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چکیده
با توجه به اهمیت حفظ مشتریان و استفاده از بازاریابی رابطهمند در سازمانهای سراسر جهان ،تحقیق حاضر برای شناسایی تأثیر بنیانهای
بازاریابی رابطهمند بر وفاداری مشتریان بهصورت موردی در آژانس مسافرتی کرمان باالن انجام شده است .در این تحقیق ،از مدل RE
(بازاریابی رابطهمند ،دوبیسی )5002 ،برای بررسی بنیانهای بازاریابی رابطهمند در آژانس مزبور درقالب اعتماد ،تعهد ،مدیریت تعارض و
ارتباطات استفاده شده است .پرسشنامه بین  00نفر از مشتریان آژانس کرمان باالن توزیع و جمعآوری شده است .این تحقیق از نوع پیمایشی
است که براساس آن ،ارتباط متغیرهای مستقل و متغیرهای وابسته با توجه به دادههای پرسشنامه بررسی شده است؛ همچنین ،بهمنظور
انجامدادن تحلیلها ،از آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده شده است .با اجرای آزمون کای ـ مربع ،نرمالبودن فراوانی پاسخهای ارائهشده
تأیید و لذا از تحلیلهای آماری پارامتریک در این تحقیق بهره گرفته شده است .با آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن ،رابطۀ معنادار بین 4
بنیان و بیشترین همبستگی بین تعهد و اعتماد بهدست آمده است .با آزمون فریدمن ،بنیانها براساس اهمیت به این ترتیب رتبهبندی شده
است .1 :اعتماد .5 ،ارتباطات .3 ،تعهد .4 ،مدیریت تعارض.
واژه های کلیدی  :بازاریابی رابطهمند ،وفاداری مشتری ،تعهد ،اعتماد ،ارتباطات ،مدیریت تعارض.

Study of Impact Factors of Relationship Marketing
in Loyalty Customers in Kerman Balan Agency
B. Alishiri , Ph.D.; M.A.F. Bonabi .; H.Abdollahi, M.A.
Abstract
With respect to increasing importance of keeping customers and using relationship marketing by
organizations around the world, the current study is done to identify effective factors of relationship
marketing customers’ loyalty in Kerman Balan agency. In this study, relationship marketing model is
used to analyze effective factors on the customers’ loyalty in the agency. The study is done using a
questionnaire and four factors including (trust, commitment, conflict handling, and communication).
This questionnaire is distributed among 80 customers of Kerman Balan agency. This research is a
descriptive survey in which the relationships among independent and dependent variables have been
examined considering the data collected through questionnaires. By doing chi-square test, normality of
the frequency of the provided answers is used.
Using Pearson coefficient correlation, a significant relationship was found among 4 factors. The
research hypotheses were approved by t- test. Using Friedman test, the factors were ranked based on
their importance as follow: 1. Trust, 2. communication, 3. Commitment, 4. Conflict handling.

KeyWords: relationship marketing, loyalty customers, Trust, commitment, conflict handling,
communication.
 .1عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی -واحد تهران جنوب
 .5عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی -واحد تهران جنوب
 .3کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی بینالملل
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.3مقدمه
برخالف تئوری بازاریابی کالسیک که هنرش جذب مشتریان
جدید و تأکید آن بیشتر بر انجام معامالت متمرکز بود تا ایجاد
رابطه با دیگران ،با شدت گرفتن رقابت بین شرکتها در
مشتری یابی برای محصوالت و خدماتشان و نیز افزایش قدرت
مشتری در دنیای رقابتی امروز ،شرکت ها دیگر نه تنها باید
به دنبال جذب مشتریان جدید باشند ،بلکه به حفظ مشتریان
قبلی و برقراری روابطی مستحکم با آنان هم باید توجه کنند.
دنیای امروز مملو از تغییرات و دگرگونیها است :تغییر در
فناوری ،اطالعات ،خواستههای مصرف کنندگان و تغییر در
بازارهای جهانی .اما از تغییرات ایجادشده در صحنۀ کسب و
کار ،تغییر در ارزش های قابل عرضه به خریداران بوده است که
به عنوان عامل اصلی موفقیت در سازمان های فعلی شناخته
میشود .وارن کیگان 1ــ از صاحبنظران علم بازاریابیــمعتقد
است که تنها درصورت تمرکز منابع بر فرصت ها و ایجاد ارزش
برای مشتریان است که می توان به مزیت رقابتی پایدار دست
یافت و پشتوانه ای محکم برای ادامۀ حیات سازمان و کسب
رهبری در آن عرصه از رقابت پیدا کرد .هدف بازاریابی
رابطه مند ،بهبود در سودآوری شرکت ازطریق تغییر دیدگاه
شرکت از بازاریابی معامالتی و تأکید بر جذب مشتریان جدید
به سوی حفظ مشتریان ازطریق کاربرد مدیریت مؤثر ارتباط با
مشتری است .همچنین ،به دنبال برقراری چنان روابطی با
مشتریان هدف است که مجدداً در آینده از او (شرکت) خریداری
و دیگران را نیز به این کار ترغیب کنند .امروزه هم شرکتهایی
با عملکرد بهتر در صنایع مختلف درحال تغییر ساختار سازمانی
از محصولگرایی به سوی مشتریگرایی و حرکت بهسمت حفظ
مشتریان و جلب وفاداری آنان هستند؛ چراکه اغلب بازارها در
مرحلۀ بلوغ خود قرار دارند ،و رقابت درحال افزایش و هزینههای
جذب مشتریان جدید به شدت افزایش یافته است .حفظ مشتری
و جلب رضایت او برای کسب و کار ،امری حیاتی تلقی
میشود(کاتلر .)1111 ،5ثابت شده که بازاریابی رابطهمند
به عنوان رویکردی جدید در تحقیق و عمل ،یکی از موفقترین
رویکردها است(سین و دیگران .)5005 ،3همچنین اثبات چنین
مزایایی که بازاریابی رابطهمند برای سازمانها بهوجود آورده،
موجب گرایش بی سابقه به این رویکرد شده است(ایزکویردو،4
)5002؛ برای نمونه ،ریچهلد و ساسر )1110( 2در تحقیق خود
به این نتیجه رسیدند که سازمانها می توانند تقریباً با حفظ 2
درصد از مشتریان خود ،سود خود را بهمیزان 100درصد افزایش
دهند .با استفاده از این رویکرد ،ضمن ایجاد رابط ۀ بلندمدت
با مشتری ،می توان فعالیت هایی را که از دید مشتری مهم و

