بر وفاداری مشتریان پرداخته
است .نتایج حاصل از تحلیل آنها نشان داد که هر سه پیوند

در میان مطال ات داخلی ،رعنایی و خدایاری ( )1513در

بازاریابی رابطهمند (مالی ،اجتماعی و ساختاری) بر متغیرهای

تحقیقی به بررسی رابطه اب اد جهتگیری بازاریابی همانند

کیفیت خدمات ،کیفیت رابطه و وفاداری مشتری تأثیر مثبت و

(اعتماد ،همبستگی ،برقراری ارتباط ،ارزشهای مشترک،

م نیدار داشته است .ضمن اینکه رابطه بین کیفیت خدمات با
کیفیت رابطه و رابطه بین کیفیت رابطه با وفاداری مشتریان

بانکها با درنظرگرفتن متغیر میانجی وفاداری پرداختند.

بیمه عمر در استان گیالن تأیید گردید (خوشنوای فومنی و

همدلی) ،روابط متقابل با رشد رابطهای ارزش ویژه برند در

Cropanzano, R., & Mitchell, M. S.
Sheth, J. N., & Parvatiyar, A.

1
2

محمد طالقانی.)1510 ،

بررسی تأثیر سرمایهگذاریهای بازاریابی رابطهمند بر قدردانی مشتری و وفاداری رفتاری

مقصودی و همکار 00/

بری ( )1113برای بازاریابی رابطهمند  5سطح را ت ریف

تحقیقات کروپانزانو و میچل ( )2443یک تفاوت فرهنگی در

میکند .بازاریابی رابطهمند سطح  ،1استفاده از محرکهای

رفتارهای متقابل مربوط به قدردانی وجود دارد.

قیمتگذاری یا مزایای ملموس برای حفظ وفاداری مشتری،
بهعنوان ض یفترین سطح بازاریابی رابطهمند من کس
میگردد چون این استراتژی میتواند توسط رقبا کپی شود.
بازاریابی رابطهمند سطح  ،2دنبالکردن چشماندازهای یک
رابطه ،از طریق برقراری ارتباطات منظم با مشتریان اجرا
میشود .سطح سوم بازاریابی رابطهمند راهحلهایی را برای
مشکالت مشتریان ارائه میدهد ،و بهجای اتکا به مهارتهای
رابطه سازی (ایجاد و توس ه روابط) ،درون سیستم ارائه
خدمات طراحی میشود (بری.)1113 ،

این مطال ه تالشی است در جهت ارتقاء درک و شناخت
چگونگی تأثیرگذاری سرمایهگذاریهای مختلف بازاریابی
رابطهمند بر احساس قدردانی مشتریان در ایران .اگرچه این
مفهوم کمتر مورد بررسی علمی و دانشگاهی قرار گرفته است
ولی بررسیها در این حوزه به طور فزایندهای رو به افزایش
است و عالقهمندی زیادی را در حوزۀ عملیاتی به خود جلب
کرده است بنابراین ،این تحقیق در پی پرکردن این شکا
تحقیقاتی میباشد؛ لذا سؤال اصلی این تحقیق این است که
آیا سرمایهگذاریهای بازاریابی رابطهمند بر قدردانی مشتری و

تسانگ )2440( 1در پژوهشی اعالم کرد که احساس دین از
هنجار کنش متقابل ناشی میشود ،درحالیکه احساس
قدردانی ،اگرچه ممکن است از این نرم تأثیر بپذیرد ،میتواند
بیشتر و فراتر از یک ذهنیت «این به آن در» یا «چیزی که

وفاداری رفتاری در بیمه آرمان تأثیر دارد؟
بر همین اساس تحقیق حاضر به دنبال بررسی فرضیههای
زیر است.

 .1پست مستقیم تأثیر مثبتی بر احساس قدردانی مشتری در

عوض دارد ،گله ندارد» باشد (تسانگ.)2440 ،
هوآنگ ( )2413در تحقیقی تحت عنوان تأثیر

شرکت بیمه آرمان دارد.

سرمایهگذاریهای بازاریابی رابطهمند بر قدردانی مشتری در

 .2پاداشهای ملموس تأثیر مثبتی بر احساس قدردانی

بخش خردهفروشی بیان کردند که قدردانی مشتری اصل و

مشتری در شرکت بیمه آرمان دارد.

جوهر عاطفیِ هنجارِ م املهبهمثل یا کنش متقابل را من کس

 .5ارتباطات بینفردی تأثیر مثبتی بر احساس قدردانی

میسازد و نقشی کلیدی در توس ه و حفظ مبادالت رابطهمند

مشتری در شرکت بیمه آرمان دارد.

