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چکیده
هدف اصلی این پژوهش ،بررسی تأثیر وفاداري بر خرید مجدد مشتریان فراورده هاي لبنی بود .براي گردآوري اطالعات در حووۀ موورد
بررسی پژوهش ،اۀ دو روش مطالعات کتابخانهاي و روش میدانی با کمک ابزار فیشبرداري و پرسشناموه بوراي انوداۀهگیوري متغیورهواي
پژوهش استفاده شد .جامعۀ آماري این پژوهش ،مشتریان محصوالت شرکت فراوردههاي لبنی کاله بودند که اۀ فروشوااههواي رفواه شو ر
ت ران خرید میکردند .براي تعیین پاسخدهندگان به پرسشنامه ،اۀ روش نمونوهگیوري خوشوهاي تصوادفی اسوتفاده شود .اۀ مجموو 054
پرسشنامۀ توۀیعشده 683 ،پاسخ براي تجزیهوتحلیل دادهها قابل استفاده بود .دادههاي بهدستآمده با استفاده اۀ تکنیک مدلیابی معادالت
ساختاري 0تجزیهوتحلیل شد.یافتههاي پژوهش بیانار آن است که اعتماد مشتریان ،درگیري ذهنی ،تع د و تبلیغات شفاهی بر رفتوار خریود
مجدد آنان تأثیر مستقیم ندارد ولی رضایت مشتري بر خرید مجدد مشتریان تأثیر مستقیم دارد .همچنین درگیري ذهنی مشوتریان مسوتقیما
بر رضایتمندي آن ا و اۀ طرف دیار رضایت مشتریان بر تبلیغات شفاهی ،اعتماد و تع د تأثیر مستقیم دارد که اۀ این میان ،رضایت بیشوترین
تأثیر را بر انجام تبلیغات شفاهی مشتریان فراوردههاي لبنی دارد.
کلیدواژهها :اعتماد مشتري ،رضایت مشتري ،تبلیغات شفاهی ،تع د مشتري ،درگیري ذهنی ،فراوردههاي لبنی.

Investigation of the Effect of Loyalty
on Customer Repurchase of Dairy Products
Javad Rafati; Reza Aghamoosa,Ph.D; Abdollah Naami,Ph.D