ارزشزا هستند ،شناسایی و تقویت کرد و بهبود بخشید و
مشتریان بیشتری را جذب و به سازمان وفادار ساخت .بنابراین،
سازمان ضمن بهره برداری از مزایای وفاداری مشتری میتواند
موقعیت خود را در این بازار رقابتی بهتر کند .در راستای همین
هدف ،آژانس های مسافرتی هم همواره سعی در ارائۀ راهکارها و
برنامه هایی برای ایجاد و حفظ روابط بلندمدت با مشتریان و
درنهایت وفاداری آنها داشتهاند .اما برنامه ریزی در این زمینه،
مستلزم شناخت آژانس مربوط از نقاط قوت و ضعف خود در
زمینۀ ایجاد رابطه با مشتری و وفادارسازی آنها و نیز بررسی
میزان اهمیت اقدامات انجامشده ازنظر مشتریان است .لذا در
این تحقیق ،بنیانهای بازاریابی رابطهمند و نیز میزان تأثیر آنها
بر وفاداری مشتریان بهصورت موردی در آژانس مسافرتی
کرمان باالن بررسی شده است.

5. Reichheld & Sasser
6. Ndubisi

.8بیان مسئله و ضرورت انجام تحقیق
با توجه به افزایش رقابت و پیشرفت تکنولوژی ،وفاداری
مشتریان ،مزیتی رقابتی برای سازمانهای خدماتی ،بهخصوص
آژانسهای مسافرتی ،محسوب میشود .همچنین ،با توجه به
این واقعیت که انتظارات مشتریان دائم درحال افزایش است،
سازمانها ملزماند از نیازهای اولیۀ مشتریان فراتر روند،
انتظارات مشتریان را تأمین کنند ،و کانون توجه خود را از
ارضای صرف نیاز مشتری به ایجاد وفاداری و اطمینان ،ازطریق
ایجاد ارتباطی بلندمدت ،دوجانبه و سودآور (کیفیت ارتباط) برای
هر دو طرف معطوف سازند .در این راستا ،انتخاب و وفاداری
مشتری ،تمامی تالش ها در حوزۀ بازاریابی را پوشش
می ده د  .سازمان ها در ایران نیز باید به تدریج ضرورت توجه
به مشتری را درک و درجه ت شناخت و تأمین رضایت بخش
نیازها و خواسته های مشتری حرکت کنند و بیش از پیش
درپی وفادارسازی مشتریان باشند  .مسئلۀ اساسی این
تحقیق هم شناسایی متغیرهای مؤثر بر وفاداری مشتریان و
به کارگیری راهکار مناسب جهت افزایش وفاداری آنان
است  .مسئوال ن آژانس مربوط هم به دن بال چنین هدفی
بودهاند .بنابراین ،جنبۀ مجهول این مسئله ،شناسایی بنیانهای
مؤثر بازاریابی رابطهمند بر وفاداری مشتریان در آژانس کرمان
باالن است؛ و لذا در این تحقیق سعی شده است عالوه بر
شناسایی این بنیانها ،میزان تأ ثیر آنها بر وفاداری مشتریان
آژانس کرمان باالن براساس مدل بازاریابی رابطه مند
ان دوبیسی  ، )5002 ( 6با پرسش نامه با طیف  2گان ۀ لیکرت
بررسی شود .
3. Sin, et al
4. Izquierdo
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.9مروری بر مبانی نظری تحقیق
 .3-9تاریخچه
اوایل  ،1100بسیاری از شرکتها به برقراری تعامالت پایدار با
تأمینکنندگان و سایر ذینفعان خود رو آوردند و پس از آن در اوایل
 1103بازاریابی رابطهمند برای اولین بار مطرح و از آن بهعنوان
استراتژی جذب و حفظ و بهبود روابط با مشتریان یاد شد (وانگ،1
 .)5004لنارد بری- 5که نخستین پژوهشگر در زمینۀ بازاریابی خدمات
بود  -در اوایل  ،1103اصطالح «بازاریابی رابطهمند» را ابداع
کرد(شت )5005 ،3و در همان زمان ،بازاریابی خدمات بهعنوان شاخهای
جدید در علم بازاریابی شهرت و محبوبیت یافته بود .از آنجا که ارائۀ
خدمات مستلزم برقراری رابطۀ مستقیم با دریافتکنندگان خدمات بود،
محققان توانستند وفاداری مشتریان را حین برقراری تعامالت پایدار با
آنان تحلیل کنند .بازاریابی رابطهمند ،تفکری قدیمی با رویکرد جدید
