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چکیده
هدف این پژوهش بررسی تأثیر ابعاد مدیریت ارتباط با مشتری بر واکنش مشتری (شامل
ابعاد واکنش به قیمت ،ترجیح برند ،توسعه برند و قصد خرید) در موزه– کافه تارمه و ارائه
الگوی مناسب با توجه به نتایج تحقیق میباشد .دوازده فرضیه در این تحقیق مورد بررسی
قرار گرفت .تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ نحوه گردآوری اطالعات
توصیفی– علّی است .جامعه آماری این پژوهش شامل مشتریان موزه-کافه تارمه در
شهرستان شوشتر میباشد .تعداد مشتریان نامشخص و نامحدود میباشد و حجم نمونه با
استفاده از فرمول کوکران  380نفر برآورد گردید که از روش نمونهگیری غیرتصادفی
دردسترس ،این تعداد افراد انتخاب گردید .ابزار گردآوری اطالعات پرسشنامه بود که پایایی
آن با آلفای کرونباخ و روایی آن با روایی همگرا و واگرا سنجیده شد .برای تحلیل دادهها از
دو نرمافزار  SPSSو  PLSو آزمون توصیفی و استنباطی (آزمون نرمال بودن و مدل معادالت
ساختاری) استفاده شد .نتایج آزمون مدل معادالت ساختاری نشان داد که هر سه بعد
مدیریت ارتباط با مشتری یعنی خدمات مشتری ،حمایت از مشتری و حمایت بازاریابی بر
چهار بعد واکنش مصرفکننده یعنی تمایل به پرداخت قیمت باالتر ،نگرش نسبت به توسعه
برند ،ترجیح برند و قصد خرید تأثیر مثبت و معناداری دارد.
کلمات کلیدی :مدیریت ارتباط با مشتری ،واکنش نسبت به قیمت ،نگرش به توسعه برند،
ترجیح برند ،قصد خرید ،موزه-کافه تارمه
* -نویسنده مسئولEmail: nazari_lib@yahoo.com :
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مقدمه
امروزه شرکتها عالوه بر تدوین استراتژیهایی برای جذب مشتریان جدید و انجام
معامله با آنها درصدد برآمدهاند تا مشتریان کنونی را نیز حفظ کنند و رابطهای
دائمی با آنها به وجود آورند .بنا به ضرورت و اهمیت حفظ و نگهداری مشتریان
برای شرکتها ،مدیران باید از عواملی که رابطه آنها را با مشتریانشان تحت تأثیر
خود قرار میدهد ،آگاهی کامل داشته و تا حد امکان آنها را تحت کنترل خود
دربیاورند (ونوس و ظهوری .)50 :9315 ،بنابراین همین نیازها بوده است که سبب
تغییر در رویکرد بازاریابی از شکل سنتی آن شده و مفاهیم جدیدی مانند بازاریابی
رابطهمند را مطرح نموده است .در واقع با توجه به اینکه نیازهای مشتریان متفاوتتر
شده و رقابت نیز به همراه آن افزایش یافته ،سازمانها به تدریج به سمت ایجاد و
حفظ روابط بلندمدت با مشتریان سوق داده میشوند (شکرچیزاده اصفهانی و
همکاران .)958 :9313 ،مشتری عامل کلیدی و محوری در تقویت چابکی سازمان
قلمداد میشود و جهتگیری کلیه اهداف ،استراتژیها و منابع حول محور جذب و
نگهداری مشتری میباشد (حمیدیزاده و غمخوار .)981 :9388 ،در دنیای تجاری
امروز ،شناسایی صحیح نیازمندیهای مشتریان و پاسخ سریع به این نیازمندیها،
کلید موفقیت تجاری محسوب میشود و افزایش وفاداری مشتریان بر سوددهی اثر
گذاشته و سازمانها با برنامهریزی میتوانند منافع بلندمدت خود را تضمین نمایند
(عالمه و نکتهدان .)995 :9381 ،بیشک میتوان گفت مهمترین دارایی اغلب سازمانها
مشتریان آنها هستند و به دست آوردن رضایت مشتریان جایگاهی مهم و حیاتی در
اهداف سازمان به خود اختصاص داده است و مدیران به خوبی میدانند موفقیت آنان
در راه رسیدن به اهداف کالن سازمان ،در گرو جلب رضایت مشتریان است (یعقوبی
