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بررسییی اراباب بین شیینرر نیروهاو فرو  با رفتار مشیییترو با ن ش   هدف این پژوهش  :چکیده

 .او اسیتان خوزستان است هاو زنجیرهگرو ارز  افزودة اجربی در میان مشیتریان فروشیگاه  میانجی

نفر اعضاو 093او در بین هاو مربوطه، پرسیشینامه  و آزمون فرضییه براو پاسی  به پرسیش پژوهش   

براو  .اوزیع شد یراحتمالی دردسترس انتخاب شده بودند،که از طریق نمونه گیرو غ نمونه مطالعاای

ها از روایی محتوایی و روایی سیازه و براو اعیین پایایی آن از ضری  آلفاو  اعیین روایی پرسیشینامه  

ه است که نتایج نشان از روایی و پایایی مناس  سؤاالر پرسشنامه داشت. پس از کرونباخ استفاده شد

مورد اجزیه lisrelو   SPSSها از طریق دو نرم افزارهاو اوزیع شییده دادهجمع آورو پرسییشیینامه 

اأثیر معنادارو بر ارز  اقتصییادو شیینرر نیروهاو فرو  احلیل قرار گرفت و نتایج نشییان داد که  

اعامالر لذر  خدمار و ارز    کاراییسوو نیروو فرو ، ارز  اعالی خدمار، ارزادراک شیده از  

ار بر رفتط نیروو فروشییر معنادار ارز  اجربی افزوده اوسییبخش دارد. همچنین نتایج نشییان از اأثی

 .  داشت )وفادارو به نیروو فرو  و سنم خرید مشترو( مشتریان

 -اقتصادو ، ارز  اعالی خدمار، ارز  کارایی خدمار ارز   -شنرر نیروهاو فرو   كلید واژه:

 ارز  اعامالر لذر بخش

 

م(
دو

ل 
سا

ی )
سان

م ان
لو

ی ع
ص

ص
تخ

ی 
علم

له 
مج

 

ره 
ما

ش
42 

د 
جل

 /
1 

اد 
رد

 خ
 /

19
31

ص
 /

119-
334

 

http://www.johs.ir/
http://www.iseas.ir/
http://www.listjournal.ir/
http://www.conferencelist.ir/


 433-911، ص   1931  خرداد،  1، جلد 42، شماره  انسانی علوم

ISSN: 1394-0036 
http://www.johs.ir  

 

www.ISEAS.ir                     پایگاه استنادی ملی مقاالت دانشگاهی ایران 

www.Listjournal.ir                    پایگاه استنادی ملی مجالت دانشگاهی ایران 

www.ConferenceList.ir    پایگاه استنادی ملی کنفرانس های دانشگاهی ایران 

 

 
 

300 
 

 

1394-0036 © 2017 ISEAS. Personal use is permitted, but republication/redistribution requires 

ISEAS permission. This paper costs 500,000 Rials for download. 
 

 
 

 مقدمه -1

اند. عالوه بر این، مشییتریان هر روز علم و در دنیاو کسیی  و کار امروزو کسیی  و کارهاو مختل  با رقابت روز افزون رو به رو شییده

ا ختل  رهاو مکنند و انواع گزینهکنند پیدا میمختل  ارائه میهاو آگاهی بیشییترو نسییبت به محصییوالر و خدماای که سییازمان 

(.  در چنین شرایطی، جذب مشتریان 7332، 1پردازند )اندوبیسیآننا و سیب  و سینگین کردنشیان می    پیش رو دارند و به م ایسیه 

ی از جمله خرده فروشییی جدید و حفظ مشییتریان موجود، کارو بسیییار دشییوار و در عین حای حیاای براو کسیی  و کارهاو خدماا

 هاست.  

هاو بزرگ و کوچکی ایجاد شده اند که هاو اخیر، فروشگاهاو در سایهاو زنجیرهبا اوجه به رشد و مورد اوجه قرار گرفتن فروشگاه

هاو اهشییگاند جایگاه خوبی را در اذهان مشییتریان پیدا کنند و به افزایش رقابت در این عیینعت دامن بزنند. در نتیجه، فرواوانسییته

زنجیره او جنت کسی  سود و باقی ماندن در فضاو رقابتی امروزو، نیازمند اوجه به عواملی هستند که بتواند در مشترو وفادارو  

هاو انجام علی رغم اال دهد، ایجاد کرده و آننا را ارغی  به خرید از فروشگاه خود کنند. این در حالی است که مطالعار نشان می

ها و عوامل مؤثر بر موف یت آننا، این واحد اوفیق چندانی در بینش کافی نسییبت به چگونگی اداره این فروشییگاه شییده به علت عدم

 (.  1097)احمدو و همکاران،  نیل به اهداف اعیین شده و ایجاد وفادارو در مشتریان و کس  مزیت رقابتی نداشته اند

مدیریت، جنت حفظ مشترو و کس  مزیت رقابتی در عنایع خدماای از جمله در عصر حاضر یکی از  عوامل منمی که پژوهشگران 

ارز  دریافت شده مشترو (. 7312، 7باشد )بابین و همکاراناند، ارز  مشترو میاو به آن داشتهعنعت خرده فروشی، اوجه ویژه

مورد اوجه قرار گرفته اسیییت. ارائه یر هاو اخیکی از متغیرهاو منم بازاریابی اسیییت که اهمیت آن در آثار متعددو در طوی سیییای

ش  امرو منم براو کس  و کارها از جمله در عنعت خرده فروشی در جنت حفظ مشترو و بنترین ارز  ممکن به مشیتریان بی 

منم این است که ارز  از دید مشترو در بازار و به وسیله ادراک  مسئله (.7312، 0)اسریواستاوا و کایباشد کس  مزیت رقابتی  می

کننده. از شیود و نه در کارخانه و از طریق امایالر و مفروضیار عرضه  کند، اعیین میپردازد و آنچه دریافت میمشیترو از آنچه می 

فرو  )کارکنان سازمان(  در فرایند ارز  هاو برخی از مح  ان،  ضمن اأکید زیاد بر ارز  مشترو، به بررسی ن ش نیروورو  این

اح ی ار نشان داده است که شنرر نیروهاو فرو  )کارکنان سازمان(، اعندار اخالقی آنان  و نیز ارز  هاو آفرینی پرداخته اند. 