Abstract
The main objective of this research is to investigate the effect of loyalty on the repurchase
of the customers of the dairy products. In order to gather the information in the field of
investigation, two methods of library studies and field studies using the index cards and
questionnaires tools for measuring the research variables was used. The research population
was the customers of the products of the Kaleh dairy company, which used to purchase from
Refah chain supermarkets of Tehran city. The random cluster sampling method for
determining the respondents to the questionnaires was used. A total of 450 Questionnaires
was distributed that 386 responses of them were usable for data analysis. Data were analyzed
using the structural equation modeling (SEM) techniques.The research findings indicate that
the customer trust, involvement, commitment and word of mouth does not have any direct
effect on their repurchase. But the customer satisfaction has direct effect on repurchase. Also
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the customer involvement has direct effect on their satisfaction. On the other hand, the
customer satisfaction has direct effect on their trust, commitment and word of mouth which
among them the customer's satisfaction has the most effect on the word of mouth of the dairy
products.
Keywords: Customer Trust, Customer Satisfaction, Word of Mouth, Customer Commitment,
Involvement, Dairy Products
 .1مبانی نظري
مقدمه
امروۀه با پیشرفت تکنولوژي و نوآوري در صنایع ،رقابت بین
1ـ  .1وفاداري مشتريان ،رضايت و خريد مجدد
شرکتها روۀبهروۀ شدت گرفته و برخالف روشهاي سنتی و
وفاداري مشتري ،مف وم جدیدي است که در همۀ شرکتها
11
قدیمی رایج ،در بررسی موقعیت و موفقیت شرکتها ،سخن اۀ
درپی آن هستند .براساس برآورد شرکت فاروم  ،هزینۀ جذب
س م مشتري بهجاي س م باۀار درمیان است .اغلب شرکتها
یک مشتري جدید ،پنج برابر تأمین رضایتمندي مشتریان فعلی
دریافتهاند که بقا و حیات آن ا درگرو داشتن مشتریان وفادار است
است و هزینۀ کسب سود اۀ یک مشتري جدید ،شانزده برابر
نه صرفا مشتریان راضی یا خشنود .رضایت ،خرید مجدد و
تعداد مشتري اۀدسترفته است .به همین دلیل میتوان گفت
وفاداري ،مفاهیمی هستند که در ادبیات باۀاریابی بهعنوان
حفظ مشتریان فعلی بهمراتب اۀ جذب مشتریان جدید اهمیت
متغیرهاي م م بررسی میشوند (هیتمن1و دیاران.)7442 ،
بیشتري دارد (کاتلر .)34 :1685 ،در سال  ،1928یاکوبی و
وفاداري ،ساختاري چندبعدي دارد که محققان مشاهده و بررسی
چسنات درخصوص مف وم وفاداري و سایر مفاهیم مرتبط با آن
میکنند .درحالیکه برخی محققان وفاداري را بحثی کامال
مطالعات ۀیادي انجام دادند .آن ا درطی تالشهاي خود ،بیش اۀ
رفتاري میدانند (سیر7و دیاران ،)7442 ،محققان دیار این
 54روش متنو را در درک وفاداري شناسایی و بهدنبال آن
6
مف وم را پیچیده و داراي عناصر نارشی ۀیادي میدانند(ونک
چنین نتیجهگیري کردند:
و فیس .)7440 ، 0تحقیقات نشان میدهد که نرخ خرید مجدد
تمایل شدیدي در درک و شناخت موضو وفاداري وجود دارد.
باال لزوما نشانار وفاداري نیست و درعینحال نرخ خرید مجدد
اما پس اۀ مطالعۀ این مجموعه به این نتیجه رسیدیم که هنوۀ
پایین هم نمایانار عدم وفاداري نیست(راولی 5و داوس، 3
هیچ توافقی در ۀمینۀ این موضو وجود ندارد که منظور اۀ
 .)7444تحقیقات السن )7442( 2نشان داد که رابطۀ بین رضایت
وفاداري چیست (عبدالوند و عبدلی2 ،1682 ،و.)3
و وفاداري در صنایع مختلف ،متفاوت است و این رابطه تحت
چن17و هی هو 16دو نو وفاداري تعریف کردهاند:
تأثیر عوامل متعددي همچون تع د ،اعتماد و یا میزان درگیري
وو وفاداري رفتاري،
ذهنی مشتري قرار دارد .همچنین یافتهها درخصوص رابطۀ
وو وفاداري نارشی.
خرید مجدد ،قصد خرید مجدد و رضایت ،نتایج یکسانی نداشته
وفاداري رفتاري ،به خریدهاي تکراري مشتري برمیگردد
است .درحالیکه برخی پژوهشاران رضایت را شاخصی اۀ خرید
که بیانکنند تمایل او به یک نام و نشان تجاري یا یک خدمت
مجدد میدانند(رائویروئن 8و میلر ،)7442 ، 9پژوهشاران دیار
درطول ۀمان است .وفاداري نارشی ،به قصد مشتري براي
بر این نظرند که بین این دو مقوله رابطهاي ضعیف وجود دارد و
خرید مجدد یا پیشن اد آن محصول یا خدمت به دیاران
یا هیچ رابط اي بین آن ا وجود ندارد(هلیر 14و دیاران.)7446 ،
برمیگردد( .چن و هی هو  )6 :7449 ،تاکنون تعاریف مختلفی اۀ
این مسائل ایجاب میکند پژوهشی براي دستیابی به اهداف ۀیر
رضایت مشتري ارائه شده است .گروهی اۀ صاحبنظران رضایت
انجام شود:
مشتري را دیدگاهی فردي براي مشتري تعریف میکنند که اۀ
وو بررسی رابطۀ وجوه وفاداري (تع د ،اعتماد ،درگیري
انجام مقایسههاي دائمی مابین عملکرد واقعی ساۀمان و عملکرد
ذهنی و تبلیغات شفاهی) با خرید مجدد؛
مورد انتظار مشتري ناشی میشود (شاهین و تیموري:1682 ،
وو بررسی رابطۀ رضایت با وجوه وفاداري (تع د ،اعتماد و تبلیغات شفاهی)؛
 .)64هانت )1922( 10در تعریف خود اۀ رضایت مشتري بیان
وو بررسی رابطۀ رضایت با خرید مجدد.
میکند که رضایت مشتري ،ارۀیابی این مسئله است که تجربۀ
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مصرف حداقل به خوبی آنچه فرض شده است ،باشد (ریو1و دیاران،
 .)074 :7414ژوران 7رضایت مشتري را اینگونه تعریف میکند:
رضایت مشتري ،حالتی است که مشتري احساس میکند ویژگیهاي
فراورده ،منطبق بر انتظارات او است .ژوران ،نارضایتی یا ناخرسندي
مشتري را مف ومی جداگانه درنظر میگیرد و آن را چنین تعریف
میکند :نارضایتی مشتري ،حالتی است که در آن نواقص و معایب
فراورده موجب ناراحتی ،شکایت و انتقاد مشتري میشود .بهعقید این
پژوهشار ،رضایت مشتري و نارضایتی مشتري متضاد نیستند .درواقع
رضایتمندي مشتري ناشی اۀ ویژگیهاي محصول یا خدمت
عرضهشده است که مشتري را براي خرید و استفاده اۀ آن ترغیب
میکند .اۀ سوي دیار ،نارضایتی مشتري اۀ نقایص و کمبودهاي
موجود در محصول یا خدمت سرچشمه میگیرد که موجب دلخوري و
شکایت مشتریان خواهد شد .با وجود این ،باید به این نکته توجه
داشت که بسیاري اۀ محصوالت بااینکه هرگز سبب ناخرسندي
مشتریان نمیشوند ،فروش بسیار کمی دارند .دلیل این امر آن است
که سایر رقبا محصول مورد نظر را بهگونهاي عرضه میکنند که
ویژگیهاي آن ،رضایت مشتریان را در سطحی باالتر برآورده میساۀد
(کاوسی و سقایی.)75 :1680 ،
1ـ .8تعهد مشتري
طبق اصول اولیۀ تئوري باۀاریابی رابطه مند ،شرکت ها باید براي
محافظت خود درمقابل رقبا و تغییرات ناگ انی باۀار ،روابط خود را با
مشتریان و شرکاي عرضهکنند استراتژیک ،گسترش دهند .روابط
برند با مشتري ،اساس مدیریت عملیات باۀاریابی رابطهمند است؛ و
شرکتها ،منابع ارۀشمندي را به توسعه و حمایت روابطشان با
مشتریان اختصاص می دهند (النزا .)7448، 6محققان در تحقیقات
خود به این نتیجه دست یافتند که اعتماد همراه با تع د ،یکی اۀ
ویژگیهاي م م دستیابی به موفقیت در باۀاریابی رابطهمند است
(بالستر.)7440 ، 0
تع د مشتري به برند ،مف وم جدیدي است؛ و استدالل می شود
که درنتیجۀ پیامدهاي مورد انتظار مشتري اۀ عرضه هاي شرکت به
باۀار مانند پیامدهاي حاصل اۀ خرید یک محصول ،احساس هویت با
برند و غیره تحت تأثیر قرار می گیرد (اُگبا .)7449 ، 5بهگفتۀ مورمان
و همکاران ،)1997( 3تع د مشتري عبارت است اۀ نوعی نارش یا
تمایل پایدار به یک شرکت یا برند خاص .انداۀهاي که مشتریان
بهعنوان اعضاي یک ساۀمان اۀلحاظ روانی به یک ساۀمان ،برند یا محصوالت آن
وابسته می شوند ،اۀطریق تمایل مستمر به حفظ عضویت ،رابطه شان با ساۀمان
مستحکم میشود.
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1ـ .9اعتماد مشتري
2
تالش هاي اولیۀ هس براي ایجاد شاخص اعتماد برند،
نشان داد که مصرفکنندگان تا جایی به یک برند اعتماد
میکنند که برند بهصورت برندي نو دوست ، 8قابل اطمینان 9و
درستکار و صادق 14ادراک شود .در همین ۀمینه ،اعتماد برند در
اینجا تمایل مصرفکننده به اطمینان به برندي تعریف میشود
که وي بهدلیل قابلیت اطمینان ،راستاویی و نو دوستی برند به
آن اطمینان میکند .قابلیت اطمینان ،میزان اطمینانپذیري
ادراکشده به کارآیی عملکرد برند است .درستکاري و صداقت،
به ادراک مصرفکننده اۀ میزان صداقت ساۀمان برند درمورد
ارائۀ اطالعات مربوط به برند داللت دارد .نو دوستی ،میزانی
است که مصرفکننده اۀ عدم خودخواهی ساۀمان برند درمورد
مشتریانش و به همان انداۀه درمورد جامعه بهصورت کلی ادراک
میکند .اعتمادساۀي نیاۀمند این است که شرکتها تعامالت
خود را با مشتریان فراتر اۀ روابط کسب وکار مبتنی بر معامله
و تبادل گسترش دهند .قابل اعتمادترین شرکت ها تالش هاي
خود را بر برقراري و بنان ادن یک رابطۀ هواداري با مشتریان
متمرکز می کنند ،جایی که هر دو طرف احساس می کنند که
براي موفقیت دیاري تالش کرده اند .محققان بیان می کنند
که ف م محرک هاي ۀیر ممکن است با ایجاد فنون
اثربخشی ،درگسترش روابط مشتري و ساخت اعتماد تس یل
ایجاد کند.
 .1تعامالت چندسطحی :اعتماد ،تعامالت درونی و بیرونی
بین همکاران ،مدیران ،عرضهکنندگان ،شعب ،شرکا و مشتریان
را گسترش میدهد؛
 .8فرهنگ کسبوکار :اعتماد ،ارتباط پیوند بین هنجارها،
ارۀشها و باورهاي فرهنگساۀي را حفظ میکند؛
 .9ارتباط محور :اعتماد ،نتیجۀ کیفیت ارتباطات است،
همانند انتشار درست و صحیح اطالعات ،ارائۀ تفاسیري براي
تصمیمات و پرورش یک گفتوگوي صادقانه و قابل ف م .در
تحقیقی که لوي 11بهعمل آورد ،نشان داد که تجربۀ مثبت
مشتري و توصیههاي قوي اۀ مشاوران قابل اعتماد ،بیشترین
تأثیر را در ایجاد اعتماد مشتري دارند (لوي.)7440 ،
1ـ .4درگیري ذهنی
درک دلبستای مصرفکنندگان به محصوالت ،ایدهها یا
موقعیتهاي مختلف ،اۀ موضوعات مورد توجه محققان حوۀ
رفتار مصرفکننده است؛ موضوعی که بهویژه براي ساۀندگان
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محصوالت ارۀش ۀیادي دارد .موون و مینور ( ،)1998درگیري
را اهمیت شخصی متصور7و میزان عالقۀ مصرفکننده به
اکتساب ،مصرف و کنارگذاري یک کاال ،خدمت یا ایده میدانند.
اۀنظر گوردن و دیاران ،)1980( 6درگیري محصول دربرگیرند
یک تع د پایدار و مداوم در مصرفکننده است که اۀ تفکر،
احساسات و پاسخهاي رفتاري وي دربرابر یک طبقه محصول
نشأت میگیرد(کوئستر 0و لیم .)70 :7446 ، 5در بسیاري اۀ
تعاریف ارائهشده ،درگیري به میزان تالش صرفشده در فرایند
تصمیمگیري و یا انایز فرد مرتبط میشود .بهعقید پتی و
کاسیوپو:)1981( 3
آنچه سبب میشود فرد انایزه پیدا کند و تالش شناختی الۀم
ج ت پرداۀش اطالعات و مقایسۀ میزان گزینههاي مختلف را
انجام دهد ،سطح درگیري باالتر او است .بنابراین در تشریح
رابطۀ میان انایزش و درگیري میتوان گفت که میزان درگیري،
عاملی تعیینکننده بر میزان انایزش فرد است .هرچه سطح
درگیري باالتر و خرید نیز م متر باشد ،مصرفکننده هناام
خرید انایز بیشتري خواهد داشت.
بررسی کتب و مقاالت مرتبط نشان میدهد که بهطور کلی،
دو نو متفاوت درگیري وجود دارد که مصرفکنندگان با آن ا
روبهرو هستند:
2
وو درگیري موقعیتی(، )SI
وو درگیري پایدار(. 8)EI
آسائل (« ،)7440درگیري موقعیتی» را درگیري موقت با
یک محصول در یک دور ۀمانی کوتاه و تحت شرایط و
موقعیتهاي خاص میداند ،مانند نیاۀ به تعویض یک محصول
خراب (مثال یک اتومبیل).
یک موقعیت خاص ممکن است بر خرید محصوالت خاصی
که مصرفکننده قبال تمایلی به خرید آن ا نداشته است،
تأثیرگذار باشد .محصوالتی که تحت تأثیر موقعیتی خاص
خریداري میشوند ،ریسک بیشتري دارند .در چنین مواقعی،
شناخت یک برند و وفاداري به آن میتواند به فرایند
تصمیمگیري کمک کند.
9
برخالف درگیري موقعیتی« ،درگیري پایدار» بیانار درگیري
مداوم و باثباتتر و مستلزم اۀ تع دي طوالنیتر به محصول
است .ریچنز 14و بالچ )1983( 11اعتقاد دارند که درگیري پایدار
عموما به سطح باالیی اۀ درگیري محصول اشاره دارد ،ۀیرا
نشاندهند میزان انایزش یا عالقۀ مصرفکننده به یک
محصول مفروض است که همواره ذهن او را مشغول میکند.
13. Wirtz, J.
14. Chew, . P
15. Arend
16. Chung, C. M. Y.
17. Bush, et al.
18. Fuchen, C.
19. Shian Chen, F.

