چشماندازمديريتبازرگانی

 
شماره  23ـ پاییز 1394
صص 87 - 101


نقشتعهدعاطفیوتعهدمستمردراثرگذاریادراکمشتری
برقصدخريدمجدد

****1

مجیدمومن*،منیژهقرهچه**،رضاقنبرزاده

چکیده 
هدف پژوهش حاضر بررسی عوامل مؤثر بر وفاداری و قصد خرید مجدد است .بر اساس
پژوهشهای پیشین و مطالعه مبانی نظری ،ارزش درکشده ،ارزش ویژه درکشده ،کیفیت درکشده،
رضایت از برند ،اعتماد به برند ،تعهد مستمر و تعهد عاطفی عوامل اثرگذار بر قصد خرید مجدد شناخته
شدند .باتوجه به نامحدودبودن جامعه آماری این پژوهش که مراجعهکنندگان به بازار موبایل تهران را
شامل میشود ،حداقل حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران 384 ،نفر تعیین شد .دادهها با پرسشنامه
 49سؤالی از  389نفر جمعآوری و بااستفاده از نرمافزار لیزرل تحلیل شد و درنهایت نتایج «آزمون
معادالت ساختاری» تمام فرضیههای پژوهش را تأیید کرد؛ به این صورت که بهترین مسیر برای
رسیدن به وفاداری و قصد خرید مجدد از کیفیت درکشده آغاز میشود ،در ادامه رضایت از برند ،به
دنبال آن اعتماد به برند ،سپس تعهد عاطفی و در انتها وفاداری و قصد خرید مجدد قرار دارد.
ارزشويژه درکشده؛کیفیتدرکشده؛ تعهدعاطفی؛
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.1مقدمه 

امروزه برند به الزامی استراتژیک برای سازمانها تبدیل شده است زیرا آنها را در ایجاد
ارزش بیشتر برای مشتریان یاری میکند .ایجاد یک برند قدرتمند در بازار ،هدف اصلی
بسیاری از سازمانها است؛ زیرا یک برند قدرتمند میتواند اعتماد مشتریان را هنگام خرید
کاالها و خدمات افزایش داده و به آنها کمک کند تا عوامل ناملموس را بهتر درک کنند (چن
و چانگ)2008 ،؛ بنابراین به شرکتها برای ایجاد گروهی از مشتریان وفادار و حفظ سهم بازار
خود کمک زیادی خواهد کرد (وود .)2004 ،رقابت شدید و تحوالت سریع فناوری نیز در
بخشهای مختلف شرکتها را مجبور به هدفگذاری برای افزایش سهم بازار خود بهوسیله
مشریانیکه از سهم بازار آنها حفاظت کنند کرده است و راه دستیابی به این مقصود ایجاد
وفاداری مشتری است .شرکتهایی که از دارایی «مشتری وفادار» برخوردار هستند با ایجاد
قصد خرید مجدد در مشتریان برای مدتی طوالنی از این موجودی محافظت میکنند (اریکس
و همکاران .)2012 ،در نظر گرفتن این نکته ضروری است که وفاداری مشتریان درحقیقت
یک مزیت رقابتی برای شرکت ایجاد میکند؛ زیرامشتریان وفادار باعث صرفهجویی در
هزینههای بازاریابی شرکت میشوند؛ زیرا به نظر کارشناسان ،هزینه جذب مشتری جدید حدود
 6برابر حفظ مشتری فعلی است؛ به عالوه مشتریان وفادار مایل به پرداخت مبلغ بیشتر برای
محصول و برند موردعالقه خود هستند و حساسیت کمتری نسبت به قیمت دارند و همچنین
وفاداری به برند یک اهرم تجاری برای شرکت در حرکتهای رقابتی ایجاد خواهد شد
(حسینی و رضائی .)1390،با وجود تأکید فراوان بر حفظ مشتریان در متون بازاریابی ،دستیابی
به چنین هدفی برای شرکتهای تولیدکننده و فروشنده گوشی تلفن همراه بهسرعت درحال
تغییر است .در بازار تلفن همراه ،شرکتهای تولیدکننده این گوشیها ساالنه میلیاردها تومان
برای تبلیغ برند خود هزینه میکنند؛ اما پژوهشها نشان میدهد با وجود چنین هزینههایی
مصرفکنندگان تنها قادرند بین تعداد کمی از این برندها تمایز قائل شوند .نکته اصلی این
است که تبلیغ برند نمیتواند بهتنهایی ضامن موفقیت برند باشد؛ بنابراین متخصصان بازاریابی
به یک استراتژی واضح بر اساس درک کاملی از دالیل ترغیبکننده مصرفکنندگان به
تصمیمات مجدد خرید یک برند نیاز دارند (کالرک.)2003 ،
.مبانینظریوپیشینهیپژوهش 