ار است رگذایجاد شیده اوسیط آننا به شدر بر اوسعو وفادارو مشترو نسبت به نیروهاو فرو  و در ننایت نسبت به سازمان  اأثی  

(. این موضوع وقتی 7312که همین امر موج  سیرمایه گذارو و ادامه همکارو مشیتریان در آینده خواهد شید )بابین و همکاران،    

                                                           
1Ndubisi 
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( از علل ارک کس  و کارهاو خدماای که مست یمأ با مشتریان سروکار دارداز %23شود که بدانیم نزدی  به هفتاد درعد)ار میمنم

الفت باشد)شیکالر به وجود آمده در هنگام ارائه خدمار از سیوو  نیروهاو فرو  )کارکنان( سازمان می  سیوو مشیترو به دلیل م  

اگرچه اثر اعتبار و شنرر شرکت بر برایند شرکت به خوبی درک شده است،  با این حای اوجه کمی به درک اثر اعتبار (. 1091منر، 

با اوجه به این روند، شرکت ها شروع به بررسی این نکته کرده اند که آیا شنرر  و شنرر  فروشنده بر موف یت سازمان شده  است.

عنوان عاملی اثربخش در جذب و وفادار اوان بهنیروهاو فرو  )کارکنان سازمان( و ارز  ایجاد شده اوسط آننا براو مشترو را می

هم دانشگاهیان و هم مجریان، عالقمند به یافتن شواهد  (.از این رو7310کردن  مشترو در نظر گرفت یا خیر؟ )بالنس و همکاران، 

اجربی در مورد سیینم شیینرر نیروو فرو  بر ارز  دریافت شییده مشییترو و در نتیجه وفادارو مشییترو به عنوان دو پیش بینی  

یان به مشتر ارین مراکز ارائه خدمارعنوان یکی از منمکننده اعیلی عملکرد کسی  و کار هسیتند.در نتیجه، عینعت خروفروشی به    

سازد اا میزان او داشیته باشید. سنجش وفادارو مراجعین، مدیر را قادر می  باید به اثربخشیی و بنره بردارو از منابع خود اوجه ویژه 

(. برهمین 1091هاو خود را در زمینه افزایش بنره ورو پایش نماید و براو آینده طرح ریزو کند )طباطبایی، پیشیییرفیت برنیامیه   

رابطو شینرر نیروهاو فرو  بر رفتار مشتریان با ن ش  پژوهش به دنبای پاسی  به این سیؤای اسیاسیی هسیتیم که      در این  اسیاس 

 او استان خوزستان چگونه است؟هاو زنجیرهمیانجی گرو ارز  اجربی افزوده اوسط نیروهاو فرو  در میان مشتریان فروشگاه

 مبانی نظری پژوهش -2

ارزش تجربی )ارزش اقتصادی، كارایی خدمات، تعالی خدمات و تعامالت لذت  رابطة بین شهرت نیروی فروش و-2-1

 بخش(

بین شنرر ادراکی فروشنده و ارز  افزوده اوسط فروشنده در منابع مربوب به نیروو فرو  محدود اح ی ار در خصوص رابطه 

طو این مفاهیم استفاده شده است. فرض اعلی است. با این حای در مطالعار قبلی،  نظریه ))سیگنالینگ(( به عنوان اساس نظرو راب

این ائورو این است که عدم ا ارن اطالعاای بین مصرف کننده و شرکت، موج  ایجاد عدم قطعیت مصرف کننده در  مورد انتخاب 

ر و شنر شود. استفاده از  شنرر و اعتبار شرکت به عنوان ی  سیگنای، ریشه در دیدگاه اقتصادو داشت. این دیدگاه،بنینه می

(. در منابع 1999، 1اواند براو اأثیر گذارو بر رفتار مشترو استفاده شود ) شاپیروگیرد که میاعتبار را به عنوان سیگنالی در نظر می

رو، کنند، از اینها، همیشه عفار درونی و ذاای محصوالر را ارزیابی نمیدارد که مصرف کننده( بیان می1999بازاریابی، زیتنامل )

، 7کنند.  به عالوه،  مح  ان قبلی نظیر )براونها از عفار خارجی به عنوان سیگنالی براو ارزیابی این محصوالر استفاده میآن

                                                           
1 Shapiro 
2 Baron 

http://www.johs.ir/
http://www.iseas.ir/
http://www.listjournal.ir/
http://www.conferencelist.ir/


 433-911، ص   1931  خرداد،  1، جلد 42، شماره  انسانی علوم

ISSN: 1394-0036 
http://www.johs.ir  

 

www.ISEAS.ir                     پایگاه استنادی ملی مقاالت دانشگاهی ایران 

www.Listjournal.ir                    پایگاه استنادی ملی مجالت دانشگاهی ایران 

www.ConferenceList.ir    پایگاه استنادی ملی کنفرانس های دانشگاهی ایران 

 

 
 

302 
 

 

1394-0036 © 2017 ISEAS. Personal use is permitted, but republication/redistribution requires 

ISEAS permission. This paper costs 500,000 Rials for download. 
 