این نو درگیري به موقعیت و شرایط خرید وابسته نیست و نکتۀ
م م در این ۀمینه ،میزان اهمیت و معناداربودن طبقۀ محصول
براي خریدار و لذتی است که اۀ مصرف محصول بهدست
میآورد(شولی.)7442 ، 17
1ـ .5تبلیغات شفاهی
اۀ حدود سال  1934به بعد ،تحقیقات دربار اهمیت و نقش
ترغیبکنند تبلیغات شفاهی برروي رفتار مصرفکننده شرو
شده است .مشتریان به تبلیغات شفاهی توجه بیشتري میکنند
چراکه موثق و مناسب است و کسی آن ا را تولید میکند که در
این کار نفع شخصی ندارد و به همین ج ت شرکتها بهدنبال
تشویق رفتارهاي تبلیغات شفاهی هستند(ویرتز16و چو:7447 ، 10
.)101
15
آرند در سال  1932یکی اۀ اولین محققانی بود که تأثیر
تبلیغات شفاهی برروي رفتار مصرفکنندگان را بررسی و
تبلیغات شفاهی را چنین تعریف کرد :ارتباط شفاهی و رودررو
میان یک شخص گیرند پیام و یک شخص پیامدهنده ،که
شخص پیامگیرنده ،اطالعاتی را درمورد محصول ،برند و یا
خدمت اۀ مجاري غیرتجاري (شخص پیامدهنده) دریافت
میکند.
در تعریف دیاري نیز آمده که تبلیغات شفاهی عبارت است
اۀ یک شیو غیررسمی ارتباط میان طرفهاي غیرتجاري
درخصوص ارۀیابی کاالها و خدمات .تبلیغات شفاهی ،روشی
کمهزینه و قابل اعتماد براي انتقال اطالعات درمورد محصوالت
و خدمات است(لیم و چونگ .)1 :7449 ، 13تبلیغات شفاهی
نقش بسیار م می در توۀیع اطالعات در باۀارهاي مصرفی و
شکلگیري نارشهاي مصرفکنندگان ایفا میکند ،ۀیرا
مصرفکنندگان براي اینکه بتوانند تصمیمات درستی اتخاذ کنند،
اطالعات را اۀ منابعی همچون دوستان ،آشنایان و وابستاان
جمعآوري میکنند(همان) .مطالعات انجامشده بیانار آن هستند
که تبلیغات شفاهی میتواند تأثیر چشمایري بر رفتارهاي خرید
مصرفکنندگان و رضایت آن ا اۀ محصوالت و خدمات شرکت
داشته باشد .بهعالوه ،مصرفکنندگان تمایل دارند به اطالعاتی
که اۀ منابع شخصی بهدست میآورند ،بیشتر اعتماد کنند (بوش
و دیاران.)7445 ، 12
 . 8مروري بر برخی از مطالعات انجامشده
 .1فوچن 18و شیان چن ،)7414( 19در تحقیقی ،نقش نیات

7. Situational Involvement
8. Situational Involvement
9. Enduring Involvement
10. . Richins, M. L.
11. Bloch, P. H.
12. Shouli, R.