و همکاران .)22 :9313،با توجه به پیچیدگی و گستردگی عمل کسب وکار ،اطالعات
سازمان برای دستیابی به مزیت رقابتی بسیار ضروری و حیاتی هستند .اطالعات به
دست آمده از مشتریان ،مرکزی برای رویارویی با فرصتها و چالشهای کسب
وکارند (زارع رواسان و منصوری .)589 :2590 ،رضایت مشتریان از قیمت به عنوان
یکی از عوامل تأثیرگذار در حوزۀ بازاریابی محسوب میشود (آندرستون 9و
همکاران )9110 ،و به عنوان عاملی شناخته می شود که  %09از علل ترک سازمان را
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توسط مشتری به سمت رقبا تشکیل میدهد (کیونی .)12 :9110 ،9ترجیح برند تعصبی
است که یک مشتری نسبت به برندی خاص دارد (هلیرو همکاران .)9150 :2553 ،2بر
طبق بلچ و بلچ )2599( 3متقاعد کردن مشتریان به خرید نیازمند تأثیر گذاری بر یک
مرحله قبل از خرید ،یعنی قصد خرید آنها میباشد .به همین دلیل بسیاری از اقدامات
بازاریابی را روی این مرحله متمرکز میکنند تا بتوانند خریداران را از مرحله قصد
خرید به رفتار خرید برسانند (بلچ و بلچ .)32 :2599 ،مدیریت ارتباط با مشتری،
الگویی جامع و یکپارچه است که با تغییر فرهنگ سازمانی و تحت پوشش قرار دادن
تمامی فرایندهای سازمان ،تغییر نگرش سازمانها را از محصولمحوری به مشتری-
محوری موجب میشود .از این رو سازمانهای تجاری از یکسو برای تطابق با
تغییرات و از سوی دیگر به جهت جذب مشتریان جدید و حفظ مشتریان موجود،
بودجههای کالنی را برای مدیریت ارتباط با مشتری اختصاص میدهند (قاضیان،0
.)03 :2595
با توجه به اهمیت روزافزون مشتریان برای سازمانها ،مدیریت ارتباطات اثربخش و
کارا با مشتریان به مسئلهای اساسی و مهم برای سازمانها (به ویژه با ورود بخش
خصوصی) تبدیل گردیده است .مدیریت ارتباط با مشتریان یک راهبرد کسب و کاری
است که از یک طرف با هدف ،افزایش سودآوری و درآمد برای سازمان و از طرف
دیگر افزایش رضایت و وفاداری مشتریان ارائه شده است .به همین علت و با توجه به
اهمیت حفظ مشتریان برای مؤسسات خدماتی مثل موزه-کافه تارمه در شهرستان
شوشتر ،چنین تحقیقاتی حائز اهمیت میباشند .در هر صورت با استفاده از سیستم
مدیریت ارتباط با مشتری میتوان بر واکنشهای مشتریان نسبت به محصوالت و
خدمات شرکت ،اثر گذاشت .هدف از ارائه چنین سیستمی مشتری-مداری و افزایش
ارتباط با مشتری است .برای موزه–کافه تارمه انجام چنین تحقیقی که تأثیر مدیریت
ارتباط با مشتری را بر واکنش مشتری مشخص نماید ،میتواند بسیار مفید باشد .چرا
که میتوان با استفاده از این تحقیق واکنش مشتریان نسبت به قیمت ،توسعه و ترجیح
برند موزه–کافه تارمه و قصد خرید مشتریان را سنجید و در این راستا تصمیمات
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بهتری اتخاذ نمود .اجرای سیستم مدیریت ارتباط با مشتری باعث میشود شرکت به
حجم وسیعی از اطالعات دست یابد که از این اطالعات برای برقرای روابط بلندمدت با
مشتریان و ارائه خدمات بهتر به آنها میتوان سود برد .هیات مدیره موزه–کافه تارمه
درصدد است تا شعبات خود را در شهرستان شوشتر و شهرهای دیگر افزایش دهد
و تصمیم دارد تا به منظور انتخاب مدیران داخلی شعبات از نیروهای فعلی خود بهره
ببرد و در پی این موضوع است تا نقش مدیریت ارتباط با مشتری در واکنش مثبت