موفقیتآمیز بین فروشنده و خریدار ایفاء میکند .نتایج این
مطال ه نشان میدهد که رفتار ترجیحی اثربخشترین تاکتیک
بازاریابی رابطهمند جهت ارتقاء قدردانی مشتری که به ترتیب

 .0رفتار ترجیحی تأثیر مثبتی بر قدردانی مشتری در شرکت
بیمه آرمان دارد.

پس از ارتباطات بینفردی و پاداشهای ملموس پدیدار

 .3قدردانی مشتری تأثیر مثبتی بر وفاداری رفتاری در شرکت

میگردد (هوآنگ.)2413 ،

بیمه آرمان دارد.

تحقیق حاضر با انجام یک مطال ه میدانی و بررسی تأثیر

مواد و روشها

تاکتیکهای مختلف بازاریابی رابطهمند روی قدردانی مشتری

تحقیق حاضر از نوع تحقیقات توصیفی بوده و به روش

در ایران به این فراخوانی پاسخ میدهد .همچنین طبق

پیمایشی انجام شده است .جام ه آماری تحقیق متشکل

Tsang, J. A.

1

مشتریان شرکت بیمه آرمان استان مازندران بود که باتوجهبه
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حجم جام ه آماری ،طبق جدول مورگان ،ت داد  583نفر

که در مطال ه کنونی استفاده شده به این صورت است که

بهصورت نمونه ،به روش تصادفی ساده انتخاب شده و مورد

پست مستقیم ،پاداش محسوس ،ارتباطات فردی و رفتار

اصلی پژوهش مبنی بر

ترجیحی و آیتمهای قدردانی مشتری بهعنوان متغیر مستقل

تأثیر سرمایهگذاریهای بازاریابی رابطهمند بر قدردانی مشتری

گرفته شده و وفاداری رفتاری که اندازهگیری ترکیبی بر

و وفاداری رفتاری ،چارچوب نظری و الگوی نظری پژوهش

اساس نوع و مقدار خرید مشتری است ،بهعنوان متغیر وابسته

بر اساس تحقیق هوانگ ( )2413پایهگذاری شده که به شرح

استفاده شده است.

بررسی قرار گرفتند .باتوجهبه هد

شکل یک است .تمام متغیرهای قدردانی مشتری و اب اد آن

شکل  -9مدل مفهومی تحقیق (هوانگ)4495 ،

در تحقیق حاضر از ابزار گتردآوری اطالعتتات ،پرستش نامته

با جداولی بهدستآمده از تحقیق دوولتف و همکتاران ()2441

استفاده شد .پرسشنامه بر اساس طیتف  3گزینتهای لیکترت

اقتباس شده است .آیتمهتای قتدردانی مشتتری از پالمتاتیر و

بوده استت و از پاسخدهندگان خواستته شتد تتا میزان تأثیری

همکتتاران ( )2441و وفتتاداری رفتتتاری از هوآنتتگ ()2413

که فکر میکنند عوامتل مختلتف سرمایهگذاریهای بازاریابی

اقتباس شده است .همچنتین در ایتن پتژوهش بتا استتفاده از

رابطهمند بر قتدردانی مشتتری و وفتاداری رفتتاری دارد را بتا

تکنیک قضاوتی برای سنجش روایی ابزار اندازهگیری تحقیتق

استفاده از یک مقیاس لیکرت  3نقطتهای (از  1تتتا  3بتترای

بدین صورت عمل شده که سؤاالت آزمون با مطال ه و بررسی

م یارهتای کامالً مختالفم تتا کامالً متتوافقم) بیتتان کننتتد.

منابع مطال اتی مختلف تهیه شده و سپس با استفاده از نظرات

پرسشنامه استفاده شده  25سؤال داشت که شامل دو بخش

استاد راهنما و چند تن دیگر از استادان مستلط بته موضتوع و

بتتود .بختتش اول شتتامل  0پرستتش در خصتتوص مشخصتتات

نیز چند نفر از آزمتودنیهتای تحقیتق روایتی ستؤاالت متورد

دموگرافیکی یتا جم یتتشتناختی پاستخگویان و بختش دوم

سنجش قترار گرفتت؛ بنتابراین ایتن پتژوهش از روایتی الزم

شامل  10سؤال در خصوص مؤلفههای پژوهش بوده است.