2

وفاداری به برند عبارت است از :واکنش رفتاری تقریباً متعصبانه در خرید که فرد در طول زمان
نسبت به برند پیدا میکند و این رفتار باعث میشود که در فرآیندهای تصمیمگیری و ارزیابی
از مجموعه نامهایی که در ذهن دارد ،گرایش خاصی به آن برند پیدا کند .این واکنش تابعی از
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فرآیندهای روانشناختی و ذهنی فرد است (چادوری و هولبروک)2001 ،؛ همچنین بوهرر
( )2007وفاداری به برند را تمایل مصرفکننده برای خرید مکرر یک برند خاص ،بهرغم اینکه
ممکن است ازنظر منطقی گزینههای جایگزین دیگری نیز وجود داشته باشد ،تعریف میکند؛
اما عوامل متعددی بر شکلگیری وفاداری اثرگذار هستند.
ارزشويژه برند.ارزش ویژه برند نمایانگر جایگاه محصول در ذهن مشتری در بازار است.

مجموعهای از نظرها ،تفکرات ،احساسات ،عواطف و تداعیهایی است که در ذهن مشتری
تجسم میشود (کریمی و همکاران )1385 ،که باعث افزایش کارایی برنامههای بازاریابی و
وفاداری مشتریان به برند میشود (بیل و همکاران.)2008 ،


ارزش درکشده ،ارزش برآمده از مقایسهای که مشتری بین هزینهای که برای کاال یا
خدمت پرداخته در مقابل منفعتی که از آن برند بهدست میآورد ،است .بسیاری از پژوهشهای
انجامشده درمورد رابطه بین ارزش و وفاداری ،به تأثیر مستقیم ارزش درکشده بر قصد خرید
مجدد اشاره کردهاند (هلیر و همکاران.)2003 ،
رضايتازبرند.رضایت مشتریان از برند را بهصورت ارزیابی احساسی عمومی مشتریان از
محصوالت و خدمات یک برند در هر لحظه از زمان تعریف کردهاند ،عالوه بر احساسیبودن
رضایتمندی ،پژوهشگران آن را فرآیندی شناختی نیز میدانند؛ بنابراین بهطورکلی
رضایتمندی مشتری را میتوان فرآیندی قضاوتی ،شناختی و احساسی مثبت مشتری نسبت
به برند دانست (اندرسون و همکاران )2004 ،که پیشزمینه وفاداری به برند بوده و بعد از
فرآیندی ایجاد میشود .این نتیجهی ارزیابی مشتری در خصوص برند یا محصول ،عامل
کلیدی تصمیم به خرید مجدد است (اریکس و همکاران.)2012 ،
از سوی دیگر میتوان اعتماد و تعهد را عواملی اثرگذار بر وفاداری دانست.
اعتمادبهبرند.اعتماد به برند عبارت است از :تمایل مشتری به اطمینانکردن به تواناییها و
قابلیتهای برند در انجام وظایف تعیینشده (مورمن و همکاران .)1992 ،ازآنجاکه اعتماد
پیوندی قوی بین برند و مشتری ایجاد میکند ،این یکی از عوامل تعیینکننده وفاداری به برند
است (مورگان و هانت.)1994 ،
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تعهدمستمروعاطفی.تعهد همچنین به تمایل پایدار برای ادامه رابطه با برند اشاره دارد.
(سا و هان )2003 ،و به دو بخش :تعهد عاطفی و تعهد مستمر تقسیمبندی میشود .تعهد
عاطفی ارتباط عاطفی با برند است و بر مبنای هویت و ارزشهای مشترک با برند شکل گرفته
است (پرینگ )2007 ،و تعهد مستمر تمایل به ارتباط مستمر با برند که ریشه در هزینههای
جابهجایی ،اقتصادی و روانشناختی و کمبود عوامل جایگزین دارد (فولرتن .)2003 ،مشتریانی
که به برند متعهد هستند ،رفتار خریدهای مجدد را نشان میدهند (اریکس و همکاران.)2012 ،
کیفیت درکشده .نمیتوان نقش کیفیت درکشده بر وفاداری را نادیده گرفت .کیفیت
درکشده ارزیابی کلی مشتری در مورد محصول یا کیفیت برند ،تطبیق آن با استانداردهای
تعیینشده و انجام عملکردهای آن است (السن .)2002 ،کیفیت دریافتی مصرفکننده با
ارزیابی اطالعات و وفاداری نسبت به یک برند در ارتباط است و همچنین در مرحلۀ خرید بر
روی مصرفکننده تأثیر زیادی دارد (گیل و همکاران)2007 ،
توسعهفرضیههاوالگویمفهومی 