مشتریان را دریابد و در آموزش نیروهای فعلی که مدیران آینده شعب کافه تارمه
خواهند بود از نتایج پژوهش حاضر بهره برده و مسیر موفقیت کسب و کار خود را
با گامهای محکمتر و علمیتری بهبود بخشند و بپیمایند .گرچه تحقیقات بسیاری
مباحث مربوط به این تحقیق را مورد بررسی قرار دادهاند اما هیچکدام از آنها در
جوامعی مثل موزه–کافه تارمه انجام نگرفته است .موزه–کافه تارمه گرچه در وضعیت
موجود خود موفق عمل کرده است اما برای توسعه شعب خود و کسب رضایت
بیشتری مشتری نیازمند کسب اطالعات و بررسی بهتر واکنش مشتریان است .نتایج
این تحقیق همچنین میتواند برای سایر مؤسسات خدماتی مفید واقع شود چرا که
توجه به واکنش مشتری عامل اصلی بقای هر سازمانی است .مسئله اصلی نحوه
واکنش مشتری به استراتژیهایی مثل مدیریت ارتباط با مشتری و چگونگی اثرگذاری
این سیستم بر واکنشهای مشتری میباشد .بنابراین سوال اصلی تحقیق این است که
دریابد آیا مدیریت ارتباط با مشتری بر واکنش مشتری (شامل ابعاد واکنش به قیمت،
ترجیح برند ،توسعه برند و قصد خرید) در موزه–کافه تارمه تأثیر دارد؟ و همچنین
هدف دیگر تحقیق ارائه الگوی مناسب با توجه به نتایج تحقیق است.

مبانینظری پژوهش
 مديريت ارتباط با مشتری
مدیریت ارتباط با مشتری واژهای است که برای توصیف نحوه مدیریت فوق فعال
ارتباطات با مشتریان تعریف میشود .مدیریت ارتباط با مشتری تمام مؤلفههایی است
که در درون یک سازمان با مشتری و به شیوهای هوشمند در ارتباطند .فرآیندهای
مدیریت ارتباط با مشتری با پشتیبانی نقشهای عملیاتی و فناوری کسبوکار تمام
این مؤلفهها را به هم متصل میکنند (حنفیزاده و همکاران .)22 :9319 ،در تعاریف
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جدید مدیریت ارتباط با مشتری ،استراتژی مدیریتی است که به سازمانها کمک
میکند تا اطالعات مربوط به مشتری را از طریق ابزارهای فناوری اطالعات بهمنظور
ارضای نیازهای مشتری و ایجاد یک رابطه بلندمدت و متقابال سودمند جمعآوری،
تجزیهوتحلیل و مدیریت کنند (هونگ .)013 :2590 ،9مدیریت ارتباط با مشتری به طور
فزایندهای برای شرکتها مهم است ،زیرا آنها برای بهبود سودآوری خود از طریق
روابط بلندمدت با مشتریان تالش میکنند .با اتخاذ سیستم  CRMشرکتها قادر
خواهند بود دانش خاص در مورد مشتریان را به روشی سیستماتیک گردآوری و
ارزیابی نمایند ،در نتیجه به طور عمده خدمات به مشتری و وفاداری مشتری بهبود
پیدا خواهد کرد (سینگ.)2595 ،2
سین و همکاران )2550( 3عناصر مدیریت ارتباط با مشتری را به شرح ذیل بر
میشمارند:
بعد نخست ،تمرکز بر مشتريان کلیدی :شامل تمرکز گسترده بر مشتری اصلی و
تحویل مستمر ارزش افزوده و برتر به مشتریان کلیدی منتخب از طریق عرضههای
شخصی شده و دلخواه است .این بعد شامل .9 :بازاریابی مشتری اصلی؛  .2شناخت
ارزش دورۀ عمر مشتری کلیدی؛  .3سفارشیسازی (شخصیسازی)؛  .0بازاریابی
تعاملی خلق مجدد.
بعد دوم ،سازمان مديريت ارتباط با مشتری :مدیریت ارتباط با مشتری ضرورتاً به
معنی تغییرات اساسی در روش سازماندهی و فرایندهای کسب وکار شرکتهاست
(هفمن و کشمری .)01 :2555 ،0شرکتها باید به چالشهای اصلی سازمان در رابطه
با شروع و آغاز مدیریت ارتباط با مشتری توجه بیشتری داشته باشند (آگاروال و
همکاران .)82 :2550 ،0این بعد شامل .9 :ساختار سازمانی؛  .2الزام منابع سطح
سازمان و  .3مدیریت منابع انسانی.