 
 

مثبت بین شنرر شرکت و  ادراک مشتریان از ارز  عرضه کننده پیدا (، ی  رابطو 7332؛ کریت و برودو، 1990؛ شاپیرو، 1992

(، براو اوجیه این رابطه در زمینو شرایط خدماای،  عملکرد 7339)  1شده اوسط هانسن و همکارانکردند. ی  دلیل احتمالی ارایه 

رو،  مشتریان از شنرر شرکت به عنوان سیگنالی براو اعتماد به ارز  دریافت شد. از اینخدماای بود که ارزیابی آن سخت ال ی می

رد استفاده در منابع براو اراباب بین ارز  ادراک شده مشترو و شنرر، شده از عرضه کننده استفاده می کنند. دیگر مدی نظرو مو

پاس   بود.  با در نظر گرفتن شنرر شرکتی به عنوان ارز  ادراک شده مشترو و  محرک به عنوان پاس   -ارگانیسم -مدی محرک

 ارز  ادراک شده مشترو دارد.اند که شنرر شرکتی اثر معنی دار و مثبت بر ( اخیراً نشان داده7310) 7چین-مشترو، کو

فروشنده،  این بسیار محتمل است که  مشترو همیشه نتواند ارز  اقتصادو افزوده اوسط فروشنده را به  -در رابطه با اثر مت ابل

بی اخصوص در رابطه با  اطالعار ناقص ارزیابی کند. در نتیجه، مشترو می اواند از  شنرر  فروشنده به عنوان سیگنالی براو ارزی

این ارز  اقتصادو استفاده کند. براو مثای اگر مشترو فروشنده را به عورر فرد منص  و عادقی که نگران مشترو خود است در 

ارین محصوی درک خواهد کرد. در این رابطه، ارین شخص براو اوعیو اقتصادونظر بگیرد، مشترو، احتماالً، فروشنده را مناس 

ن دادند که چگونه مشتریان انالین از شنرر خرده فروشان براو ارزیابی کیفیت محصوی استفاده (، نشا7330) 0چن و  دابینسکی

(، نشان دادند که مشتریان از  شنرر شرکت به عنوان ی  رو  جدید براو ارزیابی  ارایه 1999) 2چنین، رایو و منرهکنند. هممی

 مطالعار قبلی، فرض شماره ی  مطرح شده است. رو، بر اساسکنند. از اینها استفاده میکیفیت عرضه کننده

هایی در مورد کیفیت و عمل شرکت ارایه کردند. در نتیجه، اگر  مشترو ( نشان دادند که اعتبار شرکت، سیگنای7339) 1گو  و جان

کرده  ژو، پوی دریافتاحساس کند که در معاملو گذشته با فروشنده، ایشان، بنترین نسبت سرمایه گذارو را از حیث اال ، زمان، انر

شود که به نوبه خود، موج  ایجاد ادراک مشترو از کارایی فروشنده در است، این ادراک مثبت موج  افزایش شنرر فروشنده می

(، نشان دادند که اگر مشترو این اعامل را با فروشنده به عورر 7332) 2شود. در این رابطه، کنگ و همکارانمرحله پس از خرید می

کند. با اوجه به مطال  گفته شده فرضیه رزیابی کند، خدمار ارائه شده اوسط فروشنده را به عورر کارآمدار ارزیابی میمثبت ا

 شماره دو بیان شده است.

                                                           
1 Hansen et al 
2Kuo-Chien 
3 Chen and Dabinski 
4 Rao and Monroe 
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6Keng et al 
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یابد. این شنرر موج  افزایش عملکرد با گذشت زمان،  شنرر ناشی از عداقت، انصاف و  دغدغه و مسئولیت پذیرو افزایش می

( استدالی کردند که شنرر 7332شود. در این رابطه،  کنگ و همکاران )و قابلیت او براو رفع انتظارار مشترو می ادراکی فروشنده

اواند به عنوان نماد ظرفیت عرضه کننده براو رفع انتظارار ذو نفعان در نظر گرفته شود. در نتیجه، اگر مشترو،  شنرر شرکت می

گیرد. در واقع، دانشمندان قبلی )گو  و او، خدمار فروشنده را به عورر عالی در نظر می فروشنده را به عورر مثبت ارزیابی کند،

(، 7332(، ی  رابطو مثبت بین شنرر و کیفیت  ادراکی مشاهده کردند. به عالوه، در شرایط خرید، کنگ و همکاران )7339جان، 

ن و  برارو خدماای ادراک شده مشترو  مشاهده کردند. در او بین  ادراک مشترو از کیفیت خدمار ارائه شده اوسط کارکنارابطه

رو، بر اساس مطالعار قبلی، فرض ( بیان کرد که  اعتبار و شنرر اراباب انگاانگی با کارایی دارد. از این7313) 1این راستا، وانگ

 شماره سه مطرح شده است.

فه و احساس مصرف کننده احت اأثیر احساسار کارکنان اند که عاطبر اساس نظریو سرایت عاطفی، چندین مح ق استدالی کرده

(. سرایت عاطفی، امایل براو ا لید خودکار و هم زمان سازو احساسار، الفظ عوای، حرکار بدن 7339خدماای قرار دارد )وانگ، 

رو، بر اساس نظریه از این(. 1992، 7گرایی احساس است )هتفلید و همکارانو  حرکار با  احساسار  افراد دیگر و در نتیجه براو هم

و،  اگر رها اعامل دارند ا لید کنند. از اینهایی که با آنفوق، استدالی ما این است که مشتریان امایل دارند اا از احساسار فروشنده

 .(1993، 2؛ شارما و لوو7330، 0ار است. چندین مح ق )بیتنرفروشنده راضی و خوشحای باشد، براو مشترو  نیز لذر بخش

گیرد که داراو شنرر خوبی است )انصاف، عداقت و دغدغه(، احتماال، وقتی که مشترو، فروشنده را به عورر فردو در نظر می