1. Mowen & Minor
2. Perceived Personal Importance
3. Gordon, et al
4. Quester, P.
5. . Lim, A.
6. Petty & Cacioppo
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خدمات هواپیمایی بود .نتایج تجزیهوتحلیل دادهها نشان داد که
کیفیت خدمات درکشده تأثیر مثبتی برروي رضایت مسافران
میگذارد؛ همچنین ،برنامۀ پرواۀ ،م مترین عامل کیفیت خدمات
مؤثر برروي رضایت مسافران بود و کارمندان محوطه ،عاملی با
کمترین اهمیت بودند .عالوه بر این ،نتایج تحقیق نشان داد که
رضایت تأثیر مثبتی بر تبلیغات شفاهی میگذارد و بیشتربودن
سطح رضایت ،احتمال مسافرت مجدد مشتریان با آن شرکت
هوایی را افزایش میدهد.
0
 .6کاسیک 6و واربلن در سال  7449تحقیقی با این موضو
انجام دادند که چاونه میتوان اۀ جداشدن مشتریان جلوگیري
کرد .بررسیهاي آن ا این نتایج را دربر داشت که داشتن رفتار
یکسان با همۀ مشتریان ج ت افزایش وفاداري آنان کار
صحیحی نیست؛ همچنین 0 ،عامل مؤثر بر وفاداري (رضایت،
قابلیت اعتماد ،تصویر ،و اهمیت ارتباط) ،نقشهاي متفاوتی در
سطوح مختلف وفاداري مشتري باۀي میکنند ولی رضایت و
اهمیت ارتباط ،اۀ رکنهاي اصلی وفاداري بهحساب میآیند.

رفتاري در حملونقل عمومی مسافران را بررسی کردند .نتایج
تحقیقات آن ا نشان داد که استفاد مردم اۀ سیستم حملونقل
عمومی ،به میزان رضایت آن ا و میزان رضایت به کیفیت
خدمات ارائهشده بستای دارد؛ همچنین ،کیفیت خدمات بر
درگیري ذهنی و تمایالت رفتاري آتی مسافران تأثیرگذار است.
اما افزایش بیش اۀ انداۀ کیفیت خدمات باعث افزایش هزینهها
میشود و اۀ آنجاکه ماۀاد هزینه را مسافران باید پرداخت کنند،
لزوما سبب افزایش مسافران نمیشود .در این مورد میتوان اۀ
روشهاي دیاري همچون تبلیغات استفاده کرد .عالوه بر این،
ارۀش درکشده و رضایت ،تأثیر مثبتی بر درگیري ذهنی
مسافران دارد و درگیري ذهنی نیز بر تمایالت رفتاري آتی
مسافران اثرگذار است.
7
 .7سوها 1و تینجی ( )7449تحقیقی با عنوان«کیفیت
خدمات ،رضایت و تمایالت رفتاري» انجام دادند .هدف این
مطالعه ،بررسی ارتباط میان ساختارهاي کیفیت خدمات ،رضایت
و تمایالت رفتاري درمیان مسافران سه شرکت ارائهکنند

 .9مدل مفهومی پژوهش

H1
H2

خريد مجدد
H3

تعهد

H5

H6

H4

اعتماد

H9

درگیري ذهنی

رضايت
H7
H8

تبلیغات شفاهی

شکل  .1مدل مفهومی پژوهش
1. Soha, G. C.
2. Thingi, K.
3. Kuusik, A.
4. Varblane, U.
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 .4فرضیههاي پژوهش
در پژوهش حاضر ،براساس چ ارچوب نظري ارائوه شوده و مودل
مف ومی پژوهش ،فرضیههاي ۀیر مطرح شده است:
فرضیۀ  :1تع د مشتري با خرید مجدد رابطۀ مستقیم دارد.
فرضیۀ  :8اعتماد مشتري با خرید مجدد رابطۀ مستقیم دارد.
فرضیۀ  :9درگیري ذهنی مشوتري بوا خریود مجودد رابطوۀ
مستقیم دارد.
فرضیۀ  : 4تبلیغات شفاهی با خرید مجودد رابطوۀ مسوتقیم
دارد.
فرضیۀ  :5رضایت مشتري با تع د مشتري رابطه مستقیم
دارد.
فرضیۀ  :8رضایت مشتري با اعتماد مشتري رابطۀ مسوتقیم
دارد.
فرضیۀ  :7درگیري ذهنی مشتري با رضایت مشتري رابطوۀ
مستقیم دارد.
فرضیۀ  :6رضایت مشتري با تبلیغات شفاهی رابطۀ مسوتقیم
دارد.
فرضیۀ  :3رضایت مشتري با خرید مجدد رابطۀ مستقیم دارد.
 .5روششناسی پژوهش
پژوهش حاضر اۀنظر هدف ،کاربردي است و اۀ نتایج آن در
تصمیمگیريها ،سیاستگذاريها و نیز برنامهریزيها استفاده
میشود .این پژوهش اۀنظر روش توصیفی است؛ ۀیرا پدیدههایی
در آن بررسی میشود که بهطور طبیعی رخ میدهند و در آن ا
هیچ دستکاري آۀمایشی صورت نمیگیرد .اۀ طرف دیار ،تحقیق
حاضر اۀنظر انوا پژوهشهاي توصیفی اۀ نو پیمایشی است،
چراکه ابزار گردآوري دادهها (پرسشنامه) در جامعۀ آماري توۀیع