بعد سوم ،مديريت دانش :طبق دیدگاه مبتنی بر دانش شرکت ،منطق اصلی برای
وجود یک شرکت ،ایجاد ،انتقال وکاربرد دانش است ،از دیدگاه مدیریت ارتباط با
مشتری ،دانش میتواند به آنچه که از تجربه یا مطالعه عملی داده مشتری یادگرفته
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شده است ،اطالق شود .این بعد شامل )9 :یادگیری و ایجاد دانش؛  )2انتشار و به
اشتراکگذاری دانش؛  )3پاسخگویی دانش.
بعد چهارم ،مديريت ارتباط با مشتری مبتنی بر فناوری :داده مشتری دقیق ،برای
عملکرد موفقیتآمیز مدیریت ارتباط با مشتری حیاتی است (آبوت و همکاران:2559 ،9
 .) 21و در نتیجه ،فناوری نقش مهمی در مدیریت ارتباط با مشتری و در افزایش
هوشمندی شرکت بازی میکند (بویل.)2550 ،2
از سوی دیگر ،بر طبق تحقیق قاضیان و همکاران ( )2595برای مدیریت ارتباط با
مشتری سه بعد خدمات مشتری ،حمایت مشتری و حمایت بازاریابی در نظر گرفته
شدهاست .در این پژوهش نیز مدیریت ارتباط با مشتری براساس این سه بعد سنجیده

شده و برای سنجش این ابعاد از پژوهش وو و لو )2592( 3استفاده گردید.
 رفتار مصرفکننده و واکنش مشتری
رفتار مصرفکننده همواره یکی از حوزههای بسیار جالب و عمیق در مباحث
بازاریابی میباشد .بررسی رفتار مصرفکننده بازاریابان را قادر میسازد تا به درک
و برداشت درستی از نیازها و درخواستهای مصرفکننده پرداخته و از این طریق
برنامههای ارتقای محصول را با هدف رفع نیازهای مصرفکنندگان طراحی نمایند.
همچنین یافتههای تحقیقات در زمینه رفتار مصرفکننده به عنوان یک معیار مؤثر در
بخشبندی بازار عمل مینماید .یکی از تعاریف اساسی و بنیادین که در مباحث
بازاریابی در زمینه صنعت ارائه گردیده ،صنعت را فرآیند رضایت مشتری و نه
فرآیند تولید کاال معرفی نموده است .بر اساس این تعریف صنعت با شناخت
مصرفکننده (مشتری) و نیازهای او آغاز میشود نه به وسیله حق امتیاز ،مواد خام
و یا مهارت فروش .بنابراین یک سازمان تنها هنگامی میتواند به بقای خود ادامه دهد
که درک صحیح و جامعی از نیازهای مشتریانش کسب نماید .این موضوع به درستی
اهمیت مطالعه رفتار مصرفکننده را نشان میدهد (موون و مینور .)22-95 :9319 ،بر
طبق تحقیق قاضیان و همکاران ( )2595برای واکنش مشتری چهار بعد واکنش
مشتری به قیمت ،ترجیح برند ،نگرش نسبت به توسعه برند و قصد خرید در نظر
گرفته شده است.