رو، اراباب شود اا مشتکند. این هماهنگی منجر به این میهاو زبانی و غیر زبانی طی اعامل مشاهده میپیوستگی بیشترو بین پیام

ود شنده را به عورر مثبت در نظر بگیرد. به عالوه هماهنگی و پیوستگی اراباب فروشنده، موج  میغیر زبانی و غیر شفاهی فروش

ود. شاا فروشنده، اصویر مثبت از فروشنده را به ذهن بسپارد که به نوبه خود موج  افزایش  لذر مشترو از اعامل با فروشنده می

 طرح شده است.رو، بر اساس مطالعار قبلی، فرض شماره چنارم ماز این
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 ورفتارمشتری تجربی هایارزش رابطةبین-2-2

( پی بردند که 7339) 1اند که ارز  ادراکی اثر مثبتی بر وفادارو مشترو دارد. براو مثای، الو و همکاراناح ی ار قبلی نشان داده

(، نشان دادند که ارز  ادراکی مشترو 7332) 7ارز  ادراکی، ی  شاخص منم وفادارو مشترو است. هم چنین اسپیترو و دیون

(، ی  رابطو مثبت بین  کارایی خرید ادراک شده و ارز   7332اراباب مثبتی با رفتار وفادارو دارد. به عالوه، کنگ و همکاران )

دریافت شده اوسط ( نشان دادند که ارز  7332برارو و  قصد رفتارو مشترو مشاهده کرد. در شرایط فرو ،  پالمتیر و همکاران )

 ها احساس کنند که ارز رو، مشتریان در عورای وفادار به  فروشنده هستند که آنمشترو اثر مثبت بر وفادارو مشترو دارد. از این

آورند. به عالوه، احلیل داده ها اوسط کنند بدست میاقتصادو بیشترو را از این فروشنده نسبت به ان چه که از رقبا دریافت می

( از  دو زمینه کارکنان بان  و کارکنان فروشگاه نشان داد که اثر مت ابل لذر بخش اثر مثبتی بر روو رضایت 7333) 0ر و گوینرگرمل

مشترو و  نیار وفادارو مشترو دارد. از این رو اگر ی  فروشنده موج  شادو مشترو و لذر او طی اعامل شود، این اثر مثبتی بر 

در اعامل با فروشنده خواهد بود. از این  روو فرض زیر ارایه می شود  هر چه سطح  ارز  افزوده هاو مشترو سالیق و خواسته

رو، بر اساس مطالعار قبلی، فرضیه هاو اجربی ادراک شده باالار باشد، سطح وفادارو نسبت به  فروشنده افزایش می یابد. از این

به عورر نسبت ارکیبی و اجمعی اراباب مشترو با شرکت  (SOW)خرید مشتروسنم شماره پنجم اا هشتم مطرح شده است. 

مشترو ی  شاخص منم  خرید(. سنم 7332، 2شود ) داو وهمکارانکند اعری  میهایی که در آن شرکت رقابت میدر  همو م وله

 مشترو، پیش خریدمیزان اراباب مشترو به خصوص در عنایع خدماای در نظر گرفته شده است )همان منبع(. هدف از برآورد سنم 

ن و شود )گارلبینی رفتار مشترو بوده، و به عنوان شاخص وفادارو برند در زمینه کاالهاو بسته بندو شده مشترو استفاده می

دهد که (. در ننایت،ی  شاخص  مفید براو  اثر بخشی  فروشنده است زیرا نشان می7339، 2،  پالمتیر و همکاران7332 ،1کندای

تی از  مشترو،  به عورر نسب ده است.  به طور کلی، سنم خریدتانسیل مشترو اوسط فروشنده در نظر گرفته نشچه نسبتی از  پ

اواند این رفتار را شود. چون  ی  مشترو میدهد اندازه گیرو میکس  و کارو که مشترو با شرکت در ی  دوره زمانی انجام می

 (.7312طی زمان اغییر دهد )اچ چاکویی، 
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رو، بر اساس باالار است. از این .SOW، انتظار می رود که هر چه سطح  ارز  اجربی ادراک شده بیشتر باشد، سطح در نتیجه

 هاو شماره ننم اا دوازدهم مطرح شده استمطالعار قبلی، فرضیه

 رابطة بین وفاداری به نیروی فروش و سهم خرید -2-3

-مشترو نشان دادند. براو مثای، در  زمینه خرده فروشی، میر خریداو قوو بین  نیار رفتارو مشترو و سنم مطالعار قبلی رابطه

مشترو  مشاهده کردند. هم چنین با در نظر گرفتن دو عنعت  خریداو مثبت بین وفادراو مشترو و سنم (،  رابطه7332واردن )

(، ی  رابطو مثبت بین قصد باز خرید و سنم 7331مان و همکاران )-ینزهاو  حمل و ن ل و دارویی(، مطالعه پرکمتفاور )شرکت

نشان داد. به عالوه اگر مشترو وفادارو بیشترو به فروشنده نسبت به رقباو دیگر داشته باشد، مشترو خرید بیشترو  خرید مشترو

 شماره سیزدهم مطرح شده استرو، بر اساس مطالعار قبلی، فرض از این فروشنده نسبت به رقبا خواهد کرد. . از این
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 فرضیه های پژوهش

 شنرر نیروو فرو ، اراباب مثبتی با  ادراک مشترو از ارز  اقتصادو ایجاد شده اوسط نیروو فرو  دارد..1

 شنرر نیروو فرو ، اراباب مثبتی با ادراک مشترو از کارایی خدمار نیروو فرو  دارد..7

 مثبتی با ادراک مشترو از اعالی)برارو( خدمار نیروو فرو  دارد.شنرر نیروو فرو ، اراباب .0