و جمعآوري شده است؛ و اۀ سوي دیار ،اۀ آنجا که روابط میان
متغیرها نیز انداۀهگیري شده است ،اۀ نو همبستای هم
محسوب میشود.
جامعۀ آماري این پژوهش ،مشتریان محصوالت شرکت
فراوردههاي لبنی کاله است که اۀ فروشااههاي رفاه ش ر ت ران
خرید میکنند .حجم مشتریان محصوالت لبنی کالۀ ش ر ت ران
در ۀمان اجراي پژوهش بیش اۀ هفت میلیون نفر بود که با توجه
به جدول کرجسی و مورگان ، 1حجم نمونۀ مورد نیاۀ  683نفر
محاسبه شد.
روش نمونهگیري مورد استفاده در این پژوهش ،خوشهاي
تصادفی بود .فروشااههاي رفاه ش ر ت ران به چ ار منطقۀ
شمال ،جنوب ،شرق و غرب تقسیم شدند؛ سپس اۀ هر منطقه
یک فروشااه بهصورت تصادفی انتخاب شد .براي گردآوري
اطالعات اۀ جامعۀ آماري پژوهش ،اۀ پرسشنامهاي که قبال
کورتیس( )7449بهکار برده بود ،استفاده شد .پرسشنامۀ مورد
نظر ،پس اۀ بومیساۀي ،اۀنظر روایی و پایایی ابزار گردآوري
اطالعات نیز بررسی شد .این ابزار براساس اصالحات استادان
راهنما و مشاور و نیز استفاد صاحبنظران بینالمللی در
پژوهشهاي متفاوت ،روایی محتوا 7و براساس نظرهاي
پاسخدهندگان بههناام پیشآۀمون اۀ آن ا و اعمال اصالحات،
روایی صوري( 6ظاهري) الۀم را داشت .براي سنجش پایایی
آن نیز اۀ آۀمون آلفاي کرونباخ براي تکتک متغیرها و بهصورت
کلی استفاده شد.
همانطور که در جدول  1نشان داده شده است ،بهدلیل
تجاوۀ تمامی آلفاها اۀ مقدار مجاۀ  24درصد ،پایایی پرسشنامه
نیز تأیید شد.

جدول  .1ضرايب آلفاي کرونباخ براي پرسشنامه به تفکیک سازهها
سازههاي مورد سنجش

آلفاي کرونباخ براي پیشآزمون

تعداد گويهها

کلیۀ متغیرها

4/251

50

تع د

4/29

10

اعتماد

4/81

0

درگیري ذهنی

4/27

9

تبلیغات شفاهی

4/21

6

رضایت مشتري

4/28

6

خرید مجدد

4/82

71

1. Krejcie & Morgan
2. Content Validity
3. Face Validity
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 .8يافتههاي پژوهش
در این پژوهش ،براي توصیف دادهها اۀ آمار توصیفی و
بهمنظورتحلیل دادهها و آۀمون فرضیههاي پژوهش اۀ آمار
استنباطی ب ره گرفته شده است .دادههاي جمعآوريشده با
استفاده اۀ فرایند دومرحلهاي پیشن ادي «آندرسون و گربینگ»1
( )1988تحلیل شده است .ابتدا اۀ تحلیل عاملی تأییدي 7براي
پاسخ به این سؤال که آیا متغیرهاي انداۀهگیري بهطور قابل
اطمینانی متغیرهاي مکنون 6فرضشده را تبیین میکنند یا نه،
استفاده میشود .سپس اۀ مدلیابی معادالت ساختاري 0با
استفاده اۀ نرمافزار لیزرل 5براي تعیین شایستای مدل ساختاري
و آۀمون فرضیهها استفاده میشود.
یافتههاي بهدستآمده اۀ آمار توصیفی برروي نمونۀ مورد
بررسی حاکی اۀ آن است که  57/3درصد اۀ پاسخدهندگان را
ۀنان و  02/0درصد را مردان تشکیل داده بودند .همچنین
مشخص شد که اکثریت ( 61/3درصد) پاسخدهندگان در رد
سنی بین  65-00قرار داشتند ،حدود  35درصد اۀ آن ا مجرد
بودند و  60درصد مشارکتکنندگان در پژوهش ،تحصیالت
کارشناسی داشتند .اۀ طرف دیار ،درآمد ماهیانۀ بیشتر
پاسخدهندگان ( 60درصد)  599-344هزار تومان بود.
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در پژوهش حاضر ،ابتدا ج ت بررسی اینکه هریک اۀ
ساۀههاي این پژوهش تا چه حد با نشانارهاي انتخابشده براي
سنجش آن ا همسویی داشتهاند ،اۀ مدل انداۀهگیري یا همان
تحلیل عاملی تأییدي استفاده شده است؛ سپس اۀ مدل
ساختاري براي آۀمون فرضیات و براۀندگی مدل ساختاري
پژوهش ب ره گرفته شد.
اینکه مقدار  tبراي تمامی ضرایب مسیر بیشتر اۀ 1/93
برآورد شده است ،نشان میدهد که همای آن ا در سطح یک
درصد معنیدار هستند و همۀ ساۀهها بهدرستی با نشانارهاي
مربوط سنجیده شدهاند؛ به عبارت دیار ،نشانارهاي انتخابی
محقق براي انداۀهگیري ساۀههاي مورد نظر وو که در مدل
معادالت ساختاري ،تحت عنوان صفت مکنون ناماذاري
میشوند وو دقت کافی داشتهاند.
شاخصهاي براۀندگی مدل انداۀهگیري پژوهش در جدول 7
نشان داده شده است .همانطور که شاخصهاي براۀندگی
جدول نشان میدهد ،دادههاي این پژوهش با ساختار عاملی و
ۀیربنایی نظري پژوهش براۀش مناسبی دارد و این ،بیانار
همسوبودن سؤاالت با ساۀههاي نظري است.

جدول  .8شاخصهاي برازندگی مدل اندازهگیري پژوهش
شاخص
میاناین مجذور پسماندها ()RMR

حد مطلوب

مقدار گزارششده

نزدیک به صفر

4/43

ناچیز

4/43

شاخص براۀندگی ()GFI

باالي 4/9

4/94

شاخص نرمشده براۀندگی ()NFI

باالي 4/9

4/93

شاخص نرمنشده براۀندگی ()NNFI

باالي 4/9

4/90

شاخص براۀندگی فزاینده ()IFI

باالي 4/9

4/92

شاخص براۀندگی تطبیقی ()CFI

باالي 4/9

4/97

ۀیر 4/1

4/40

میاناین مجذور پسماندهاي استانداردشده ()SRMR

ریشه دوم برآورد واریانس خطاي تقریب ()RMSEA

در مدل ساختاري ،روابط بین صفتهاي مکنون درخور توجه
است .درواقع مدل ساختاري روابط موجود بین صفتهاي مکنون
که براساس نظریه استخراج شده اند ،با توجه به دادههاي
گردآوريشده اۀ نمونه تبیین میشوند .در مدل ساختاري ،با

استفاده اۀ مدل تحلیل ،مسیر فرضیات پژوهش آۀمون میشوند.
در این مرحله الۀم است ابتدا ضرایب همبستای بین ساۀههاي
مورد مطالعه بیان شود ،که نتایج آن ا در جدول 6ارائه شده است.