1- Abbott
2- Boyle
3- Wu & Lu

بررسی کارکرد مديريت ارتباط با مشتری بر اساس شناخت واکنش مشتريان و ارائه الگوی الزم جهت افزايش فروش 473

الف -واکنش مشتری به قیمت :تمایل به پرداخت قیمت اشاره به مقداری دارد که
مصرف کننده (مشتری) تمایل دارد برای یک برند در مقایسه با منافع دیگر برندهای
مشابه پرداخت نماید ،دارد (بویل و همکاران .)50 :2593 ،براساس مدل بویل و
همکاران و یافتههای مطالعاتی آن ها ،هر چه یک نام و نشان تجاری از ارزش و اعتبار
بیشتری نزد مصرف کنندگان برخوردار باشد ،حساسیت قیمتی آنها را پایین آورده
(کلر و لهمن )28 :2553 ،9آن ها را وفادار نگه داشته و تمایل به خرید آن نام و نشان
تجاری را در آنها مداوم میکند (سیتز و همکاران .)238 :2595 ،2برندی که ارزش
ویژهای برای مصرفکنندگان و مشتریان دارد ،میتواند حساسیت کمتری را نسبت به
افزایش قیمتها در مصرفکنندگان و مشتریان ایجاد کند (نتمیر و همکاران:2550،3
 )2593و حتی آنها را مایل سازد به پرداخت قیمت باالتر به ازای دریافت ارزش واحد
و بیهمتایی که در آن برند دریافت میکنند در حالی که سایر گزینه ها و برندهای
دیگر ،نمیتوانند این ارزش ویژه را برای مصرفکنندگان و مشتریان ایجاد کنند (سیتز
و همکاران.)238 :2595 ،
ب -توسعه برند :توسعه و گسترش برند استفاده از یک برند شناخته شده برای
معرفی (یا ورود به) یک طبقات جدیدی از محصول میباشد .گسترش دامنه برند،
راهبرد معمولی برای شرکتهایی است که در جستجوی رشد با استفاده از توسعه
داراییهای خود هستند (احمدوند و سرداری .)9313 ،گسترش برند میتواند یکی از
مهمترین منابع رشد سودآور برای یک برند باشد .همچنین ،این فرصت را به وجود
میآورد که تصویر یک برند نوسازی شود (برون .)9111 ،0ساختن یک برند از صفر
مستلزم طراحی برنامهای ا ست که یک مزیت کاربردی را در مقایسه با رقبا ارائه دهد.
ارائه کردن این مزیت میبایست پیوسته بوده و در صورت امکان ضمانت داشته
باشد .این کار مستلزم سرمایهگذاری قابل توجه در ایجاد کارایی برتر ،تشکیلدادن
گروه های کاری و ایجاد فرهنگی است که این برتری را ارائه نموده و آن را به اطالع
کاربران رسانده و از آن پشتیبانی نماید (سزالر .)18 :2553،0استراتژیهای توسعه
برند به دلیل کاراییهای بازاریابی مانند هزینههای کاهشیافته مصرفی و تولید
1- Keller & Lehmann
2- Seitz
3- Netemeyer
4- Brown
5- Czellar
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محصول جدید و افزایش شانس موفقیت ،سودمند به نظر میآیند .توسعههای برند
ناموفق میتواند به برند اصلی آسیب رساند و موجب از دست رفتن ارزش ویژه برند
شود (دهقانی سلطانی و همکاران.)953 :9312 ،
ج-ترجیح برند :انتخاب و ترجیح برند ،حدی است که تمایل مصرفکننده در استفاده
از یک برند به جای گزینههای دیگر را نشان میدهد (بویل و همکاران.)50 :2593 ،
ترجیح برند در همه بحثهای برندینگ و استراتژیهای مرتبط با آن حضور دارد،
اکثر مدیران بر این باورند که ترجیح برند باید به عنوان اصلیترین بخش در مدیریت
برند قرار گیرد و از نقش اساسی ترجیح برند در توسعه محصول نام میبرند
(حقشناس و همکاران .)01 :9312 ،ترجیح برند در واقع عاملی اساسی در فرایند
تصمیمگیری خرید است؛ ولی از آنجاکه رفتار مصرفکننده تحت تأثیر عوامل خارجی
نیز هست؛ بنابراین رفتار مصرفکننده ماهیت انطباقی دارد؛ چون اثرپذیر است و
تأثیرات محیط را میپذیرد ،نیروهای محیط خارجی که بیشترین تأثیر را بر رفتار
مصرفکننده دارند عبارتند از :عوامل اجتماعی فرهنگی ،عوامل شغلی ،عوامل موقعیتی
و عوامل آمیخته بازاریابی (حقشناس و همکاران.)05 :9312 ،
د -قصد خريد :قصد خرید به عنوان یک مفهوم مهم از بازاریابی از زمان گذشته،
شناخته شده است .این مفهوم به عنوان طرحی مربوط به مشتریان برای خرید یک
محصول یا خدمت خاص در آینده تعریف میگردد .قصد خرید به طور کلی بر انطباق
میان محرکهای خرید با صفات و ویژگیهای برند مورد نظر ،مبتنی است (محرم و
شاوکی .)2592 ،9قصد خرید احتمالی را که مشتریان برای خرید یک محصول یا
خدمت معین در آینده ،برنامهریزی مینمایند ،نشان میدهد و همچنین این مفهوم به
تمایل مشتری برای خرید یک برند به طور مداوم برمیگردد .به عالوه قصد خرید
هنگامی که مشتریان از یک محصول یا برند ارزشی را ادراک نمایند ،ایجاد میگردد
(کالوو – پورال و لوی – منگین .)2591 ،2تارنی و لیتمن )2553( 3ادعا میکنند که قصد
خرید ،پیشگویی خریدار در مورد اینکه چه شرکت برای خرید انتخاب شود ،میباشد.