است .درطول دهۀ  ،1110توجه به بازاریابی رابطهمند افزایش یافته
آنچنانکه به یک مبحث کلیدی بازاریابی در دهۀ اخیر تبدیل شده
است .در این نوع بازاریابی ،مشتریان بیشتری حفظ میشود و مشتریان
کمتری ازدست میرود .عوامل مؤثر بر بازاریابی رابطهمند عبارتاند از:
ظهور و تکامل بازاریابی خدمات ،تحقیقات در بازارهای صنعتی ،شناخت
مزایای بازاریابی رابطهمند برای شرکتها و مشتریان و پیشرفت در
تکنولوژی اطالعات .از دیدگاه خدمات ،بازاریابی رابطهمند شامل جذب،
نگهداری ،و ارائۀ خدمات چندگانۀ سازمانی برای دگرگونکردن ارتباط
با مشتری است(لنارد بری .)1103 ،ابزارهای ارتباط با مشتری عبارتاند
از :ایمیل مستقیم ،وبسایتها ،بازاریابی تلفنی و تبلیغ با بازخورد
مستقیم .چهار نوع منبع در موفقیت سیستم خدمات مؤثرند :کارمندان،
تکنولوژی ،مشتریان و زمان .امروزه بخش خدمات ،دستخوش
تغییراتی است که پیشتر در تاریخ آن رخ نداده است .این تغییرات هم
بر ساختار صنعت و هم بر ماهیت رقابت تأثیری شگرف داشته است.
جای تعجب نیست که در این محیط متالطم با تغییرات شتابنده،
مؤسسات مجبور شدهاند شیوۀ واکنش خود را دربرابر بازار تغییر دهند،
بهطوریکه بیشتر روی مشتریان و روابط متمرکز شوند و بهجای دیدی
کوتاهمدت ،دیدی بلندمدت درپیش گیرند .شدت رقابت و پیچیدگی آن،
بسیاری از سازمانها را ناگزیر از پذیرش جهانبینی جدید مفهوم
بازاریابی یعنی «بازاریابی رابطهمند» کرده است.
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تعاملی  -که از تعویض عرضهکننده یا ارائهکنندۀ خدمت ناشی
میشود  -و از هزینههای غیرضروری کیفیتی جلوگیری کرد؛
همچنین پیامدهای بازاریابی رابطهمند را وفاداری مشتریان و ارتباطات
کالمی مثبت میداند و معتقد است که موفقیت بازاریابی رابطهمند تا
حد زیادی به نگرش ،تعهد و عملکرد کارکنان بستگی دارد :اگر آنها
به نقششان متعهد نباشند و بهشکل مشتریمداری عمل نکنند،
استراتژی با شکست مواجه خواهد شد .سیستم خدماتی باید از
سیستمهای کامپیوتری و تکنولوژی اطالعات ساخته شده باشد و
مشتریان باید احساس کنند زمانی را که در ارتباط با ارائهکنندۀ خدمت
صرف میکنند ،بههدر نمیرود .ازنظر پورتر ،2بازاریابی رابطهمند
فرایندی است که بهموجب آن خریدار و ارائهکننده ،روابط کارآ و مؤثر
برقرار میکنند و این امر برای دو طرف منفعت دارد.
 .3-8-9مدل مورگان و هانت :این مدل را مورگان و
هانت در  1114ارائه کردهاند.
 .8-8-9مدل من سو و اسپیس :8این دو محقق،
عوامل بازاریابی رابطهمند را در چهار گروه زیر تقسیم کردهاند:
 .1فعالیتهای اجتماعی (نظیر مالقاتهای رسمی با مشتریان)،
 .5فعالیت فروش (نظیر معرفی محصوالت جدید)،
 .3نظارت بر رابطه ( حفظ ارتباط بین سازمان و مشتری)،
 .4تبادل اطالعات (نظیر ارسال انتشارات و نتایج حاصل از
تحقیقات به مشتریان).

 .8-9تئوری ،نظریهها و مدلهای مختلف بازاریابی
رابطهمند
گرونروس ــ پژوهشگر بازاریابی ــ در تئوری هزینۀ ارتباطی خود
که اساس آن ،هزینههای کیفیتی و تعاملی است ،بیان میکند که در
ارتباطات رضایتبخش دوجانبه باید از هزینههای قابل توجه
4

4. Gronroos
5. Porter
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1. Wang
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دکتر بهرام علیشیری  ،محمدعلی فتوره بنابی و حمیده عبداللهی