.3

با نگاهی جامع به موضوع ،ابعاد گستردهای از عوامل مؤثر بر وفاداری (ارزش درکشده،
ارزش ویژه درکشده ،کیفیت درکشده ،اعتماد به برند ،رضایت از برند ،تعهد عاطفی و تعهد
مستمر) را شناسایی و انتخاب کرده و به بررسی یکپارچه آنان پرداخته میشود .شایانذکر است
در میان عوامل یادشده ،رضایت از برند ،اعتماد به برند و تعهد ،تقریباً فصل مشترک میان
پژوهشهای انجامشده است؛ اما ارزش درکشده ،ارزش ویژه درکشده و کیفیت درکشده
نشاندهنده نگاه ویژهای است که این پژوهش به مقولهادراک مشتری و تأثیر آن بر وفاداری و
قصد خرید مجدد دارد.
ارزشدرکشده،رضايتازبرندواعتمادبهبرند.کرونین و تیلور ( )1992ارتباط بین
ارزش درکشده و رضایت را بررسی کردند .نتایج نشان میدهد ارتباط مهمی بین ارزش
درکشده و رضایت وجود دارد و زمانی که ارزش درکشده در درجه باالیی قرار دارد ،رضایت
نیز افزایش میباید .چادوری و هولبروک ( )2001نیز به ارزیابی ارتباط بین ارزش درکشده و
اعتماد پرداختند و دریافتند ارزش درکشده نیز باعث افزایش اعتماد به برند میشود.
فرضیههای تعیینشده در این راستا بهصورت زیر مطرح میشود:
 :H1ارزش درکشده بر رضایت از برند اثرگذار است.
 :H2ارزش درکشده بر اعتماد به برند اثرگذار است.
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ارزشويژه درکشده،رضايتازبرندواعتمادبهبرند.جیمانسکی و هنارد ()2001