برخوردار است .همچنین با محاسبه نمرات مربوط به  54نفتر

تمام متغیرهای استتفاده شتده در مطال تۀ کنتونی بتهصتورت
جدول چند موردی از دوولف و همکاران ( )2441و پالمتاتیر و
همکاران ( )2441گرفته شده است به ایتن صتورت کته نامتۀ
مستقیم ،پاداش محسوس ،ارتباطات فردی و رفتتار ترجیحتی

اولیه ،مقدار آلفای محاسبه شده بترای تحقیتق حاضتر کته در
جدول یک آمده است ،در واقع پایایی تحقیق را نشان میدهد
باالی  %03بوده است بنابراین در سطح  4913درصد اطمینان

بررسی تأثیر سرمایهگذاریهای بازاریابی رابطهمند بر قدردانی مشتری و وفاداری رفتاری

می توان گفت که تحقیق حاضر از پایایی قابلقبول برختوردار

مقصودی و همکار 04/

استتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت.

جدول  -9تعیین آلفای کرونباخ
متغیرهای مکنون

تعداد سؤاالت

ضریب آلفای کرونباخ ()Alpha>0.7

پست مستقیم

5

4/81

پاداش ملموس

5

4/80

ارتباطات درونفردی

5

4/12

رفتار ترجیحی

5

4/81

قدردانی مشتری

5

4/00

رفتار وفادارانه

2

4/83

نتایج و بحث

مجردها در این نمونه  205نفر است که دارای بیشترین درصد

یافتههای توصیفی پژوهش نشان داد که  243نفر از

فراوانی  04/11است .همانطور که در جدول پایین

پاسخگویان مرد و  184نفر زن بودند .باتوجهبه جدول سه

قابلمشاهده است ،اکثریت افراد مورد مطال ه ( 120نفر) فقط

مشخص میشود که افراد نمونه که دارای سن  23تا  54سال

دانشجو هستند.

هستند ،بیشترین فراوانی ( 154نفر) را دارند .همچنین
جدول  -4آمار توصیفی
متغیرها
جنسیت

سن

وض یت تأهل

شغل

فراوانی

درصد فراوانی نسبی

درصد فراوانی تجمعی

مرد

243

35/23

35/23

زن

184

00/03

144

کمتر از  23سال

00

10/10

10/10

از  23تا  54سال

154

55/00

34/11

از  54تا  53سال

118

54/03

81/30

از  53سال به باال

01

18/00

144

مجرد

205

04/11

04/11

متأهل

112

21/41

144

آزاد

145

20/03

20/03

کارمند

82

21/54

08/43
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فقط دانشجو

120

52/11

81/40

خانهدار

00

11/05

12/00

سایر

21

0/35

144

قبل از آزمون فرض جهت بررسی ادعای نرمال بودن توزیع از

در جدول مشاهده میشود  sigهمه متغیرها بیش از 4/43

آزمون کولموگورو  -اسمیرنو ( )KSاستفاده کردهایم .در

است؛ لذا با اطمینان  ٪13نمیتوان مدعی رد فرضیه H0

این آزمون ادعا ،توزیع نرمال است و نقیض ادعا نرمال نبودن

شد؛ بنابراین ،باید ،از آزمون رگرسیون جهت آزمون فرضیهها

توزیع مورد نظر میباشد که بهصورت جدول  5است .چنانچه

استفاده کرد که بهصورت زیر هستند.

جدول  -9نتایج حاصل از آزمون کولموگوروف  -اسمیرنوف ()K-S
پست

پاداش

ارتباطات

مستقیم

ملموس

درونفردی

ت داد

385

385

385

385

میانگین

3.2749

3.4017

3.4390

3.3589

3.2823

انحرا م یار

.94678

.91458

.92340

.81906

.84633

.91452

مقدار آماره  Zکولموگورو اسمیرنو

1.693

2.612

2.140

2.166

2.647

2.814

)Sig. (2-tailed

.648

.381

.210

.168

.642

.287

سطح م ناداری

رفتار ترجیحی

قدردانی

وفاداری

مشتری

رفتاری

385

385
3.3104

جدول  0مدل شدت رابطه بین مدل و متغیر وابسته را گزارش

ترتیب ضریب ت یین ت دیل شده ،خطای م یار تخمین و مقدار

مینماید ،R .ی نی ضریب همبستگی ،همبستگی خطی بین

آزمون دوربین واتسون را ارائه میکند .در این فرضیه جهت

مقادیر مشاهده شده و مقادیر مدل پیشگوی متغیر وابسته

بررسی استقالل خطاها از یکدیگر از آزمون دوربین واتسون

(قدردانی مشتری) میباشد که مقدار آن برابر  49802میباشد

استفاده شده است .باتوجهبه نتایج مدل ،ازآنجائیکه مقدار

و مقدار باالی آن یک رابطه قوی را نشان میدهد

آماره  dدوربین واتسون برابر  29203بوده و در فاصله  193و

 ،R'squareی نی ضریب ت یین ،مقدار مربع ضریب

 293قرار دارد ،فرض عدم وجود همبستگی بین خطاها رد

همبستگی است که برابر  49005میباشد .سایر ستونها به

نمیشود و میتوان از رگرسیون استفاده نمود.