88

ایجاد پیوند

ارتباطات

رابطه متقابل

مشتریان

ارزش

اعتماد

همدلی

مشترک

)Source:Sin .et al(2005

 9-8-9مدل تاهیر رشید :3این مدل ،کلیۀ ابعاد مربوط به
سایر مدلهای ارائهشده تا قبل از سال  5003را دربر دارد ،یعنی:
اعتماد ،تعهد ،تجربیات خوب ،وفای به عهد ،رضایت مشتری،
بازاریابی رابطهمند داخلی ،پیوند اجتماعی ،همدلی ،ارتباطات.
 .2-8-9مدل سین و همکاران :8این مدل را سین و
همکارانش در سال  5002براساس ساختار یکبعدی شامل شش
عامل کلیدی ارائه کردهاند.
 .9-9تحقیقات انجامشده در زمینۀ موضوع تحقیق
گرچه ممکن است محققان مختلف برداشتهای متفاوتی از
مفهوم بازاریابی رابطهمند داشته باشند ،مزایا و تأثیر آن بر عملکرد
سازمانها را نمیتوان از نظر دور داشت؛ برای مثال ،کاتلر و دیگران
در سال  1111بازاریابی رابطهمند را ایجاد ،حفظ و بهبود روابط
مستحکم با مشتری و دیگر ذینفعان تعریف کردهاند .گرونروس نیز
در سال  ،1114بازاریابی رابطهمند را فرایند شناسایی ،ایجاد و
نگهداری ،تقویت و درصورت لزوم خاتمهدادن به روابط با مشتریان و
دیگر ذینفعان در یک سود دوجانبه معرفی کرده است ،بهطوریکه
اهداف همۀ گروهها در این رابطه تأمین شود .اندوبیسی در سال
 5002در تحقیق خود درمیان بانکهای مالزی ،از چهار متغیر
(اعتماد ،تعهد ،مدیریت تعارض ،ارتباطات) بهعنوان بنیانهای بازاریابی
رابطهمند استفاده کرده و تأثیر مهم و معناداری از  4متغیر بر وفاداری
مشتریان بهدست آورده است .نتایج بررسیهای سین و دیگران در
سال  5005نشان میدهد که بنیانهای بازاریابی رابطهمند (شامل
اعتماد ،روابط اجتماعی ،ارتباطات ،ارزشهای مشترک ،همدلی و
تالش دوجانبه) ،تأثیر مثبت و معناداری بر رشد فروش و سهم بازار
این شرکتها داشته است .نتایج تحقیقات ایزکویردو 3در سال 5002
نیز نشان میدهد که بازاریابی رابطهمند تأثیر مهمی بر عملکرد

اقتصادی شرکتهایی که درجهت این رویکرد در حرکت بودهاند،
داشته است .توربان و دیگران 4در سال  5005در تحقیق خود ــ که
طی آن ،به بخ های خدماتی توجه کرده بودند ،به این نتیجه رسیدند
که مزایای ایجاد رابطه (شامل مزایای اجتماعی ،ایجاد اطمینان و
رفتارهای ویژه) با تعهد و رضایت مشتریان رابطۀ مثبت و معناداری
داشته و متقابالً بر وفاداری مشتریان ،و تبلیغات دهان به دهان مثبت،
تأثیرگذار بوده است .تحقیقات انجامشده در داخل ایران هم عبارتاند
از :تحقیقی تحت عنوان «ارائۀ مدلی جهت سنجش آمادگی سازمان
در مدیریت ارتباط با مشتری در صنایع غذایی کاله» از مهدی فرزانه
در دانشگاه عالمه در سال  1302که نتایج آن نشان میدهد
سازمان مربوط تنها ازلحاظ حوزۀ فرهنگ برای پیادهسازی مدیریت
ارتباط با مشتری آمادگی دارد و در حوزههای نیروی انسانی و
تکنولوژی و فرایند و کنترل آمادگی ندارد .تحقیق دیگر با عنوان دیگر
«رابطۀ مدیریت روابط با مشتریان و کیفیت خدمات بانک ملت» از
خدیجه غالمی آکردی در دانشگاه عالمه در سال  1301که در آن،
مدیریت از سه جنبۀ عوامل تکنولوژیکی ،فرایندی و انسانی بررسی
شده و نتایج تحقیق نشان داده که مدیریت روابط با مشتریان بر
کیفیت خدمات تأثیرگذار است .تحقیق دیگر با عنوان «مدیریت
ارتباط با مشتری در صنعت گردشگری ایران» از مریم ستوده در
دانشگاه تربیت مدرس که درطی آن ،موانع و عوامل تأثیرگذار بر
پیادهسازی مدیریت ارتباط با مشتری در مؤسسات کوچک و متوسط
گردشگری ایران بررسی شده است .
 .2چهارچوب نظری تحقیق
در تحقیق حاضر ،از مدل بازاریابی رابطهمند(اندوبیسی )5002 ،برای
شناسایی بنیانهای مؤثر بر وفاداری مشتریان ،و نیز اندازهگیری میزان
تأثیر هر بنیان بر وفاداری مشتریان آژانس کرمان باالن استفاده شده
است .در این مدل 4 ،متغیر اعتماد ،تعهد ،مدیریت تعارض ،و ارتباطات
متغیرهای مستقل هستند و وفاداری متغیر وابسته است .متغیرهای
اعتماد ،تعهد و ارتباطات ،همکاری و  ...را مورگان و هانت در سال
 1114آزمون و تأیید کردهاند .متغیر مدیریت تعارض و اعتماد را
آندرسون و متغیر وفاداری را کاتلر در سال  1110آزمون و تأیید کردهاند.
دوبیسی در سال  ،5002متغیرهای اعتماد ،تعهد ،مدیریت تعارض و
ارتباطات را بهعنوان متغیرهای مستقل و متغیر وفاداری را بهعنوان
متغیر وابستۀ مدل بازاریابی رابطهمند ارائه کرده است.
 .2اهداف تحقیق
هدف اصلی تحقیق ،شناسایی بنیانهای مؤثر بازاریابی
رابطهمند(اعتماد ،تعهد ،مدیریت تعارض و ارتباطات) بر وفاداری
هر بنیان بر وفاداری مشتریان بوده است.
3. Izquierdo

1. Taher Rashid

4. Thurban, et al

2. Sin, et al
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 .4بین ارتباطات و وفاداری مشتریان آژانس کرمان باالن
رابطۀ معناداری وجود دارد.