معتقدند :ارزش ویژه درکشده بر رضایت از برند ،اثرگذار است .پژوهشگران رضایت مشتری را
متغیری منتج از ارزش ویژهی برند میدانند؛ همچنین چادوری بیان میکند :ابعاد ارزش ویژه
برند همبستگی نزدیکی با اعتماد به برند دارند (چادوری و هولبروک .)2001 ،فرضیههای
تعیینشده در این راستا به صورت زیر مطرح میشود:
 :H3ارزش ویژه درکشده بر رضایت از برند اثرگذار است.
 :H4ارزش ویژه درکشده بر اعتماد به برند اثرگذار است.
کیفیتدرکشده،رضايتازبرندواعتمادبهبرند.در پژوهشهای السن ( )2002و
دارسانو و جنادی ( )2006ارتباط بین کیفیت درکشده و رضایت بررسی شد ،بر مبنای نتایج،
بین کیفیت درکشده و رضایت ،ارتباط مثبت وجود دارد و مشخص شد که کیفیت درکشده
تعیینکننده رضایت است .کریتر و همکاران ( )2003اثر کیفیت درکشده بر اعتماد را بررسی
کردند ،نتایج نشان میدهد کیفیت درکشده اثر مثبتی بر اعتماد دارد .فرضیههای تعیینشده در
این راستا به صورت زیر هستند:
 :H5کیفیت درکشده بر رضایت از برند اثرگذار است.
 :H6کیفیت درکشده بر اعتماد به برند اثرگذار است.
رضايت از برند و اعتماد به برند .برخی پژوهشها اعتماد را یکی از عوامل شکلدهنده
وفاداری معرفی کرده و به بیان این موضوع پرداختهاند که اگر اعتماد در مشتریان شکل گیرد
بهدنبال آن در مصرفکننده رضایت ایجاد میشود .از سویی دیگر گیزکنز و همکاران ()1999
معتقدند :رضایت مقدمه ایجاد اعتماد است .فرضیهتعیینشده در این راستا به صورت زیر است:
 :H7رضایت از برند بر اعتماد به برند اثرگذار است.
رضايتازبرندواعتمادبهبرند،تعهدمستمروعاطفی.پژوهشهایی در مورد اثر مثبت
رضایت مشتری بر تعهد به برند صورت گرفته است ،اعتماد و تعهد دو عامل مهم و اثرگذار بر
رابطه بلندمدت با برند بوده و بهعنوان عوامل شکلدهنده وفاداری و قصد خرید مجدد تعریف
میشوند (دارسانو و جنادی .)2006 ،شرگیل و لیل ( )2005اثر مثبت اعتماد بر تعهد
مصرفکنندگان را بررسی کردند .پژوهش حاضر اعتماد و رضایت را بهعنوان عوامل
شکلدهنده وفاداری مورد آزمون قرار داده است .فرضیههای تعیینشده در این راستا عبارتند از:
 :H8رضایت از برند بر تعهد عاطفی اثرگذار است.
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 :H9رضایت از برند بر تعهد مستمر اثرگذار است.
 :H10اعتماد به برند بر تعهد عاطفی اثرگذار است.
 :H11اعتماد به برند بر تعهد مستمر اثرگذار است.
تعهدمستمروعاطفی،وفاداریوقصدخريدمجدد.هریسون واکر ( )2001با بررسی
تعهد و قصد خرید مجدد ،نشان داد که تعهد مستمر رفتار مصرفکننده را بی ثبات میکند؛ اما
مصرفکنندگانی که رفتار متعهدانه عاطفی دارند ،منابعی هستند که میتوانند به سازمان و یا
برند کمک کنند .فرضیههای تعیینشده در این راستا عبارتند از:
 :H12تعهد عاطفی بر قصد خرید مجدد اثرگذار است.
 :H13تعهد عاطفی بر وفاداری اثرگذار است.
 :H14تعهد مستمر بر قصد خرید مجدد اثرگذار است.
 :H15تعهد مستمر بر وفاداری اثرگذار است.

شکل  .1الگوی مفهومی پژوهش


روششناسی 

.4

پژوهش حاضر از نظر ماهیت ،کاربردی و از نظر جمعآوری دادهها ،توصیفی ـ پیمایشی
است .جامعه آماری پژوهش متشکل از کلیه افرادی است که به یکی از مراکز اصلی خرید
گوشی تلفن همراه« :پاساژ عالءالدین»« ،بازار موبایل ایران» (خیابان حافظ) و سایر
فروشگاههای موبایل محدوده خیابان جمهوری مراجعه میکردند .نمونه پژوهش شامل کلیه
مشتریانی است که در مقطع جمعآوری دادهها به مراکز باال مراجعه میکردند و به دلیل اینکه
تعداد آنان قابلمحاسبه نیست ،فرض شد جامعه نامحدود است .بااستفاده از «فرمول کوکران»
حداقل حجم نمونه  384نفر مشخص شد که در انتها دادهها از  389نفر اخذ گردید؛ همچنین
از روش نمونهگیری غیراحتمالی در دسترس استفاده شد .برای جمعآوری دادهها از پرسشنامه
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استفاده شد که شامل  6سؤال جمعیتشناختی و  37سؤال تخصصی بود .برای طراحی
سؤالهای تخصصی نیز از طیف لیکرت پنجگزینهای استفاده شد .روایی محتوای پرسشنامه به
تأیید اساتید و هیئتعلمی دانشگاه رسید؛ همچنین آلفای کرونباخ محاسبهشده برای بررسی
پایایی پرسشنامه 0/899 ،است.
جدول  .1متغیرهای پژوهش
متغیر 
ارزش درکشده