1. Anderson and Gerbing
2. Confirmatory Factor Analysis
3. Latent Variables
4. Structural Equation Modeling
5. LISREL
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جدول .9ماتريس همبستگی بین سازههاي مورد مطالعه
تبلیغات شفاهی
درگیري ذهنی
اعتماد مشتري
تع د مشتري
تع د مشتري
اعتماد مشتري
درگیري ذهنی
تبلیغات شفاهی
خرید مجدد
رضایت مشتري

خرید مجدد

رضایت مشتري

1
4/37
()5/73
4/78
()7/70
4/58
()6/90
4/56
()5/96
4/53
()3/38

1
4/72
()6/76
4/21
()0/26
4/30
()14/92
4/33
()9/36

براساس ماتریس همبستای میتوان مشاهده کرد که تمامی
ضرایب همبستای بین ساۀهها بهلحاظ آماري رابطۀ معنیداري
در سطح یک درصد دارند .اۀ آنجا که بین ساۀههاي پژوهش
روابط همبستای معنیدار است ،در مرحلۀ بعد میتوان به
طراحی مدل ساختاري ج ت بررسی روابط علّی و ارتباطی بین
ساۀههاي پژوهش اقدام کرد .بهکمک مدل ساختاري میتوان

1
4/77
()7/57
4/79
()0/77
4/18
()6/47

1
4/37
()0/06
4/33
()0/80

1
4/32
()11/99

1

فرضیات پژوهش را آۀمود .حال میتوان فرضیههاي پژوهش
درمورد اثر ساۀههاي بیرونی پژوهش بر ساۀههاي درونی و نیز
اثر ساۀههاي درونی بر همدیار را آۀمود .در جدول  ،0ضرایب
مسیر و معنیداري تأثیر متغیرهاي مدل بر یکدیار نشان داده
شده است.

جدول .4ضرايب مسیر و معنیداري سازههاي مدل
از سازه

به سازه

ضريب مسیر

مقدار t

سطح معنیداري

تع د مشتري

خرید مجدد

4/12

1/06

بیمعنی

اعتماد مشتري

خرید مجدد

-4/43

-4/79

بیمعنی

درگیري ذهنی

خرید مجدد

-4/49

-1/63

بیمعنی

تبلیغات شفاهی

خرید مجدد

4/19

1/76

بیمعنی

رضایت مشتري

تع د مشتري

4/82

10/43

یکدرصد

رضایت مشتري

اعتماد مشتري

4/96

16/58

یکدرصد

درگیري ذهنی

رضایت مشتري

4/34

6/79

یکدرصد

رضایت مشتري

تبلیغات شفاهی

4/94

15/01

یکدرصد

رضایت مشتري

خرید مجدد

4/26

1/92

یکدرصد

براساس جدول ،0اثر تع د مشتري بر خرید مجدد بیمعنی است،
ۀیرا مقدار  tبراي ضریب مسیر آن ( )4/12کمتر اۀ  7محاسبه
شده است ،لذا فرض صفر پذیرفته میشود؛ پس با اطمینان 99
درصد میتوان گفت که فرضیۀ اول پژوهش مورد قبول نیست.
براساس جدول ،0اثر اعتماد مشتري بر خرید مجدد نیز
بیمعنی است ،چراکه مقدار  tبراي ضریب مسیر آن ()-4/43
کمتر اۀ  7محاسبه شده است ،لذا فرض صفر پذیرفته میشود؛
پس با اطمینان  99درصد میتوان گفت که فرضیۀ دوم پژوهش
هم مورد قبول نیست.

براساس جدول  ،0اثر درگیري ذهنی مشتري بر خرید مجدد نیز
بیمعنی است ،چراکه مقدار  tبراي ضریب مسیر آن ()4/49
کمتر اۀ  7محاسبه شده است ،لذا فرض صفر پذیرفته میشود؛
پس با اطمینان  99درصد میتوان گفت که فرضیۀ سوم
پژوهش هم مورد قبول نیست.
براساس جدول  ،0اثر تبلیغات شفاهی بر خرید مجدد نیز
بیمعنی است ،چراکه مقدار  tبراي ضریب مسیر آن ()4/19
کمتر اۀ  7محاسبه شده است ،لذا فرض صفر پذیرفته میشود؛

بررسی تأثیر وفاداري بر خريد مجدد مشتريان فراوردههاي لبنی

پس با اطمینان  99درصد میتوان گفت که فرضیۀ چ ارم
پژوهش هم مورد قبول نیست.
براساس جدول  ،0اثر رضایت مشتري بر تع د مشتري
معنیدار است ،چراکه مقدار  tبراي ضریب مسیر آن ()4/82
بیشتر اۀ  7محاسبه شده است ،لذا فرض صفر رد میشود؛ پس با
اطمینان  99درصد میتوان گفت که فرضیۀ پنجم پژوهش
پذیرفته میشود.
براساس جدول ،0اثر رضایت مشتري بر اعتماد مشتري
معنیدار است ،چراکه مقدار  tبراي ضریب مسیر آن ()4/96
بیشتر اۀ  7محاسبه شده است ،لذا فرض صفر رد میشود؛ پس با
اطمینان  99درصد میتوان گفت که فرضیۀ ششم پژوهش
پذیرفته میشود.
براساس جدول ،0اثر درگیري ذهنی بر رضایت مشتري
معنیدار است ،چراکه مقدار  tبراي ضریب مسیر آن ()4/34
بیشتر اۀ  7محاسبه شده است ،لذا فرض صفر رد میشود؛ پس با
اطمینان  99درصد میتوان گفت که فرضیۀ هفتم پژوهش
پذیرفته میشود.
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براساس جدول ،0اثر رضایت مشتري بر تبلیغات شفاهی
معنیدار است ،چراکه مقدار  tبراي ضریب مسیر آن ()4/94
بیشتر اۀ  7محاسبه شده است ،لذا فرض صفر رد میشود؛ پس با
اطمینان  99درصد میتوان گفت که فرضیۀ هشتم پژوهش
پذیرفته میشود.
درن ایت ،براساس جدول ،0اثر رضایت مشتري بر خرید
مجدد مشتري معنیدار است ،چراکه مقدار  tبراي ضریب مسیر
آن ( )4/26بیشتر اۀ مقدار بحرانی محاسبه شده است ،لذا فرض
صفر رد میشود؛ پس با اطمینان  99درصد میتوان گفت که
فرضیۀ ن م پژوهش پذیرفته میشود.
حال ج ت بررسی براۀش و تطبیقپذیري مدل ،مانند مدل
انداۀهگیري پژوهش ،اۀ شاخصهاي براۀش استفاده شده که
نتایج آن در جدول  5ارائه شده است .تمامی شاخصهاي
براۀش ،اۀ براۀش مناسب مدل ساختاري پژوهش حکایت دارد.