 .8فرضیههای تحقیق
 .1بین اعتماد و وفاداری مشتریان آژانس کرمان باالن رابطۀ
معناداری وجود دارد.
 .5بین تعهد و وفاداری مشتریان آژانس کرمان باالن رابطۀ
معناداری وجود دارد.
 .3بین مدیریت تعارض و وفاداری مشتریان آژانس کرمان
باالن رابطۀ معناداری وجود دارد.

 .2مدل تحلیلی تحقیق
در این مدل ،چهار متغیر مستقل (اعتماد ،تعهد ،مدیریت
تعارض و ارتباطات) وجود دارد؛ و متغیر وابسته ،وفاداری است.

تعهد

اعتماد

وفادری
ارتباطات
مدیریت
تعارض

منبع :اندوبیسی5002 ،

چهار بنیان گفتهشده برای پیریزی بازاریابی رابطهمند ،به
وفاداری مشتریان مربوط است و با وجود آنها میتوان وفاداری
مشتری را پیشبینی کرد.
 .3-2تعاریف عملیاتی
پژوهشگران و نظریهپردازان برای بیان معنی و مفهوم
بازاریابی رابطهمند و بنیانهای آن تعاریف مختلفی ،به شرح زیر،
ارائه دادهاند:
بازاریابی رابطهمند :عبارت است از نگهداری مشتریان و
توسعۀ روابط و جذابترکردن هرچه بیشتر این روابط
مشتریان(.هایمن)5004 ،1
بازاریابی رابطهمند ،فهم و مدیریت ارتباطات مشتریان و
تأمینکنندگان است(.شل و دیگران)5006 ،5
بازاریابی رابطهمند ،شناسایی ،ایجاد ،نگهداری و ارتقای روابط
با مشتریان و ذینفعان سازمان است که این امر ازطریق ایجاد
اعتماد درنتیجۀ عمل به تعهدات محقق میشود(گامس.)1114 ،3
وفاداری :کاتلر ،اصطالح «وفاداری» را تعهد پایدار به خانواده یا
دوستان توصیف میکند و معتقد است این اصطالح در ابتدا با تأکید بر
وفاداری به نام تجاری وارد ادبیات بازاریابی شده است.
5. Dwyer, et al

وفاداری عبارت است از حفظ تعهد عمیق به خرید مجدد یا
انتخاب مجدد محصول یا خدمات بهطور مستقیم در آینده ،بهرغم
اینکه تأثیرات موقعیتی و تالشهای بازاریابی بهصورت بالقوه
میتواند باعث تغییر در رفتار مشتری شود(.ریچارد)1111 ،4
تعریف گستردهتر وفاداری مشتری به این صورت است که
وفاداری با سه عنصر زیر همراه است:
 .1عنصر رفتاری مشتری که همان تکرار عمل خرید است،
 .5عنصر نگرشی مشتری که همان تعهد و اطمینان مشتری است،
 .3عنصر دردسترسبودن گزینههای زیاد برای انتخاب و
انجام عمل خرید.
صاحبنظران دانش بازاریابی ،مزایای زیادی را برای وفاداری
برشمردهاند که برخی از بازرترین آنها عبارتاند از:
 .1کاهش هزینههای جذب مشتریان جدید،
 .5کاهش حساسیت مشتریان به تغییرات و قیمتها،
 .3عملکرد مثبت ازطریق افزایش قدرت پیشبینی،
 .4افزایش موانع برای ورود رقبای جدید.
اعتماد :یکی از مهمترین بنیانهای بازاریابی رابطهمند است.
دوایر و دیگران ،2اعتماد را اعتقاد یک طرف رابطه به قابل اتکا
بودن گفتهها و تعهدات طرف دیگر تعریف میکنند .مورگان و
هانت معتقدند شکل گیری اعتماد در رابطه  ،متضمن
داشتن سطحی از اطمینان هر یک از طرفین به راستی و درستی
3. Gummess

1. Hyman

4. Richard, Oliver

2. Shell,et al
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قول و وعدههای طرف مقابل است .آنها همچنین علت تأکید بر
اعتماد بهعنوان یک متغیر بازاریابی رابطهمند را در ضرورت آن
برای شکلگیری مبادالت رابطه ای میدانند(مورگان و هانت،1
.)1114
اعتماد یعنی تمایل به تکیه به طرف مبادله که به آن اعتماد
دارید(.ریچارد)1111 ،