جدول  -0نتایج مدل
مدل

مقدار R

مقدار R Square

 R Squareتعدیل شده

خطای معیار تخمین

دوربین واتسون

1

.862

.743

.740

.43171

2.275

یکی دیگر از مفروضات در نظر گرفته شده در رگرسیون آن

بدین منظور باید ،نمودار توزیع دادهها و نمودار نرمال آنها

است که خطاها دارای توزیع نرمال با میانگین صفر هستند.

رسم شود .سپس مقایسهای بین دو نمودار صورت گیرد.

بررسی تأثیر سرمایهگذاریهای بازاریابی رابطهمند بر قدردانی مشتری و وفاداری رفتاری

باتوجهبه شکل  2و با مقایسه نمودار توزیع فراوانی خطاها و
نمودار توزیع نرمال ،مشاهده میشود که توزیع خطاها تقریباً

مقصودی و همکار 04/

راست نمودار بسیار کوچک و انحرا
است.

پس

میتوان

رگرسیون

م یار نزدیک به یک
را

بکار

برد.

نرمال است .همچنین مقدار میانگین ارائه شده در سمت

شکل  -4نمودار هیستوگرام

جدول  3تحلیل واریانس رگرسیون میباشد که به منظور

متغیرهای مستقل بهخوبی تغییر در متغیر وابسته را تبیین

بررسی رابطه خطی بین متغیرهای مستقل و وابسته میباشد.

میکنند؛ بنابراین ،متغیرهای بازاریابی رابطهمند تأثیر مثبت و

باتوجهبه اینکه سطح م نیداری آماره  Fکوچک میباشد

م ناداری بر روی قدردانی مشتری دارد.

ی نی برابر  49444بوده و کمتر از  4943میباشد؛ بنابراین
جدول ANOVA -5

مجموع مربعات

درجه آزادی

میانگین مربعات

مقدار F

سطح معناداری

رگرسیون

88.461

1

88.461

279.527

.000

خطاها

33.229

105

.316

جمع

121.691

106

فرضیه  :9پست مستقیم تأثیر مثبت و م ناداری بر روی

که نشاندهنده میزان تغییر در متغیر وابسته قدردانی مشتری

قدردانی مشتری دارد .با توجه نتایج حاصله در م ادله

بهازای تغییر بهاندازه یک انحرا م یار در متغیر مستقل پست
مستقیم ،است) برابر  49008میباشد.

رگرسیونی ،از نظر تأثیرگذاری متغیر مستقل پست مستقیم بر
متغیر وابسته قدردانی مشتری ،مورد تأیید هستند .زیرا سطح
م ناداری آن برابر  49444بوده و کمتر از  4943هستند.
همچنین ضریب رگرسیون برای متغیر مستقل پست مستقیم
برابر  49044میباشد .ضریب بتا (مقدار استاندارد شده ضرایب

فرضیه  :4پاداش ملموس تأثیر مثبت و م ناداری روی
قدردانی مشتری دارد .با توجه نتایج حاصله در م ادله
رگرسیونی ،از نظر تأثیرگذاری متغیر مستقل پاداش ملموس بر
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متغیر وابسته قدردانی مشتری ،مورد تأیید میباشند .زیرا سطح

(مقدار استاندارد شده ضرایب که نشاندهنده میزان تغییر در

م ناداری آن برابر  49441بوده و کمتر از  4943میباشند.

متغیر وابسته قدردانی مشتری بهازای تغییر بهاندازه یک

همچنین ضریب رگرسیون برای متغیر مستقل پاداش ملموس

انحرا

م یار در متغیر مستقل ارتباطات درونفردی ،است)

برابر  49410میباشد .ضریب بتا (مقدار استاندارد شده ضرایب

برابر  49121میباشد.

که نشاندهنده میزان تغییر در متغیر وابسته قدردانی مشتری
بهازای تغییر بهاندازه یک انحرا

م یار در متغیر مستقل

پاداش ملموس ،است) برابر  49143میباشد.