جدول  .5شاخصهاي برازندگی مدل ساختاري پژوهش
شاخص
مجذور کايدو به درجۀ آۀادي
میاناین مجذور پسماندها ()RMR
میاناین مجذور پسماندهاي استانداردشده ()SRMR
شاخص براۀندگی ()GFI

حد مطلوب

مقدار گزارششده

کمتر اۀ 6

مقدار  344/62تقسیم بر  075حدود 1/01

نزدیک به صفر

4/431

کمتر اۀ  4/45بسیار عالی است

4/45

نزدیک به یک

4/91

شاخص نرمشد براۀندگی ()NFI

4/92

شاخص نرمنشد براۀندگی ()NNFI

4/98

شاخص براۀندگی فزاینده ()IFI

باالتر اۀ 4/9

شاخص براۀندگی تطبیقی ()CFI
ریشۀ دوم برآورد واریانس خطاي تقریب ()RMSEA

 .7بحث و نتیجهگیري
یافتههاي حاصل اۀ آۀمون فرضیۀ اول حاکی اۀ آن است
که در جامعۀ آماري مورد بررسی پژوهش ،تع د مشتري بر
خرید مجدد تأثیر مستقیمی ندارد؛ و به عبارت دیار ،افزایش
در ایجاد تع د در مشتري تأثیري بر میزان خرید مجدد
مشتریان ندارد .این نتیجه با نتایجی که سایر محققان
بهدست آوردهاند ،درتضاد است؛ درنتیجه میتوان خاطرنشان
کرد که تع د به نام و نشان تجاري بهطور معمول در
کاالهاي مصرفی بادوام گرانقیمت صورت میپذیرد و
محصوالت لبنی در این تعریف نمیگنجد .یافتههاي حاصل

4/98
4/98

ۀیر 4/1

4/46

اۀ آۀمون فرضی دوم حاکی اۀآن است که در جامعۀ آماري
مورد بررسی ،اعتماد مشتري بر خرید مجدد تأثیر مستقیمی
ندارد و جنبههاي اعتماد مشتري تأثیري در تکرار خریدآن ا
ندارد .هرچند توجه به جنبههاي ایجاد اعتماد مشتریان وو
همچون صادقبودن به آن ا و اطمینان اۀ سالمتی محصول
وو یکی اۀ عوامل تأثیرگذار بر خرید مجدد است ،تنو طلبی
مصرفکنندگان و یا حساسیت قیمتی باعث میشود که
مشتریان علیرغم اعتماد به یک محصول ،به استفاده اۀ
محصوالت رقبا تمایل داشته باشند.
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درخصوص فرضیۀ سوم ،یافتههاي پژوهش حاکی اۀ آن
است که در جامعۀ آماري مورد بررسی پژوهش ،درگیري
ذهنی مشتري تأثیر مستقیمی بر خرید مجدد مشتریان ندارد؛
و اۀ آنجا که کاالهاي با درگیري دهنی باال که خودانااره،
ارۀشها و نیاۀهاي مصرفکننده را نمادپرداۀي میکنند،
معموال کاالهاي مصرفی بادوام گرانقیمتی هستند که
مخاطر درکشد باالتري دارند درحالیکه محصوالت لبنی
در دستۀ محصوالت با درگیري ذهنی پایین قرار دارند ،چنین
بهنظر میرسد که نحو چیدمان و بهنمایشگذاشتن
محصوالت میتواند بر فرایند تصمیمگیري مشتریان تأثیرگذار
باشد .نتایج بهدستآمده اۀ آۀمون این فرضیه با نتایجی که
سایر محققان بهدست آوردهاند ،همسو است؛ براي مثال،
«السن» ( )7442و «کورتیس» )7449( 1به این نتیجه
رسیدند که بین درگیري ذهنی در درون طبقۀ محصول و
خرید مجدد مشتریان ،رابطۀ مثبتی وجود دارد.
یافتههاي پژوهش درخصوص فرضیۀ چ ارم حاکی اۀ آن
است که در جامعۀ آماري مورد بررسی ،تبلیغات شفاهی بر
خرید مجدد تأثیر مستقیمی ندارد؛ همچنین ،افزایش در
جنبههاي تبلیغات شفاهی تأثیري در رفتار خرید مشتریان
ندارد .نتایج بهدستآمده اۀ آۀمون این فرضیه ،کمی با نتایجی
که سایر محققان بهدست آوردهاند ،درتضاد است .رضایت اۀ
محصوالت لبنی و درنتیجه تبلیغات شفاهی درخصوص آن بر
ذائقۀ مشتریان متکی است و با توجه به تفاوت در ذائقهها،
تبلیغات شفاهی مشتریان دیار تأثیري بر خرید مجدد ندارد،
چراکه فرد ترجیح میدهد بهجاي اتکا به تجربیات دیاران،
با توجه به هزینههاي پایین درصورت بروۀ اشتباه ،خود به
کسب تجربه اقدام کند.
درخصوص فرضیههاي پنجم و ششم ،یافتههاي پژوهش
حاکی اۀ آن است که در جامعۀ آماري مورد بررسی پژوهش،
رضایت مشتري تأثیر مستقیمی بر تع د و اعتماد وي دارد؛
یعنی افزایش در جنبههاي رضایت مشتریان ،به افزایش تع د
و تعامل و ارتباط با عرضههاي شرکت به باۀار منجر میشود
و توجه به ذائقۀ مشتریان ،ارائۀ محصول باکیفیت در تمامی
گروههاي لبنی منطبق بر استانداردها ،طراحی و تولید و توۀیع
محصوالت بهصورت کامال ب داشتی و به موقع میتواند در
باالبردن اعتماد مشتریان مفید باشد .رائویروئن و میلر
( ،)7442سوها و تینجی ( ،)7449کورتیس ( ،)7449الي و
فوچن ( )7411نیز در پژوهشهاي خود به این نتایج رسیدند.
درخصوص فرضیۀ هفتم ،یافتههاي پژوهش حاکی اۀ آن
است که در جامعۀ آماري مورد بررسی پژوهش ،درگیري
ذهنی مشتري تأثیر مستقیمی بر رضایت مشتریان دارد .وقتی
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مصرفکنندگان در موقعیت درگیري ذهنی پایین قرار دارند،
میل ندارند در تالش اطالعاتپرداۀانۀ گستردهاي درگیر
شوند؛ بنابراین،بهجاي گرفتن تصمیمهاي کامل و بیعیب،
تصمیمهاي رضایتبخش میگیرند.
در جامعۀ آماري مورد بررسی ،یافتهها درخصوص فرضیۀ
هشتم نشان میدهند که رضایت مشتري بر تبلیغات شفاهی
تأثیر مستقیمی دارد؛ یعنی افزایش در جنبههاي رضایت
مشتري وو مانند تولید محصوالت لبنی باکیفیت ،نوآوري در
عرضۀ محصوالت جدید ،مدیریت ارتباط با مشتریان و
پیایري شکایات و انتقادات ... ،وو موجب باالرفتن رضایت
مشتریان و درنتیجه تبلیغات شفاهی مثبت آن ا میشود .نتایج
بهدستآمده اۀ آۀمون این فرضیه ،با نتایجی که سایر محققان
بهدست آوردهاند ،همسو است؛ براي نمونه ،رائویروئن و میلر
( ،)7442الدهاري ،)7442( 7سوها و تینجی ( ،)7449کیم و
همکاران ،)7449( 6و کورتیس ( )7449به این نتیجه رسیدند
که یکی اۀ عوامل تأثیرگذار بر ایجاد تبلیغات شفاهی مثبت
مشتریان ،رضایت آن ا است.
یافتههاي پژوهش درخصوص فرضیۀ ن م حاکی اۀ آن
است که در جامعۀ آماري مورد بررسی پژوهش ،رضایت
مشتریان تأثیر مستقیمی بر خرید مجدد آن ا دارد؛ یعنی
رضایت مشتریان بهطور مستقیم بر رفتار آتی آن ا درخصوص
خرید مجدد محصول لبنی اثر میگذارد .نتایج بهدستآمده اۀ
آۀمون این فرضیه ،با نتایجی که سایر محققان بهدست
آوردهاند ،همسو است؛ براي نمونه ،رائویروئن و میلر (،)7442
سوها و تینجی ( ،)7449کیم و همکاران ( ،)7449و کورتیس
( )7449به این نتیجه رسیدند که یکی اۀ عوامل تأثیرگذار بر
خرید مجدد مشتریان ،رضایت آن ا است.
 .6پیشنهادهاي مديريتی
براساس نتایج باال ،پیشن ادهاي مدیریتی ۀیر ارائه شده
است:
•با توجه به تأثیر مستقیم و قدرتمند رضایت مشتري بر ایجاد
تبلیغات شفاهی ،پیشن اد میشود به ارتقا و سنجش مداوم
رضایت مشتریان اهمیت بیشتري داده شود؛ چراکه تبلیغات
شفاهی مانند شمشیري دولبه است که طرف منفی آن اۀ
طرف مثبت آن برندهتر است ،همچنین ف رست هایی که
دربار ب ترینها انتشار مییابند ،میتوانند ابزار بالقوهاي براي
سرۀبانانداختن محسوب شوند.
•اۀ آنجا که رضایت مشتریان تأثیر ۀیادي بر تع د آنان دارد،
شناساندن شرکت در یکی اۀ جایااههاي «ب ترین کیفیت»،
1. Curtis, T.
2. Ladhari
3. Kim, et al