مدیریت تعارض:چهارمین بنیان بازاریابی رابطهمند است.
تعارض را سطحی از عدم توافق بین طرفهای مبادله تعریف
کردهاند که ممکن است ادراکشده یا آشکار باشد .وقتی تعارض
در رفتار افزایش مییابد ،اعتماد طرفین به یکدیگر و نیز تمایل به
ایجاد رابطۀ بلندمدت کاهش مییابد(اندرسون .)1110 ،اما
مدیریت تعارض را کنترل سطح کلی عدم توافق در روابط کاری
تعریف کردهاند .توانایی فروشنده در مدیریت تعارض برای حفظ
تعارض خریداران عامل حیاتی است .همچنین باید توجه داشت
که سرکوب کلی تعارض ،به ازدسترفتن اعتبار یک رابطه منجر
میشود و طرفین رابطه قبل از متعهدشدن به رابطۀ بلندمدت و
مستمر از هم جدا میافتند(دوایر و دیگران .)1101 ،دوایر و
همکارانش ،مدیریت تعارض را توانایی ارائهدهنده (کاال یا
خدمات) برای جلوگیری از تعارضات بالقوه ،حل تعارضات موجود
قبل و بعد از بهوجودآمدن مشکالت و مطرحکردن راهحلهای
موجود درصورت بروز مشکل تعریف کردهاند .شان و اندوبیسی،
رابطۀ معناداری بین مدیریت تعارض و وفاداری مشتری ازطریق
اعتماد و کیفیت روابط درکشده کشف کردند .طبق نظر این دو
محقق ،توانایی ارائهدهندۀ خدمت در مدیریت تعارض بهطور
مستقیم وفاداری مشتریان را تحت تأثیر قرار میدهد.

تعهد :دومین بنیان مطرحشده برای بازاریابی رابطهمند است .دوایر
و دیگران ( ،)1101تعهد را التزام صریح یا ضمنی به استمرار رابطه بین
طرفین مبادله تعریف کردهاند .مورگان و هانت تعهد به رابطه را تمایل
پایدار شرکای تجاری به حفظ روابط ارزشمند تعریف کردهاند و معتقدند
تعهد زمانی شکل خواهد گرفت که یکی از طرفین رابطه به اهمیت
رابطه اعتقاد داشته باشد و برای حفظ یا ارتقای رابطه ،حداکثر تالش
خود را مصروف دارد(مورگان و هانت.)5006 ،
تعهد به وعدههای دادهشده ،وسیلهای برای دستیابی به
رضایتمندی ،حفظ مشتریان و تضمین سودآوری بلندمدت آنان
است که باعث میشود اعتماد در مشتریان بهوجود آید.
انجامندادن تعهدات و وعدهها ،ذهنیت مشتریان را ذرمورد شرکت
خدشهدار میکند .بنابراین ،انجامدادن تعهدات ،یکی از ابعاد مهم
در موفقیت روابط مشتری است .مشتریان با تعهد باال بهخاطر
منفعتهایی که در گذشته کسب کردهاند ،تالشهای متقابلی
مانند تبلیغ از شرکت میکنند(ریچارد.)1111 ،
ارتباطات :سومین بنیان بازاریابی رابطهمند است که آن را
فرایند مبادله و تسهیم اطالعات معتبر و بهموقع بهصورت رسمی یا
غیررسمی بین طرفین تعریف کردهاند(سین و دیگران.)5005 ،
آندرسون معتقد است امروزه در مفهوم جدید ،ارتباطات عبارت است از
گفتوگوی متعامل بین شرکت و مشتریان آن که در مراحل قبل از
خرید ،حین خرید ،مصرف و بعد از خرید رخ میدهد(اندرسون و
دیگران  .)1110 ، 5ارتباطات در بازاریابی رابطه مند  ،ابزاری
برای ارا ئۀ اطالعات است؛ اطالعاتی که بتوان به آن اعتماد
ک رد  :ار ائۀ اطالعات هنگام بروز مشکل ،ارا ئۀ اطالعات
درمورد مشکالت ،کیفیت و انجام تعهدات( ان دوبیسی،
 . )5002ارتباطات همچنین به فراهم کردن اطالعات
به موقع و مطمئن اشاره دارد  .امروزه ارتباطات را مکالمه
بین شرکت و مشتریان آن در مراحل قبل و بعد از فروش
کاال یا خدمات می دانند؛ و ارتباطات در بازاریابی رابطه مند
را درتماس بودن با مشتریان ارزشمند و فراهم کردن
اطالعات دقیق و به موقع در خدمات و داشتن ارتباطات
فعال درصورت بروز مشکالتی در تحویل کاال یا خدمت
تعریف کرده اند  .درصورت برقراری ارتباط مؤثر ،وفاداری مشتری
هم زیاد میشود.