فرضیه  :0رفتار ترجیحی تأثیر مثبت و م ناداری روی قدردانی
مشتری دارد .با توجه نتایج حاصله در م ادله رگرسیونی ،از
نظر تأثیرگذاری متغیر مستقل رفتار ترجیحی بر متغیر وابسته

فرضیه  :9ارتباطات درونفردی تأثیر مثبت و م ناداری روی

قدردانی مشتری ،مورد تأیید میباشند .زیرا سطح م ناداری آن

قدردانی مشتری دارد .با توجه نتایج حاصله در م ادله

برابر  49444بوده و کمتر از  4943میباشند .همچنین ضریب

رگرسیونی ،از نظر تأثیرگذاری متغیر مستقل ارتباطات

رگرسیون برای متغیر مستقل رفتار ترجیحی برابر 49210

درونفردی بر متغیر وابسته قدردانی مشتری ،مورد تأیید

میباشد .ضریب بتا (مقدار استاندارد شده ضرایب که

میباشند .زیرا سطح م ناداری آن برابر  49444بوده و کمتر از

نشاندهنده میزان تغییر در متغیر وابسته قدردانی مشتری

 4943میباشند .همچنین ضریب رگرسیون برای متغیر

بهازای تغییر بهاندازه یک انحرا م یار در متغیر مستقل رفتار

مستقل ارتباطات درونفردی برابر  49118میباشد .ضریب بتا

میباشد.

است)

ترجیحی،

برابر

49283

جدول  -4جدول ضرایب رگرسیون (متغیر وابسته :قدردانی مشتری)
ضرایب غیراستاندارد
مدل

ضرایب استاندارد

ضرایب

خطای

ضرایب رگرسیون

رگرسیون ()B

استاندارد

()Beta

عرض از مبدأ

.245

.097

آماره

سطح معنیداری

2.517

.012

پست مستقیم

.400

.035

.448

11.504

.000

پاداش ملموس

.097

.038

.105

2.558

.011

ارتباطات درونفردی

.118

.043

.129

2.755

.006

رفتار ترجیحی

.294

.048

.285

6.161

.000

فرضیه  .5قدردانی مشتری تأثیر مثبتی بر وفاداری رفتاری

مینماید ،R .ی نی ضریب همبستگی ،همبستگی خطی بین

در شرکت بیمه آرمان دارد .در ت یین این م ادله متغیر

مقادیر مشاهده شده و مقادیر مدل پیشگوی متغیر وابسته

قدردانی مشتری متغیر مستقل میباشد و وفاداری رفتاری را

(وفاداری رفتاری) میباشد که مقدار آن برابر  49031میباشد

بهعنوان متغیر وابسته در این فرضیه و مدل نظر میگیریم.

و مقدار باالی آن یک رابطه قوی را نشان میدهد

جدول  0مدل شدت رابطه بین مدل و متغیر وابسته را گزارش

 ،R'squareی نی ضریب ت یین ،مقدار مربع ضریب

بررسی تأثیر سرمایهگذاریهای بازاریابی رابطهمند بر قدردانی مشتری و وفاداری رفتاری

مقصودی و همکار 54/

همبستگی است که برابر  49300میباشد .سایر ستونها به

استفاده شده است .باتوجهبه نتایج مدل ،ازآنجائیکه مقدار

ترتیب ضریب ت یین ت دیل شده ،خطای م یار تخمین و مقدار

آماره  dدوربین واتسون برابر  19110بوده و در فاصله  193و

آزمون دوربین واتسون را ارائه میکند .در این فرضیه جهت

 293قرار دارد ،فرض عدم وجود همبستگی بین خطاها رد

بررسی استقالل خطاها از یکدیگر از آزمون دوربین واتسون

نمیشود و میتوان از رگرسیون استفاده نمود.

جدول  -4نتایج مدل
مدل

مقدار R

مقدار R Square

 R Squareتعدیل شده

خطای معیار تخمین

دوربین واتسون

1

.759

.576

.575

.59614

1.994

یکی دیگر از مفروضات در نظر گرفته شده در رگرسیون آن

نمودار توزیع نرمال ،مشاهده میشود که توزیع خطاها تقریباً

است که خطاها دارای توزیع نرمال با میانگین صفر میباشند.

نرمال است .همچنین مقدار میانگین ارائه شده در سمت

بدین منظور باید ،نمودار توزیع دادهها و نمودار نرمال آنها

راست نمودار بسیار کوچک و انحرا

م یار نزدیک به یک

رسم شود .سپس مقایسهای بین دو نمودار صورت گیرد.

است .پس میتوان رگرسیون را بکار برد.

باتوجهبه شکل  5و با مقایسه نمودار توزیع فراوانی خطاها و

شکل  -9نمودار هیستوگرام

جدول  8تحلیل واریانس رگرسیون میباشد که بهمنظور

قدردانی مشتری بر وفاداری رفتاری ،مورد تأیید است؛ بنابراین

بررسی رابطه خطی بین متغیرهای مستقل و وابسته میباشد.

میتوان نتیجه گرفت که فرضیه صفر رد شده و فرضیه یک

باتوجهبه اینکه سطح م نیداری آماره  Fکوچک میباشد

پذیرفته میشود .به عبارتی دیگر ،قدردانی مشتری تأثیر مثبت

ی نی برابر  49444بوده و کمتر از  4943میباشد؛ بنابراین

و م ناداری بر وفاداری رفتاری دارد.