 شنرر نیروو فرو ، اراباب مثبتی با ادراک مشترو از  میزان لذر بخش بودن  اعامل با نیروو فرو  دارد..2

 ارز  اقتصادو ادراک شده، اراباب مثبتی با وفادارو مشترو دارد..1

 مثبتی با وفادارو مشترو به نیروو فرو  دارد. ادراک مشترو از کارایی خدمار، اراباب.2

 ادراک مشترو از اعالی) برارو( خدمار، اراباب مثبتی با وفادارو مشترو به نیروو فرو  دارد..2

 ادراک مشترو از اعامال لذر بخش، اراباب مثبتی با وفادارو مشترو به نیروو فرو  دارد...9

 ا سنم خرید مشترو دارد.ارز  اقتصادو ادراک شده، اراباب مثبتی ب.9

 ادراک مشترو از کارایی خدمار، اراباب مثبتی با سنم خرید مشترو دارد..13

 ادراک مشترو از اعالی) برارو( خدمار، اراباب مثبتی با سنم خرید مشترو دارد..11

 دارد.خرید مشترو  ادراک مشترو از اعامال ر لذر بخش، اراباب مثبتی با سنم .17

 نیروو فرو  اراباب مثبتی با سنم خرید مشترو دارد.وفادارو به .10

 

 روش پژوهش -3

گردد و همچنین از  نوع پیمایشی محسوب میی این پژوهش از نظر هدف کاربردو بوده و از نظر رو  از نوع اح ی ار اوعیفی 

 اح ی ار همبستگی می باشد و از لحاظ زمانی جز اح ی ار ا  م طعی می باشد.

 گردآوری داده هاابزار -3-1

قسمت عمده  7شامل  حاضر پرسشنامهکه در این پژوهش براو سنجش متغیر هاو مورد مطالعه، از پرسشنامه استفاده شده است 

 است 

اطالعار عمومی پاسخگو  در این بخش از سؤاالر سعی شده اا اطالعار کلی و جمعیت شناختی مربوب به پاس  دهندگان جمع -1

 )جنسیت، اأهل،سن، احصیالر( ای استؤس2آورو شود که شامل 
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( 7312که از پژوهش اچچاکویی ) گویه می باشد 71که شامل اطالعار اختصاعی  این بخش شامل سواالر اخصصی است -7

 استخراج شده است. 

 ابزار گردآوری داده ها 2و  پایایی  1روایی -3-2

جش براو سن استفاده شده است. بدین عورر کهمحتوایی و روایی سازه در این پژوهش براو بررسی روایی پرسشنامه از رو  روایی 

پرسشنامه به اعدادو از عاح  نظران و اسااید مدیریت و علوم رفتارو از جمله استاد راهنما و مشاور داده شده و از آن روایی محتوا،

و همچنین براو سنجش روایی  را اایید نمودند ها نظرخواهی گردید که به اافاق پرسشنامهها و ارزیابی فرضیهها در مورد پرسش

سازه، رو  احلیل عاملی ااییدو براو اایید گویه هاو پرسشنامه استفاده شده است که با اوجه به م ادیر بار عاملی)ضری  بتا( که 

محاسبه پایایی، ضری  براو االر از روایی خوبی برخوردار هستند.سؤ امامی 92/1می باشد و نیز ضرای  معنادارو باالو  0/3باالار از 

 بدست آمده است که م دار مناسبی می باشد.2/3بکار رفته است که براو امام متغیرها این ضری  باالو آلفاو کرونباخ 

 جامعه آماری -3-3

 باشنداو استان خوزستان میفروشگاهناو زنجیرهمشتریان  در پژوهش حاضر جامعه آمارو شامل کلیه

 روش نمونه گیرینمونه آماری و  -4 -3

ترسی عمالً عدم امکان دس او استان خوزستانفروشگاهناو زنجیره براو اعیین حجم نمونه با اوجه به پراکنش بسیار باالو مشتریان

اوان فرض را بر نامحدود بودن جامعه آمارو گذاشت بر همین اساس از فرموی کوکران براو اعیین حجم نمونه به امامی آننا، می

که به دلیل احتمای مشکالای چون  نفر.091استفاده شده است. که بر این اساس حجم نمونه براساس فرموی کوکران عبارر است از  

نفر در نظرگرفته شده است. که در ننایت  233ودر برخی از آننا، حجم نمونه هاو اکمیلی و یا عدم عمخدو  بودن برخی پرسشنامه

او هگیرو چندمرحلرو  نمونهروشنموننگیریمورداستفادهدراینتح یق،پرسشنامه سالم و قابل احلیل بازگشت داده شد. 093نیز 

او هاو و اصادفی ساده جنت انتخاب فروشگاهگیرو خوشهجنت اوزیع پرسشنامه بین مشتریان استفاده شده است. ابتدا از رو  نمونه

او در سطح استان خوزستان و سپس رو  غیراحتمالی دردسترس )آسان( جنت اوزیع پرسشنامه در میان مشتریان استفاده زنجیره

 شده است.
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 دادهها وتحلیل تجزیه روش-3-5

 پیشننادشده مفنومی الگوو، 1اسمیرنوف -بعد از بررسی اوزیع نرمای بودن داده ها از طریق آزمون آمارو گولموگروف برایآزمونمدی،

 استفاده شده است. 197براو این منظور از نرم افزار لیزری . قرارگرفت موردبررسی ساختارو معادالر مدی یابی ازطریق

 یافته های پژوهش -4

منظور ویژگی هاو نمونه آمارو استفاده شده است، سپس فرضیار با استفاده از نرم افزار لیزری مورد آزمون ابتدا از آمار اوعیفی به 

درعد  23نفر یعنی  720اند. اعداد دهندگان مرد بودهدرعد پاس  03نفر یعنی  112اعداد نفر نمونه،  093از بین .قرار گرفته است