 .6روش تحقیق
تحقیق حاضر ازنظر هدف کاربردی است که در آن براساس
مدل تحلیلی ،تأثیر بنیانهای بازاریابی رابطهمند بر وفاداری
مشتریان آژانس مسافرتی مربوط ازطریق پرسشنامه بررسی شده
است .پرسشنامه شامل  15سؤال درقالب  4بنیان است که در
مدل تحقیق آورده شدهاند ،و براساس طیف پنجگانۀ لیکرت
(خیلی کم تا خیلی زیاد) طراحی شده است .پرسشهای  1تا 3
به بنیان اعتماد ،سؤالهای  4تا  6به بنیان تعهد ،پرسشهای 1
تا  1به بنیان مدیریت تعارض و سؤالهای  10تا  15به بنیان
ارتباطات مربوط است.
روش تحقیق حاضر ازنظر نحوۀ گردآوری دادهها ،توصیفی و
ازنوع پیمایشی است .تحقیق توصیفی شامل مجموعه روشهایی
است که هدف آنها توصیفکردن شرایط یا پدیدههای مورد بررسی
است .اجرای تحقیق توصیفی ممکن است صرفاً برای شناخت
بیشتر شرایط موجود یا یاریدادن به فرایند تصمیمگیری
باشد(خاکی.)104 :1303 ،
 .1جامعۀ آماری تحقیق و روش نمونهگیری:
تعداد  00پرسشنامه درطی  0روز متوالی بهصورت تصادفی بین
مشتریان آژانس مربوط توزیع و سپس پاسخها تجزیه و تحلیل شده است.
1. Morgan & Hunt
2. Anderson, et al
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 .30ابزارگردآوری دادهها
مطالب مورد نیاز با مطالعۀ کتب و تحقیقات پیشین مرتبط با
موضوع تحقیق و سایتها و مقاالت علمی داخلی و خارجی
جمعآوری و سپس با راهنمایی استاد راهنما و نظر چند کارشناس،
برای تجزیه و تحلیل اطالعات مورد نظر تحقیق ،پرسشنامهای
براساس طیف پنجگانۀ لیکرت (از خیلی کم تا خیلی زیاد) برای
توزیع بین مشتریان آژانس مربوط تهیه شد.
 .33روایی ابزار سنجش
روایی ،خصیصه یا ویژگی و ابزار گردآوری اطالعات است که
براساس آن ،مقوالتی تعیین میشود که برای آنها درنظر گرفته
شده است(خلیلی شورینی .)1302 ،با مفهوم روایی ،به این پرسش
پاسخ داده میشود که ابزار اندازهگیری تا چه حد خصیصۀ مورد
نظر را میسنجد .بدون آگاهی از روایی ابزار اندازهگیری نمیتوان
به دقت دادههای حاصل از آن اطمینان داشت .روایی سؤاالت
پرسشنامه را چند نفر از استادان اقتصاد تأیید کردند.
 .38پایایی ابزار سنجش
پایایی ،یکی از ویژگیهای ابزار اندازهگیری است که درطول
زمان ثابت و پایداری آن حفظ شود(خلیلی شورینی .)1302 ،دامنۀ
پایایی از صفر تا یک است .در این تحقیق ،برای تعیین پایایی
آزمون ،از روش الفای کرونباخ استفاده شده است .میزان الفای
کرونباخ هر قسمت از پرسشنامه ،به شرح جدول  ،1محاسبه شد.
هر چه این رقم از  0/1بیشتر و به یک نزدیکتر باشد،
نشاندهندۀ آن است که پرسشنامۀ مورد استفاده ،قابلیت اعتماد و
به عبارت دیگر پایایی الزم را داشته است.
 .39روش تجزیه و تحلیل دادهها
با استفاده از نرمافزار  ،spssتحلیلهای آمار توصیفی
(فراوانی ،میانگینگیری) و تحلیلهای آمار استنباطی (تحلیل
واریانس و همبستگی اسپیرمن ،آزمون مقایسۀ میانگینها و
رتبهبندی فریدمن) انجام شده است.
 .32تجزیه و تحلیل دادهها
 .3-32توزیع دموگرافیک نمونۀ مورد بررسی
براساس نتایج تحقیق و جدول  ،5ازنظر جنسیت %35
پاسخگویان زن و  %60مرد بودهاند و این نشان میدهد که در
این آژانس ،تعداد مراجعهکنندگان آقا بیشتر از خانمها است؛
ازجهت مدت آشنایی پاسخگویان با آژانس مربوط %16 ،افراد
بین 1ـ %43 ،4بین  2ـ  1و  %41باالی  10سال جزءِ مشتریان
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این آژانس بودهاند که نشانگر آن است که اکثر مشتریان مدت
نسبتاً زیادی با آژانس آشنا هستند؛ براساس توزیع سنی
پاسخگویان %10 ،بین  10ـ  %51 ،51بین  30ـ  %31 ، 31بین
 40ـ  ،41و  %55باالی  20سال سن داشتهاند که نشاندهندۀ
آن است که اکثر مشتریان در ردۀ سنی  40سال به باال بودهاند.
 .8-32نتایج جدول فراوانی دادهها
با توجه به جدول ( 3میانگین فراوانی ها) ،شاخصهای اعتماد
( ،)3/11ارتباطات( ،)3/10تعهد ( ،)3/60و مدیریت تعارض ()3/66
ازنظر پاسخگویان ،به ترتیب بیشترین میانگین را در آژانس مربوط
داشتهاند؛ و با توجه به پیامدهای بازاریـابی (وفـاداری و ارتباطـات
مؤثر) ،این ارقام نشاندهندۀ آن است که میزان رضایت مشـتریان
این آژانس نسبتاً زیاد است ،و بنابراین وفـاداری آنهـا بـه آژانـس
بیشتر میشود.
 .9-32نتایج آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن
با استفاده از این آزمون ،کلیۀ عوامل پرسشنامه با یکدیگر
سنجیده شدند؛ و نتیجه این شد که در سطح معنادار کوچکتر از
 2درصد ،بین  4متغیر (اعتماد ،تعهد ،مدیریت تعارض ،و ارتباطات)
همبستگی وجود داشت .وجود همبستگی قوی بین عامل تعهد و
اعتماد ،نشاندهندۀ آن است که هرچه میزان تعهد کارکنان
آژانس مربوط درقبال وظایفشان بیشتر باشد ،اعتماد مشتریان به
عملکرد آژانس نیز بیشتر خواهد شد.
جدول  .3الفای کرونباخ
متغیر