متغیرهای مستقل بهخوبی تغییر در متغیر وابسته را تبیین
میکنند؛ بنابراین ،م ادله رگرسیونی فوق از نظر تأثیرگذاری

با توجه به نتایج فوق و باتوجهبه م نادار بودن جمله ت املی
(قابلیتهای بازاریابی -ساختار مبتنی بر مشتریان) در م ادله
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رگرسیونی دوم ،ت دیل گر بودن ساختار مبتنی بر مشتریان در

قابلیتهای بازاریابی بر عملکرد توس ه محصول جدید

تأثیر قابلیتهای بازاریابی بر عملکرد توس ه محصول جدید

میتواند از طریق ساختار مبتنی بر مشتریان ت دیل شود.

استنباط میشود؛ بنابراین نتیجه گرفته میشود که تأثیر
جدول ANOVA -4

مجموع مربعات

درجه آزادی

میانگین مربعات

مقدار F

سطح معناداری

رگرسیون

185.047

1

185.047

520.697

.000

خطاها

136.112

383

.355

جمع

321.158

384

با توجه نتایج حاصله در م ادله رگرسیونی در جدول  ،1از نظر

میباشد .ضریب بتا (مقدار استاندارد شده ضرایب که

تأثیرگذاری متغیر مستقل قدردانی مشتری بر متغیر وابسته

نشاندهنده میزان تغییر در متغیر وابسته وفاداری رفتاری

وفاداری رفتاری ،مورد تأیید میباشند .زیرا سطح م ناداری آن

بهازای تغییر بهاندازه یک انحرا

م یار در متغیر مستقل

برابر  49444بوده و کمتر از  4943میباشند .همچنین ضریب

قدردانی مشتری ،است) برابر  49031میباشد.

رگرسیون برای متغیر مستقل قدردانی مشتری برابر 49824
جدول  -1جدول ضرایب رگرسیون (متغیر وابسته :وفاداری رفتاری)
ضرایب غیراستاندارد
مدل

ضرایب استاندارد

ضرایب

خطای

ضرایب رگرسیون

رگرسیون ()B

استاندارد

()Beta

عرض از مبدأ

.618

.122

قدردانی مشتری

.820

.036

.759

آماره

سطح معنیداری

5.074

.000

22.819

.000

سرمایهگذاریهای بازاریابی رابطهمند ،قدردانی مشتری و

از آزمون فرضیات نشان میدهد که سرمایهگذاریهای

وفاداری رفتاری ،ابزار مناسبی جهت دستیابی شرکتها به

بازاریابی رابطهمند و اب اد آن (پست مستقیم ،پاداشهای

عملکرد بازار بهتر میباشند که درک چگونگی تأثیر

ملموس ،ارتباطات بینفردی و رفتار ترجیحی) تأثیر مثبت و

سرمایهگذاریهای بازاریابی رابطهمند بر قدردانی مشتری و

م ناداری بر قدردانی مشتری دارد و پست مستقیم و رفتار

وفاداری رفتاری در شرکت بیمه آرمان از اهمیت بسیاری

دارای بیشترین تأثیر بر قدردانی مشتری میباشد .همچنین

اصلی این تحقیق شناسایی تأثیر

تأثیر قدردانی مشتری بر وفاداری رفتاری مورد تأیید قرار

برخوردار است؛ لذا هد

سرمایهگذاریهای بازاریابی رابطهمند بر قدردانی مشتری و
وفاداری رفتاری در شرکت بیمه آرمان میباشد .نتایج حاصل

گرفت.

مقصودی و همکار 54/

بررسی تأثیر سرمایهگذاریهای بازاریابی رابطهمند بر قدردانی مشتری و وفاداری رفتاری

در مجموع شاید بتوان گفت که در مورد تأثیر سرمایهگذاری

رابطهمند ،یکپارچگی منابع رابطهای نیز تقویت میشود و با

در بازاریابی رابطهمند بر قدردانی مشتریان نتایج تحقیق ما با

تقویت ارتباطات باکیفیتتر با مشتری ،وفاداری رفتاری

نتایج کیم و همکاران ( ،)2441ال االک و همکاران،)2414( 1

مشتری با گذشت زمان کسب و تقویت میشوند .این نتایج ،با

ال االک ( )2410همگرایی دارد .زیرا بازاریابی رابطهمند پایه

نتایج تقیزاده و همکاران ( ،)1514جان و همکاران،)2415( 2

و اساس و نیز یکی از مهمترین عوامل افزایش قدردانی

شیرسوار و همکاران ، )2412( 5سوئینی و همکاران)2448( 0
3

0

مشتریان است .برای مشتری ،پیداکردن اطالعات خوب از

و ویالنووا و همکاران ( )2448و یولیستیارین ()2410

میان اطالعاتی که در دسترس است و تبلیغ میشود ،سختتر

همخوان است.