سای،  23-01درعد(، در دامنه سنی  03نفر ) 112سای،  03 -73درعد( در دامنه سنی  72نفر ) 137. انددهندگان نیز زن بودهپاس 

 2نفر ) 11اند. سای قرارگرفته 13درعد( در دامنه سنی باالو  12نفر ) 20سای و  13 -21درعد( در دامنه سنی  79نفر ) 139

 132درعد( لیسانس،  22نفر ) 120د( فوق دیپلم، درع 12نفر ) 22درعد( از پاسخگویان داراو سطح احصیالر دیپلم و پایین ار، 

باشند. بیشترین و کمترین سطح احصیالر به ارای  درعد( نیز داراو مدرک دکترو می 9نفر ) 07درعد( فوق لیسانس و  72نفر)

 است 22و لیسانس با درعد فراوانی  2متعلق به مدرک دیپلم و پایین ار با درعد فراوانی 

 هاداده آزمون نرمال بودن-4-1

ها هستند بنابراین نخست آزمون نرمای بودن عورر گرفته چون اح ی ار مبتنی بر مدی ساختارو مبتنی بر فرض نرمای بودن داده

 آزمون شده است. 0اسمیرن -با اکنی  کولموگروف %1ها در سطح معنادارو است. فرض نرمای بودن داده

نمایش داده شده است در امامی موارد م دار  1طور که در جدوی ارائه شده است. همان 1ها در جدوی نتایج آزمون نرمای بودن داده

ها وجود ندارد. به عبارر بدست آمده است. بنابراین دلیلی براو رد فرض عفر مبتنی بر نرمای بودن داده 31/3ار از معنادارو بزرگ

 را اجرا کرد. هاو پارامتری اوان آزمونهاو اح یق نرمای است و میدیگر داده

 نتایج آزمون نرمال بودن داده ها  -1جدول

 وضعیت مقادیر معناداری N متغیرهای پژوهش

 نرمال 1.213 391 شهرت نیروی فروش

 نرمال 1.211 391 ارزش اقتصادی

 نرمال 1.155 391 كارایی خدمات

                                                           
1: Kolmogorov- Smirnov 
2: Lisrel18 
3: Kolmogorov- Smirnov 
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 نرمال 1.1.2 391 تعالی خدمات

 نرمال 1.1.9 391 تعامالت لذت بخش

 نرمال 1.1.2 391 افزوده تجربیارزش 

 نرمال 1.194 391 وفاداری نیروی فروش

 نرمال 1.192 391 سهم خرید مشتری

 

 برازش مدل -4-2

هاو نیکویی براز  استفاده شده است، چرا که در ننایت جنت براز  مدی ساختارو فرضیه اعلی پژوهش نیز از اعدادو از شاخص

از آزمون بخش ساختارو مدی جنت اطمینان از شاخص هاو مورد استفاده در احلیل هاو بعدو احلیل بخش اندازه گیرو مدی قبل 

 ، شاخص هاو سنجش برازندگی  مدی را نشان می دهد.7ضرورو است. جدوی 

 شاخص های سنجش برازندگی مدل -2جدول 

𝒙𝟐 شاخص برازندگی
𝒅𝒇⁄  RMSEA GFI AGFI NFI NNFI IFI 

 1 - 0 0.9< 0.9< 0.9< 0.9< 0.1> 5> مقادیر قابل قبول

مقادیر محاسبه 

 شده

2.77 0.02 0.96 0.95 0.96 0.98 0.97 

که این م ادیر در بازه مورد نظر برازندگی قرار دارند می اوان مناس  بودن  SRMR ,RMSEA ,GFI ,NFIبا اوجه به م ادیر 

 مدی را براساس این م ادیر استنباب کرد.

 نتایج آزمون فرضیات -4-3

معادالر ساختارو بار  یابیمدی براو اأیید و عدم اأیید فرضیار از رو  مدی یابی معادالر ساختارو استفاده شده است. براو  

رابطه بین عامل )متغیر پننان( و متغیر  به طور کلی قاعده زیر حاکم است قدررمحاسبه شده است که  tاستاندارد و آماره  یعامل

باشد رابطه  0/3کمتر از  ضری  بتام دارو بین عفر و ی  است. اگر  ضری  بتاشود. نشان داده می بتا ضری له یقابل مشاهده، به وس

باشد بسیار  2/3ار از قابل قبوی است و اگر بزرگ 2/3اا  0/3بین  ضری  بتاشود. نظر میضعی  در نظر گرفته شده و از آن عرف
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متغیرها شناسائی گردید باید آزمون معنادارو عورر گیرد. جنت بررسی  که همبستگی یزمان. (171 ،ص7313،مطلوب است. )کالین

بررسی  31/3شود. چون معنادارو در سطح خطاو استفاده میt-valueیا همان  tمعنادار بودن رابطه بین متغیرها از آماره آزمون 

ار محاسبه شود، رابطه معنادار کوچ  92/1از  t-valueآزمون  راو آماره ومشاهده شده ب بار عاملی هاوبنابراین اگر میزان  ،شودمی

 اوضیح داده شده است.  0. بااوجه به این خروجی ها اایید و یا عدم اایید فرضیه ها درجدوی (11 ص ،)هماننیست 

 

 خروجی حاصل از تجزیه تحلیل داده ها جهت  بررسی فرضیه ها -3جدول 

ضریب  فرضیات تحقیق ردیف

 بتا

t.value نتایج 

 اأیید 27/11 92/3 ادراکمشتریازارزشاقتصادو -شنرانیرویفرو   1

 اأیید 20/2 11/3 ادراکمشتریازکاراییخدمار-شنرانیرویفرو  2

 اأیید 09/2 20/3 ادراکمشتریازاعالیخدمار -شنرانیرویفرو   3

 اأیید 23/2 21/3 ادراکمشتریازاعامالر لذر بخش -شنرانیرویفرو   4

 عدم اأیید /.22 /.73 وفاداریبه نیروو فرو -ارزشاقتصادیادراکشده  5

 اأیید 09/2 12/3 وفاداریمشتریبننیرویفرو  -ادراکمشتریازکاراییخدمار 2

 اأیید 10/2 21/3 وفاداریمشتریبننیرویفرو -خدمار ( برارو) ادراکمشتریازاعالی .