ضریب الفای کرونباخ

اعتماد
تعهد

0/04
0/05

مدیریت تعارض

0/13

ارتباطات

0/10

جدول  .8توزیع دموگرافی نمونه
متغیر

درصد

جنسیت
زن
مرد

%35
%60

مدت آشنایی
 4-1سال
 1-2سال
 10سال به باال

%16
%43
%41

توزیع سنی
51-10
31-30
41-40
 20به باال

%10
%51
%31
%55

دکتر بهرام علیشیری  ،محمدعلی فتوره بنابی و حمیده عبداللهی
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جدول  .9میانگین فراوانی دادهها
تعداد کل
00
00
00

سؤال
1
5
3

میانگین فراوانی
4/01
3/00
3/00

اعتماد
4
2
6

3/1
3/2
3/61

تعهد
1
0
1

3/12
3/65
3/63

00
00
00

مدیریت تعارض
3/01
10
3/05
11
3/43
15

00
00
00

میانگین کل

3/11
00
00
00
3/60

3/66

3/10

ارتباطات

 .2-32نتایج آزمون مقایسۀ میانگینها( tاستودنت)
با استفاده از این آزمون ،فرضیههای تحقیق آزمون شدند؛ و
نتیجه این شد که بین کلیۀ عوامل و وفاداری مشتریان آژانس
مربوط رابطۀ معناداری وجود دارد و عوامل اعتماد ،ارتباطات ،تعهد
و مدیریت تعارض بهترتیب بیشترین میانگین را دارند.
 2-32نتایج آزمون رتبهبندی فریدمن
با استفاده از این آزمون ،چهار بنیان رتبهبندی شدهاند که
نتایج آن در جدول  4ارائه شده است.
جدول  .2رتبه بندی براساس میانگین
درجۀ

سطح

متغیر

میانگین

کایدو

معنادار
0/03

اعتماد

رتبه
4/1

32/2

آزادی
3

ارتباطات

4/40

32/2

3

0/03

تعهد

4/42

32/2

3

0/03

مدیریت

4/31

32/2

3

0/03

تعارض

از آنجا که سطح معنادار کوچکتر از  0/02است ،تمامی متغیرها تأثیر
مثبتی بر وفاداری مشتریان به آژانس مربوط دارند ،و فرضیۀ تحقیق
تأیید میشود.
براساس آزمون فریدمن ،ترتیب چهار بنیان به این صورت است.1 :
اعتماد .5 ،ارتباطات .3 ،تعهد .4 ،مدیریت تعارض.

 .32نتیجهگیری و ارائۀ پیشنهادهای کاربردی
بهدلیل مزایای چشمگیر بازاریابی رابطهمند ،شرکتها
بهخصوص شرکتهای خدماتی ،بهسمت انتخاب تعامالت
رابطهای بهجای تعامالت مجزا حرکت میکنند .تعامالت مجزا در
کوتاهمدت و تعامالت رابطهای در بلندمدت شکل میگیرند.
تعامالت رابطهای ،بهدلیل افزایش توان رقابتی شرکتها ،به روابط
مجزا و کوتاهمدت ترجیح داده میشوند(فونتنت .)5004 ،1موفقیت
بازاریابی رابطهمند تا حد زیادی به نگرش مشتریان درمورد
سازمان خدماتی ،تعهد و عملکرد و ارتباطات کارکنان بستگی دارد
(گرونروس.)1116 ،
پیشنهادها
 .1از آنجا که وفاداری مشتریان بیشتر تحت تأثیر متغیرهای
اعتماد و تعهد باالی این آژانس است ،یعنی هرچه اعتماد
مشتریان بیشتر و تعهد آژانس بیشتر باشد ،وفاداری مشتریان
بیشتر میشود (گرچه کرمان باالن در این جهت نسبتاً موفق بوده
است) ،این آژانس باید با برنامهریزی بهتر و تعهد بیشتر ،اعتماد
بیشتری را در مشتریان خود بهوجود آورد.
 .5کارکنانی که مهارتهای فنی الزم و مهارتهایی در زمینۀ
برخورد بهتر با کارکنان داشته باشند ،استخدام یا آموزش داده شوند تا
مشتریان بهراحتی و بهسرعت به پاسخ مورد نظر خود برسند.
 .3یک پایگاه داده ایجاد شود که پیشنهادها و انتقادها را
بهطور اتوماتیک ذخیره کند و با ارائۀ یک شمارۀ پیگیری ،ضمن
ارائۀ یک پاسخ درست و دقیق به مشتریان ،از اطالعات
بهدستآمده درجهت افزایش کیفیت خدمات آژانس استفاده شود.
پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی
 .1از آنجا که نتایج این تحقیق به دیگر آژانسهای مسافرتی
قابل تعمیم نیست ،تحقیقاتی با موضوعیت و مدل تحقیق در
آینده در آژانسهای مسافرتی و خدماتی در سطح تمامی شهرهای
ایران بهتفکیک انجام شود.
 .5همچنین تحقیقاتی در آینده با مدلهای دیگر بازاریابی رابطهمند
ذکرشده در مقاله ،در آژانسها ،سازمانهای خدماتی ...،انجام شود.
کتابنامه
آذر ،عادل و مؤمنی ،منصور .1300 .آمار و کاربرد آن در مدیریت .ج .5
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