ناماختصاری 

تعدادسؤال 

PV

4

ارزش ویژه
درکشده
کیفیت درکشده

PE

4

PQ

5

اعتماد به برند

BT

4

رضایت از برند
تعهد عاطفی
تعهد مستمر

BS
AC
CC

3
3
5

وفاداری به برند

BL

5

قصد خرید مجدد

RE

3

منبع 
کرونین و همکاران ()1997
تی سر ()2005
بارت ( ،)2000نادری ()1390
گیل و همکاران ()2007
گراوین ()1984
بالستر ()2005
مورمن و همکاران ()1992
برنر ()2008
مورگان و هانت ()1994
رویتر و همکاران ()2001
متزلر و گرنبر ()2008
آکر ()1996
اسچیفمن و کانوک ()2007
الیور ( ،)2003بلکول و همکاران
()2001

آلفایکرونباخ 
0/812
0/851
0/714
0/887
0/745
0/859
0/812
0/876
0/912


-5تحلیلدادههاويافتهها 

همانطورکه در جدول  2نشان داده شده است ،از مجموع  389نفری که به این سؤالها پاسخ
دادهاند و اطالعات آنها در دسترس است 265 ،نفر ( )%68/1مرد و  124نفر ( )%31/9زن
بودند ،از نظر سن 10 :نفر ( )%2/6زیر  20سال 243 ،نفر ( )%62/5بین  21تا  30سال 95 ،نفر
( )%24/4بین  31تا  40سال 33 ،نفر ( )%8/5بین  41تا  50سال و  8نفر ( )%2/1بیش از 50
سال سن داشتند .ازنظر تحصیالت 15 :نفر ( )%3/9زیر دیپلم 95 ،نفر ( )%24/2دیپلم 52 ،نفر
( )%13/4کاردانی 144 ،نفر ( )%37کارشناسی 74 ،نفر ( )%19کارشناسی ارشد و  9نفر ()%2/3
دارای مدرک تحصیلی دکتری و ازنظر برند گوشی 54 :نفر ( 41 ،Nokia )%13/9نفر ()%10/5
 80 ،HTCنفر ( 30 ،Sony )%20/6نفر ( 101 ،Sony Ericsson)%7/7نفر ()%26/0
 11 ،Samsungنفر ( 18 ،LG )%2/8نفر ( 35 ،Huawei )%4/6نفر ( 12 ،Apple )%9/0نفر
( iphone )%3/1و  7نفر ( )%1/8دارای برند  GLXهستند.
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جدول  .2ویژگیهای جمعیت شناختی پاسخدهندگان 
تعداد 

درصد 

دسته 

جمعیتشناختی 

265
124
10
243
95
8
15
15
95
52
144
74
9
54
41
80
30
101
11
18
35
12
7

%68/1
%31/9
%2/6
%62/5
%24/4
%2/1
%3/9
%3/9
%24/2
%13/4
%37
%19
%2/3
%13/9
%10/5
%20/6
%7/7
%26
%2/8
%4/6
%9
%3/1
%1/8

مرد
زن
کمتر از 20
 21تا 30
 31تا 40
 41تا 50
بیشتر از 50
زیر دیپلم
دیپلم
کاردانی
کارشناسی
کارشناسی ارشد
دکتری

جنسیت

Nokia
HTC
Sony
Sony Ericsson
Samsung
LG
Huawei
Apple
Iphone
GLX

سن

تحصیالت

برند


بهمنظور بررسی صحت فرضیهها و روابط بین متغیرهای پژوهش از «مدل معادالت ساختاری»
و بهطور خاص «روش تحلیل مسیر» با استفاده از نرمافزار لیزرل استفاده شده است .شکل 2
مدل نهایی بهدستآمده از نرمافزار لیزرل را نشان میدهد .
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شکل  .2الگوی ساختاری در حالت تخمین استاندارد

با توجه به خروجی نرمافزار لیزرل مقدار  χ2محاسبهشده  1528/64است که مقدار تقریب ًا
مناسبی است .پایینبودن میزان این شاخص نشاندهنده تفاوت اندک میان مدل مفهومی
پژوهش با دادههای مشاهدهشده است .با توجه به نتایج و مقایسه آن با دامنه قابلقبول
میتوان اذعان کرد تمامی شاخصهای برازندگی الگو باال در دامنه قابلقبول قرار گرفتهاند و
بنابراین الگو تأیید میشود.
جدول  .3شاخصهای برازندگی مدل پژوهش 
شاخص
تناسب
دامنه مقبول
نتیجه