قصد خرید ممکن است به عنوان انعکاس رفتار خرید واقعی ،شناخته شود .به صورت

1- Moharam & Shawky
2- Calvo-Porrala & Lévy-ManginbaUniversity
3- Turney and Littman
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بزرگتر ،قصد خرید میل و آرزوی مشتری برای خرید یک محصول میباشد
(ناصرمودلی و همکاران.)2593 ،9

پیشینه پژوهش
خلیق و همکاران )2592( 2مقالهای تحت عنوان «تأثیر مدیریت ارتباط با مشتری
الکترونیک بر وفاداری و حفظ مشتری در بخش ارتباطات ایران» انجام دادند255 .
مشتری که از خدمات اپراتورهای تلفن همراه ایران استفاده میکردند به پرسشنامه
پژوهش پاسخ دادند .نتایج تحقیق نشان دهنده تأثیر مدیریت ارتباط با مشتری بر
وفاداری و حفظ مشتری (با ابعاد رضایت مشتری ،مشارکت مشتری ،اعتماد ،جذب
مشتری ،کیفیت خدما ت ،قیمت برای مشتری و اقدام به تغییر به سمت رقبا) بود .وو و
لو ( )2592تحقیقی را با عنوان بررسی رابطه بین مدیریت ارتباط با مشتریان،
بازاریابی رابطهمند و عملکرد تجاری انجام دادند .هدف این تحقیق بررسی اجرای
مدیریت ارتباط با مشتریان و تأثیر آن بر بازاریابی رابطهمند و عملکرد تجاری بوده
است .جامعه آماری این تحقیق صنعت هتل در کشور تایوان میباشد .نتایج تحقیق
نشان داد که اجرای مدیریت ارتباط با مشتری ،تأثیر مثبت و معناداری بر بازاریابی
رابطهمند و عملکرد تجاری صنعت هتل کشور تایوان دارد .در نهایت محققان پیشنهاد
کردند که به منظور بهبود عملکرد قبل از اجرای مدیریت ارتباط با مشتریان از مزایای
آن کامالً با خبر باشند .آماکو و همکاران )2592( 3مقالهای تحت عنوان «تأثیر مدیریت
ارتباط با مشتری اثربخش بر قصد خرید مجدد :مطالعه موردی از هتلی در چین
(گولدن تالیپ)» انجام دادند .پرسشنامهها هم به وسیله مشتریان شرکتی و هم از
مشتریانی که خود به هتل میآمدند ،تکمیل گردید 85 .درصد از پاسخدهندگان تمایل
داشتند که مجدداً به هتل مراجعه نمایند و از خدمات آن استفاده کنند و  15درصد از
آنها از خدمات هتل راضی بودند .بیشتر پاسخدهندگان اطمینان داشتند که مجددا
برخواهند گشت و این نشان دهنده تأثیر مدیریت ارتباط با مشتری بر قصد بازگشت
آنها بود .احمد و زاهید )2590( 0در مطالعهای تحت عنوان «نقش بازاریابی شبکههای
1- Nasermoadeli
2- Khaligh
3- Amoako
4- Ahmed & Zahid
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اجتماعی بر افزایش مدیریت ارتباط با مشتری و ارزش ویژه برند بر حسب قصد
خرید» به بررسی تأثیر بازاریابی شبکههای اجتماعی بر دو متغیر مدیریت ارتباط با
مشتری و ارزش ویژه برند و در نهایت تأثیر این متغیرها بر قصد خرید پرداختند.