بررسی تأثیر وفاداري بر خريد مجدد مشتريان فراوردههاي لبنی

«کمترین قیمت»« ،باالترین فایده»« ،مطمئنترین» و یا
«استفاده اۀ تکنولوژي پیشرفته» و پایبندي به آن بهنحويکه
این نقطۀ قوت در اذهان باقی بماند ،مفید خواهد بود.
• با توجه درگیري ذهنی پایین مشتریان فراوردههاي لبنی
و فرایند تصمیمگیري محدودي که درخصوص این نو
محصوالت وجود دارد ،پیشن اد میشود به نحو چیدمان
محصوالت در فروشااهها بهمنظور درمعرض دید بودن و
دسترسی آسان مشتریان توجه بیشتري شود.
• با توجه به تأثیر رضایت مشتریان بر اعتماد آنان ،پیشن اد
میشود به باالبردن کیفیت انطباق محصوالت اهمیت
بیشتري داده شود؛ که در این راستا ،کنترل مداوم کیفیت
محصوالت اهمیت ۀیادي دارد.
 .3محدوديتهاي پژوهش
در این پژوهش ،اۀ سه بعد ۀمانی ،مکانی و موضوعی،
محدودیتهایی وجود داشت:
 .1محدودیت ۀمانی :در این پژوهش ،جمعآوري اطالعات
اۀ افراد در تابستان  94انجام شده است .بنابراین ،با توجه به
شرایط ویژهاي که بر فرهنگ مصرف لبنیات حاکم است،
رفتار مشتریان تحت تأثیر این فرهنگ قرار دارد .اۀ این رو،
بسته به شرایط علمی ،اقتصادي ،اجتماعی و فرهنای،
رفتارهاي متفاوتی اۀجانب مشتریان صورت میپذیرد.
 .7محدودیت مکانی :پژوهش حاضر اۀنظر مکانی صرفا
به فروشااههاي رفاه ش ر ت ران محدود است.
 .6محدودیت موضوعی :اۀ آنجا که این تحقیق در حوۀ
علوم انسانی و بهویژه رفتار مصرفکننده تمرکز دارد،
یافتههاي آن را صرفا میتوان در حوۀ علوم انسانی تعمیم
داد و احتمال نمیرود درمورد مقایسۀ نتایج بهدستآمده ،اۀ
منطق معادالت ساختاري در سایر علوم نیز استنباط شود.
کتابنامه
شاهین ،آرش و تیموري ،هادي .1682 .وفاداري مشتري
(مفاهیم و الاوها) .چاپ اول انتشارات ج اد دانشااهی و
واحد اصف ان.
عبدالوند ،محمدعلی و عبدلی ،کیوان« .1682 .بررسی
عوامل مؤثر بر وفاداري مشتریان بانک تجارت» ،مجلۀ
مدیریت باۀاریابی ،ش  ،5ص 74و.1کاتلر ،فیلیپ؛ حیدرۀاده،
کامبیز؛ و رادفر ،رضا .1683 .فیلیپ کاتلر به سؤاالت
تخصصی شما در باۀاریابی پاسخ میدهد .چاپ اول .انتشارات
کساکاوش.
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کاتلر ،فیلیپ .1685 .مدیریت باۀاریابی؛ تجزیه و تحلیل،
برنامهریزي ،اجرا و کنترل .ترجمۀ ب من فروۀنده .نشر
آموخته.
کاوسی ،سیدمحمدرضا و سقایی ،عباس .1680 .روشهاي
انداۀهگیري رضایت مشتري .چاپ دوم .انتشارات سبزان.
موون ،جان و مینور ،میشل .1688 .رفتار مصرفکننده.
چاپ اول .انتشارات دانشااه آۀاد اسالمی و واحد قزوین.
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