2
df

>3
2/501

RMSEA

GFI

AGFI

NFI

NNFI

CFI

> 0/1
0/041

< 0/9
0/98

< 0/9
0/99

< 0/9
0/98

< 0/9
1

< 0/9
0/98

بنابر نتایج تمام فرضیهها تأیید شد .خالصه نتایج در جدول  4نشان داده شده است.
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جدول  .4نتایج مدل معادالت ساختاری

SEM

برای بررسی فرضیهها 


.6نتیجهگیریوپیشنهادها 

با توجه به نتایج مشخص شد ارزش درکشده بر رضایت از برند و همچنین بر اعتماد به
برند اثرگذار است .دهدشتی شاهرخ و همکاران ( )1391و اریکس و همکاران ( )2012نیز این
فرضیهها را تأیید کردهاند؛ همچنین اثرگذاری ارزش ویژه درکشده بر رضایت از برند نیز در
پژوهشهای رضایی دولتآبادی و همکاران ( )2013و ابراهیمی و همکاران ( )1391اثبات شده
است .فرضیه «ارزش ویژه درکشده بر اعتماد به برند اثرگذار است» نیز توسط عزیزی و
همکاران ( )1391و ابراهیمی و همکاران ( )1391به اثبات رسیده است .فرضیه پنجم به دنبال
بررسی اثرگذاری کیفیت درکشده بر رضایت از برند بود که مشابه نتایج پژوهشهای فرهینا
( )2013و جاللی و همکاران ( ،)1390این فرضیه تأیید شد .بهطور مشابه اریکس و همکاران
( )2012اثرگذاری کیفیت درکشده بر اعتماد به برند را اثبات کردند .آزمون بهعملآمده در
خصوص اثرگذاری رضایت از برند بر اعتماد به برند نتیجهای مشابه با یافتههای مؤتمنی و
همکاران ( )1389داشت .پژوهشهای کاتر و همکاران ( )2011نیز وجود اثر رضایت از برند بر
تعهد عاطفی را نشان داد« .اثرگذاری رضایت از برند بر تعهد مستمر» یکی از فرضیههایی بود
که همانند پژوهش جاللی و همکاران ( )1390تأیید شد؛ فرضیه «اعتماد به برند بر تعهد
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عاطفی اثرگذار است» تأیید شد؛ درحالیکه ستوده ( )1389آن را رد کرده است« .اعتماد به
برند بر تعهد مستمر اثرگذار است» فرضیه دیگری بود که در پژوهش دهدشتی شاهرخ و
همکاران ( )1389اثبات شده بود؛ درحالیکه ستوده ( )1389و کاتر و همکاران ( )2011آن را
رد کردهاند .به نظر میرسد نبود همخوانی در نتیجه بهدستآمده بهدلیل تفاوت در جامعه
موردبررسی باشد .همانند پژوهشهای کاتر و همکاران ( ،)2011جاللی و همکاران ( )1390و
اریکس و همکاران ( ،) 2012در پژوهش حاضر نیز اثرگذاری تعهد عاطفی بر قصد خرید مجدد
و همچنین تعهد عاطفی بر وفاداری تأیید شد؛ و درنهایت فرضیههای اثرگذاری تعهد مستمر
بر قصد خرید مجدد و اثرگذاری تعهد مستمر بر وفاداری در پژوهش اریکس و همکاران
( )2012رد و در پژوهش جاللی و همکاران اثبات شدند .
با توجه به نتایج آزمون فرضیهها که همه تأیید شدند و همچنین آزمونهای تکمیلی
بهعملآمده مشخص شد که شرکتها باید بیشتر از گذشته بر ارتقاء کیفیت محصول تمرکز
کرده و سعی کنند با تولید محصوالتی منطبق با نیازهای هر یک از بخشهای جامعه خود را
رقیبی جدی برای سایر برندهای موجود در بازار نشان دهند .کیفیت محصول بهتنهایی راهگشا
نیست و شرکت ها باید همواره در کنار مشتری و مصرفکننده باشند .باید به این نکته توجه
داشت که خرید محصول از شرکت شروع رابطه با مشتری است و در ادامه راه باید نیازهای او