 اأیید 17/11 92/3 وفاداریمشتریبننیرویفرو -ادراکمشتریازاعامالالذابخش  .

 اأیید 12/1 /.10 سنمخرید مشترو -ارزشاقتصادیادراکشده  9

 اأیید 17/0 22/3 سنمخرید مشترو-ادراکمشتریازکاراییخدمار  11

 اأیید 72/2 12/3 سنمخرید مشترو-خدمار ( برارو) ادراکمشتریازاعالی 11

 اأیید 17/0 21/3 سنمخرید مشترو -ادراکمشتریازاعامالالذابخش 12

 اأیید 23/2 21/3 سنم خرید مشترو –وفاداریبننیرویفرو  13
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 نتیجه گیری و پیشنهادات كاربردی-5

 0/3دسییته از متغیرهاو پژوهش که در مدی مفنومی با هم در اراباطند م ادیرو باالار از شییدر رابطه میان آن نتایج پژوهشطبق 

آزمون نیز بزرگتر از م دار  tدهد همبسییتگی قوو و مطلوبی میان این متغیرها وجود دارد. آماره بدسییت آمده اسییت که نشییان می 

به جز رابطه ارز  هاو مشییاهده شییده معنادار اسییت. دهد همبسییتگیبوده و نشییان می 92/1یعنی  %1در سییطح خطاو  tبحرانی 

 92/1کمتر اسییت و م دار معنادارو نیز کمتر از  0/3رو ،  که شییدر رابطه میان آننا از اقتصییادو با وفادارو مشییترو به نیروو ف

نتیجه فرضیه گردند.اأیید می 1 جز فرضیهبنابراین امامی فرضیار پژوهش به باشد. می است که نشان دهنده عدم اأیید این فرضیه

بی )ارز  اقتصادو، کارایی خدمار، اعالی خدمار و اعامالر مبنی بر اراباب مثبت بین شینرر نیروهاو فرو  و ارز  افزودة اجر 

( مطاب ت و همخوانی 1090( و طباطبایی )1092(، بنمن بیگی )7312لذر بخش( با نتایج به دسیییت آمده از پژوهش اچ چاکویی )

فرو  بر ارز  ادراک  ( نیز در پژوهش خود با عنوان بررسییی اأثیر شیینرر اخالقی نیروو7317دارد. همچنین فرناندو و همکاران )

 شده در عنعت بانکدارو نشان داد که شنرر اخالقی کارکنان اأثیر معنادارو بر  ارز  ادراک شده دارد.

نتیجه فرضیه مبنی اراباب مثبت بین ارز  کارایی خدمار با رفتار مشتریان )وفادارو به نیروو فرو  و سنم خرید(، با نتایج به 

(،  7332( مطاب ت و همخوانی دارد. ضمن اینکه،کنگ و همکاران )1092(، بنمن بیگی )7312) دست آمده از پژوهش اچ چاکویی

 نیز ی  رابطو مثبت بین  کارایی خرید ادراک شده و وفادارو مشترو مشاهده کردند.

، با نتایج به خرید(نتیجه فرضیه مبنی اراباب مثبت بین ارز  اعامالر لذابخش با رفتار مشتریان )وفادارو به نیروو فرو  و سنم 

( از  دو 7333( مطاب ت و همخوانی دارد. به عالوه، احلیل داده ها اوسط گرملر و گوینر )1092دست آمده از پژوهش بنمن بیگی )

زمینه کارکنان بان  و کارکنان فروشگاه نشان داد که اثر مت ابل لذر بخش اثر مثبتی بر روو وفادارو مشترو دارد. از اینرو، اگر 

هاو مشترو در اعامل با فروشنده فروشنده موج  شادو مشترو و لذر او طی اعامل شود، این اثر مثبتی بر سالیق و خواستهی  

 خواهد بود.

( انجام گرفته بود اراباب بین اعامالر لذر بخش و سنم خرید 7312این در حالی است که در پژوهشی که اوسط اچ چاکویی )

 مشترو معنادار یافت نشده بود.

نتیجه فرضیه مبنی اراباب مثبت بین ارز  اعالی خدمار با رفتار مشتریان )وفادارو به نیروو فرو  و سنم خرید(، با نتایج به 

 ( مطاب ت و همخوانی دارد. 1092(، بنمن بیگی )7312دست آمده از پژوهش اچ چاکویی )

مشترو با نتایج به دست آمده از پژوهش اچ چاکویی نتیجه فرضیه مبنی اراباب مثبت بین وفادارو نیروو فرو  و سنم خرید 

 ( مطاب ت و همخوانی دارد. 1097(، قدمی و همکاران )7311(، سوسی لین )7312)
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اوان نتیجه گرفت که نتایج این پژوهش با نتایج گذشته هاو گذشته میبا م ایسه نتایج به دست آمده از این پژوهش با پژوهش

او به اراباب بین متغیرهاو پژوهش او استان سمنان باید اوجه ویژهدارد. و مدیران فروشگاهناو زنجیرههمخوانی و مطاب ت باالیی 

 در راستاو کس  مزیت رقابتی داشته باشند. 