است .در همین زمینه قدردانی مشتریان نشان میدهد که
اغلب مشتریان وقتی به دنبال تصمیمگیری اقتصادی هستند،
توجه شخصی یا غیررسمی را به توجه رسمی یا عمومی
ترجیح میدهند .اولویت مشتری برای اطالعات غیررسمی یا
شخصی قدردانی مشتریان است که در واقع کامالً منطقی
است ،هرچند قدردانی مشتریان بهصورت رایگان بهراحتی
اطالعات با کیفیت را آماده میکند ،بهویژه این منبع بهدوراز
انگیزههای مادی است.

این یافتهها نشان میدهد که اهمیتدادن به قدردانی
مشتریان منجر به کیفیت ارتباط باالتر میشود و عالوه بر این
ارتباط با مشتری مت هد منجر به رضایت مشتری و وفاداری
رفتاری میشود .یافتههای مطال ه حاضر نشان میدهد که
چگونه هر یک از اقدامات بازاریابی ،یک فرصت برای مدیران
شرکت که باید استراتژی بازاریابی رابطهمند را با هد
افزایش وفاداری و اثربخشی توس ه و اجرا کنند ،فراهم
میکند .به نظر میرسد که ارتباط ،جایی که مشتری درک

در ارتباط با نتایج مربوط به فرضیات میتوان گفت ،قدردانی

میکند که یک رابطه مهم است و قدردانی میشود ،بیشتر

مشتریان بهعنوان عامل شکلگیری و جهتدهنده وفاداری

توس ه پیدا میکند .این ادراک اغلب مبتنی بر تجربیات

رفتاری ،نقش تأثیرگذار مهمی ایفا میکند ،ازاینرو بر کیفیت

گذشته مشتریان با ارائهدهنده خدمت و پاداش بهدستآمده

رابطه خریدار فروشنده تأثیر میگذارد؛ بنابراین کیفیت رابطه

توسط مشتری از چنین روابطی است .ازاینرو ضروری است

خریدار فروشنده با افزایش گرایش خریدار به محصوالت

که مدیریت شرکت بهوضوح آنچه که بازاریابی رابطهمند است

شرکت افزایش مییابد .نگرش به برند میزانی که فروشنده

و پیامدهای ناشی از استفاده از آن که در شرایط متنوع و میان

قادر به ایجاد سطحی از ارتباط با یک خریدار واق ی یا آتی

اقشار و مشتریان متفاوت است را بفهمند .به این دلیل است

است را نقل میکند؛ بنابراین نگرش مثبت منجر به افزایش

که نگرش قدردانی از مشتریان نشان میدهد که در شرایطی

کیفیت رابطه میشود .همچنین نگرش خریدار بر اب اد کیفیت

که در آن مشتری م تقد است که چنین رابطهای دوطرفه و

رابطه خریدار فروشنده و وفاداری رفتاری نیز تأثیر مستقیم

سودمند است ،ارتباط بیشتر گسترش مییابد و دوام پیدا

میگذارد؛ بنابراین هر ب د کیفیت بازاریابی رابطهمند به منطق

میکند .کیفیت ارتباط ایدئال شرکت را به افزایش وفاداری و

نهفته در رفتار خرید مشتری تأثیر میگذارند .این امر باعث

ت هد بلندمدت با مشتریان خود قادر میسازد .چنین ت هدی

میشود که رضایتمندی ،اعتماد و ت هد به طور انفرادی و

ممکن است طول رابطه شرکت  -مشتری را افزایش دهد و

مجتم اً به ارزیابی محصول توسط خریدار و رفتار خرید او

2

کمک میکنند .در نتیجه با بهبود یافتن کیفیت بازاریابی
Al-Alak, B. A. et al.

1

Jan, M. T. et al.
3
Shirsavar, H. A. et al.
4
Sweeney, J. C. et al.
5
Villanueva, J. et al.
6
Yulisetiarini, D.
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اجازه میدهد که شرکت برای افزایش اعتبار خود ،نام تجاری

با توجه نتایج حاصل از فرضیه چهارم تحقیق ،پیشنهاد

و موق یت خود را بهعنوان رهبر بازار در ارائه محصوالت باال

میگردد باتوجهبه اینکه رفتار ترجیحی یک جزء دیگر مراوده

ببرند.
با توجه نتایج ،در این بخش پیشنهاداتی مبتنی بر نتایج
تحقیق بهصورت زیر ارائه میگردد:

تجاری است که بین دو طر

رابطه (خریدار و فروشنده)