به نحو احسن برطرف شود تا مشتری به خرید مجدد محصول شرکت راغب شده و حتی آن را
به دیگران نیز توصیه کند.
بر اساس روش تحلیل مسیر ،بهترین مسیر برای رسیدن به وفاداری و قصد خرید مجدد از
کیفیت ،آغازشده و به دنبال آن به رضایت مشتری از برند ،ختم میشود .رضایت ،مقدمات
اعتماد را فراهم میکند و تعهد عاطفی ایجادشده ،وفاداری و قصد خرید مجدد را سبب
میشود؛ زیرا کیفیت نقطه آغاز رسیدن به وفاداری است ،شرکتها باید شاخصهای کیفیت
تقویت کند؛ بنابراین تولید محصوالتی خوشدست همراه با کیفیت مناسب باید در دستور کار
قرار گیرد.
با توجه به این نکته که تعهد مستمر در زنان بیشتر از مردان مشاهده شده و ریشه تعهد
مستمر در کمبود گزینههای جایگزین است ،باید تولید محصوالت متنوع و مطابق با سالیق
بانوان و درعینحال گسترش شبکه فروش ازجمله ایجاد شبکه فروش مجازی که مشکالت
بانوان را در خصوص مراجعه حضوری به بازار میکاهد ،در اولویت قرار گیرد.
از طرفی مشخص شد تعهد عاطفی نقش پررنگتری در ایجاد وفاداری و قصد خرید مجدد
ایفا میکند؛ بنابراین باید احساسات و روابط انسانی مشتریان را تحریک کرد که میتوان از
طریق بهکارگیری نیروی انسانی خبره و باانگیزه در بخش فروش ،برگزاری کالسهای
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آموزشی برای فروشندگان که دربرگیرندهی مطالبی همچون زبان بدن ،آموزشهای
روانشناسی ارتباطی ،روانشناسی رنگها ،استفاده از روشهای نوین بازاریابی و تبلیغات و غیره
است ،به این هدف دست یافت.
پس از کیفیت درکشده ،اعتماد به برند و رضایت از برند مناسبترین متغیرها شناخته
شدند که با ارائه خدمات پسازفروش به بهترین نحو و فعالسازی واحد مدیریت ارتباط با
مشتری ،میتوان این متغیرها را تقویت کرد.
قلمرو مکانی پژوهش حاضر در شهر تهران (ایران) بود .در آینده میتوان در سایر مناطق
جغرافیایی این موضوع را بررسی کرد و با مقایسه نتایج مناطق مختلف ،تحلیلهای کارآمدتری
در اختیار شرکتها و سازندگان تلفن همراه قرار داد؛ همچنین پیشنهاد میشود آزمونهای
متناسب با هر یک از متغیرهای جمعیتشناختی برای شناسایی تأثیر آنها بر موضوع پژوهش
انجام شود .بازار هدف این پژوهش بازار تلفن همراه بوده و نمیتوان بهطورکامل نتایج آن را به
سایر بازارها و صنایع تعمیم داد .پژوهشگران میتوانند در پژوهشهای آتی سایر محصوالت و
صنایع بررسی کرده و نتایج را با هم مقایسه کنند؛ همچنین با توجه به اینکه عوامل متعددی
ازجمله ویژگیهای فرهنگی بر وفاداری اثرگذار است (محدودیت پژوهش حاضر) پژوهشگران
میتوانند با افزایش متغیرهای مدل و بسطدادن آن به نتایج جامعتری دست یابند .ازآنجاکه
پژوهش حاضر در مورد کاالهای با درگیری خرید باال و بهطور خاص در طبقه محصول تلفن
همراه انجامشده ،پیشنهاد میشود پژوهشگران مدل پژوهش را در سایر طبقات محصول
کاالهای با درگیری پایین انجام دهند و درصورت امکان نتایج مقایسه شود؛ همچنین توصیه
میشود نقش «نام کشور تولیدکننده محصول» نیز بهعنوان یک عامل اثرگذار بر وفاداری
مشتریان بررسی شود.
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