 شوند رو، پیشننادهاو زیر مطرح میاز همین

 کارکنانی را به خدمت بگیرند کهشود در فرایند استخدام نیروو فرو ، او اوعیه میهاو زنجیرهبه مدیران ارشد فروشگاه .1

هاو محوله برخوردار باشند. این امر باعث خواهد شد که نیروو فرو  اأثیر از منارر و دانش کافی در رابطه با فعالیت

 مثبتی بر دیدگاه مشترو راجع به ارز  اقتصادو پیدا کنند.

هاو آموزشی و آموز  ضمن خدمت، منارر هاو دورهشود با برگزارو به مدیران و اصمیم گیرندگان فروشگاه پیشنناد می .7

اراباطی و دانش پرسنل فرو  و کارکنان خط م دم را افزایش دهند؛ از آنجا که نیروو فرو  ی  سازمان در خط م دم 

 رابطه با مشتریان قرار دارند؛ لذا این امر باعث بنبود اصویر ذهنی مشتریان راجع به فروشگاه می شود.

هاو علمی در سراسر ساختار سلسله هاو مدیریت منابع انسانی به شکل جدو و بر اساس رو برنامه شودپیشنناد می .0

مراابی فروشگاه اعمل شود. این امر باعث می شود فعالیتناو نیروو فرو  در چارچوب اهداف فروشگاه هدایت شود. در 

ل فرو  ابیین شود و از آننا خواسته شود که این رابطه الزم است مباحث مرابط با اخالق مدارو به درستی براو پرسن

 اخالق را سرلوحه امامی رفتارهاو خود در برخورد با مشتریان قرار دهند. 

اوعییه می شیود که خدماای به مشیترو ارائه شوند که از کارایی الزم جنت برآورده ساختن نیازهاو مشتریان برخوردار     .2

اعیلی مشیتریان شناسایی شده و متناس  با آن، خدمار الزم به مشتریان   باشیند. در این رابطه الزم اسیت ابتدا نیازهاو   

 عرضه شود. 

شود با انجام ی  فعالیت بازاریابی مناس  و شناسایی خدمار هاو زنجیره او اوعییه می به مدیران و مسیئوالن فروشیگاه   .1

یند طورو که مشترو بتواند برارو ارائه شیده از سیوو رقبا، خدماای را با کیفیت بسییار باال به مشیتریان خود عرضه نما    

ها را به خوبی حس کنند. این امر موج  افزایش وفادارو مشتریان به فروشگاه و خدمار فروشگاه نسبت به سایر فروشگاه

 درننایت افزایش خرید از سوو مشتریان خواهد شد.

هو  هیجانی و اوجه به روحیار او اوعییه می شیود با بنره بردارو مناس  از   به پرسینل فرو  فروشیگاه هاو زنجیره   .2

د با اواننمشیتریان، نوعی رابطه لذر بخش و عیمیمانه را با مشیتریان برقرار سیازد. در این رابطه مدیران فروشگاه نیز می    

 او، اموزشناو الزم را در اختیار پرسنل فرو  قرار دهند. استفاده از کالسناو مشاوره
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موزشی الزم را با دعور از متخصصان اراباطار و روانشناسی براو پرسنل هاو آاوعیه می شود مدیران فروشگاه دوره .2

فرو  برگزار کنند اا آننا منارر الزم براو برقرارو ی  رابطه موثر و لذر بخش با مشتریان را بدست آورند. ایجاد روابط 

 لذر بخش با مشتریان می اواند به افزایش فرو  فروشگاه کم  نماید.

ان فرو  با بروز رفتارهاو احترام آمیز، عمیمانه و اوام با اعتماد، زمینه الزم براو ایجاد وفادارو اوعیه می شود کارکن .9

مشتریان به خود را فراهم آورند. اوجه به خواسته هاو مشتریان، ظاهر آراسته و رفتار مناس  می اواند در این زمینه 

 راهگشا باشد. 

شود که با ارائه محصوالای با کیفیت و قیمت مناس ، اصویر اوعیه می هاو زنجیره اوبه مدیران و مسئوالن فروشگاه .9

ذهنی مناسبی در بین مشتریان راجع به ارز  اقتصادو ایجاد نمایند. این اصویر مثبت از ارز  اقتصادو موج  افزایش 

 شودسنم خرید مشتریان می

خدماای چون اخفی  هزینه حمل و ن ل براو بازدید از او پیشنناد می شود با ارائه هاو زنجیرهبه مدیران ارشید فروشگاه  .13

 فروشگاه، ارائه محصوالای با قیمت عادالنه و غیره، ارز  اقتصادو محصوالر خود را بنبود ببخشند.

 

 منابع فارسی

فاه و (. ارزیابی میزان وفادارو مشتریان فروشگاهناو زنجیره او ر1097احمدو، روح اهلل، دنیایی، محمد و نوابی، کامبیز ) .1

 12شنروند، مجله مدیریت بازاریابی، شماره 

ر ب شده درک وکیفیت محصوی ظاهرو عالیم به ابلیغار، نوگرایی،اوجه به اوجه (.بررسی ن ش1091الفت منر، احسیان )  .7

ناسی کارشخرید برندفروشیگاه)مورد مطالعه  مشتریان فروشگاه هاو زنجیره او ااکا در استان انران(، پایان نامه   به امایل

 ارشد مدیریت بازرگانی، موسسه غ انتفاعی زنجان

(. بررسییی ن ش شیینرر اخالقی در ا ویت اثرار مثبت ارز  دریافت شییده مشییترو و رضییایت از 1091طباطبایی، مونا ) .0

دکتر  یاأمین کننده در بان  آینده. پایان نامه کارشیناسیی ارشد، رشته مدیریت بازرگانی، بازرگانی بین الملل، به راهنمای  

 ابراهیمی، موسسه آموز  عالی ارشاد دماوند
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