ایجاد میشود و در یک وض یت یکپارچه جهت دستیابی به
هد

مطلوب ایفای نقش میکند ،توجه به این جزء در

بازاریابی رابطهمند ،موجب توس ه و افزایش وفاداری مشتری

با توجه نتایج حاصل از فرضیه اول تحقیق ،پیشنهاد میگردد

میگردد و به طور مستقیم احساس ت لق به رابطه و طور

که شرکتهای بیمه بیشتر سرمایهگذاری و تمرکز خود را

غیرمستقیم احساس ت لق به سازمان را ایجاد میکند؛ لذا به

روی مورد پست مستقیم قرار دهند البته ازآنجاییکه این بازار

مدیران توصیه میشود که با ایجاد پیوند قویتر بین خریداران

تا حد قابلتوجهی ساختار سنتی خود را حفظ کرده است لذا

و فروشندگان باعث ایجاد ت هد بیشتر جهت حفظ رابطه و

به نظر میرسد ترجیح روی همین مورد باشد.

قدردانی مشتری شوند.

با توجه نتایج حاصل از فرضیه دوم تحقیق ،توجه به سیستم

با توجه نتایج حاصل از فرضیه پنجم تحقیق ،پیشنهاد

مدیریت ارتباط با مشتری دراینخصوص میتواند مؤثر واقع

میگردد که شرکت و مشتریان بینشی مشترک درباره

شود .دراینخصوص وجود یک دپارتمان رسمی برای برقرار

قدرشناسی و روابط خود با یکدیگر داشته باشند .در واقع

کردن ارتباط با مشتری ضروری به نظر میرسد .از طرفی هر

شرکت نیازهای اصلی و اساسی مشتریان را بهخوبی شناسایی

کارمندی میتواند بسته به همسویی نگرشها ،ارزشها و

کند و در رفع این نیازها بهصورت رقابتی نسبت به سایر

عالیق خود با یکسری از مشتریان ت امل الزم را داشته باشد.

شرکتهای رقیب کوشا باشد و خدمات قدرشناسی

ضروری است که کارمندان از اهمیت نقش خود در ایجاد

منحصربهفردی دررابطهبا این نیازها ارائه دهد سبب پیشرفت

تصویر قدرتمند از شرکت آگاه باشند .نامهای تجاری خدماتی

قابلتوجهی در رشد و توس ه شرکت و باالخص افزایش

باید عالوه بر رفتار افراد درون واحد بازاریابی یا مدیران ارشد،

وفاداری رفتاری مشتری خواهد شد که در این راستا برای

اقدامات همه کارمندان را نیز در برگیرد .همچنین ،کارمندان

اطالع از نیازهای اساسی مشتریان تحقیقات بازاریابی و
مطال ه رفتار مشتریان میتواند بسیار کمککننده باشد .حتی

یا غیرمنتظره مشتریان تجهیز شوند.

با ارائه خدمات جدید و منحصربهفرد که میتواند الگوبرداری

با توجه نتایج حاصل از فرضیه سوم تحقیق ،پیشنهاد میگردد

از شرکتهای موفق در سطح جهان و یا با استفاده از نظرات

که در مورد پاداش ملموس بهویژه برای قدردانی و دائمی

خالقانه کارکنان و نظر مشتریان ایجاد شود در افزایش

کردن مشتریان عادی میتوان استفاده کرد هرچند تأثیر خود

وفاداری رفتاری مشتری بسیار کارگشا باشد.

را روی قدردانی مشتریان م مول نیز دارد .شرکتهای بیمه

مالحظات اخالقی :موارد مربوط به اخالق در پژوهش و
نیز امانتداری در استناد به متون و ارجاعات مقاله تماماً
رعایت گردید.
تعارض منافع :تدوین این مقاله ،فاقد هرگونه ت ارض
مناف ی بوده است.

هم باید به ابزارهای الزم برای پاسخگویی به نیازهای م مول

بهعنوان یک خدمتی که با مشتری به طور مستقیم روبروست
بهتر است همچنان هم به طور مستقیم باقی بماند منتها
پاداش ملموس به شیوۀ متداول میتواند منطقی به نظر برسد.

بررسی تأثیر سرمایهگذاریهای بازاریابی رابطهمند بر قدردانی مشتری و وفاداری رفتاری

سهم نویسندگان :نگارش مقاله تماماً توسط نویسندگان
بصورت مشترک و برابر انجام گرفته است.
تشکر و قدردانی :از تمام کسانی که ما را در تهیه این
مقاله یاری رساندهاند ،سپاسگزاریم.
تأمین اعتبار پژوهش :این پژوهش بدون تأمین اعتبار
مالی سامان یافته است.
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