داده ها تحقیق توسط پرسشنامه در سه شهر گجرات ،وزیرآباد و گاجیرانواال در
پاکستان گردآوری شد .نتایج تحقیق نشان داد که عاملی که بیشترین اثر را بر قصد
خرید دارد ،مدیریت ارتباط با مشتری است .قاضیان و همکاران ( )2595تحقیقی با
عنوان بررسی تأثیر مدیریت ارتباط با مشتریان تأثیر معناداری بر واکنش مشتریان
در شرکت ال جی تدوین نمودند .هدف اصلی این تحقیق بررسی رابطه بین مدیریت
ارتباط با مشتری و واکنش مشتریان در میان مشتریان لوازم خانگی ال جی در استان
تهران میباشد .ابعاد مدیریت ارتباط با مشتری در این تحقیق خدمات اینترنتی ،حمایت
مشتری و حمایت از بازاریابی میباشد و ابعاد واکنش مشتری شامل واکنش به قیمت،
توسعه برند ،ترجیح برند و قصد خرید میباشد .نتایج نشان داد که تمامی ابعاد
مدیریت ارتباط با مشتری بر ابعاد واکنش مشتری مؤثر است .قاسم و

همکاران9

( )2595تحقیقی تحت عنوان « مدیریت ارتباط با مشتری و بازگشت مشتری در بانک
اردنی» انجام دادند .نمونه تحقیق شامل  050نفر از مشتریان بانکهای اردنی در سال
 2595بودند .نتایج آماری نشاندهنده رابطه مثبت و معنادار میان فعالیتهای مدیریت
ارتباط با مشتری و نگرش مشتریان بانک بود .تحلیلها نشان داد که رابطه مثبت و
معناداری میان متغیر مستقل (یعنی فعالیتهای مدیریت ارتباط با مشتری در پاسخ به
حل مشکالت مشتریان ،کیفیت خدمات ،رفتار کارکنان ،تکنولوژی مدیریت ارتباط با
مشتری و فعالیتهای حفظ مشتری) با نگرش به بانک به عنوان متغیر وابسته (اعتماد،
تعهد عاطفی و بازگشت مشتری) بود.

مدل و فرضیههای پژوهش
پژوهش حاضر دارای دو متغیر مدیریت ارتباط با مشتری (با ابعاد خدمات مشتری،
حمایت از مشتر ی و حمایت بازاریابی) به عنوان متغیر مستقل و متغیر واکنش
مشتری با ابعاد (واکنش به قیمت ،توسعه برند ،ترجیح برند و قصد خرید) به عنوان
متغیر وابسته میباشد .با توجه به مبانی نظری و پژوهشی ارائه شده در بخشهای
قبلی مدل مفهومی پژوهش در شکل  9ارائه شده است:
1- Qasem
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شکل  -8مدل مفهومی پژوهش

سوال اصلی این پژوهش این است که آیا مدیریت ارتباط با مشتری با سه بعد خدمات
مشتری ،بعد حمایت از مشتری و بعد حمایت بازاریابی بر بر واکنش مشتری (شامل
ابعاد واکنش به قیمت ،ترجیح برند ،توسعه برند و قصد خرید) در موزه–کافه تارمه
تأثیر دارد؟
با توجه به مدل مفهومی پژوهش (شکل )9فرضیههای تحقیق به شکل زیر میباشند:
مدیریت ارتباط با مشتری (بعد خدمات مشتری) بر تمایل مصرفکننده در واکنش
مثبت به قیمت در موزه–کافه تارمه در شهرستان شوشتر تأثیر معناداری دارد.
 -9مدیریت ارتباط با مشتری (بعد خدمات مشتری) بر نگرش مصرفکننده به
توسعه برند در موزه–کافه تارمه در شهرستان شوشتر تأثیر معناداری دارد.
 -2مدیریت ارتباط با مشتری (بعد خدمات مشتری) بر ترجیح برند مصرفکننده در
موزه–کافه تارمه در شهرستان شوشتر تأثیر معناداری دارد.
 -3مدیریت ارتباط با مشتری (بعد خدمات مشتری) بر قصد خرید مصرفکننده در
موزه–کافه تارمه در شهرستان شوشتر تأثیر معناداری دارد.
 -0مدیریت ارتباط با مشتری (بعد حمایت از مشتریان) بر تمایل مصرفکننده به
واکنش به قیمت در موزه–کافه تارمه در شهرستان شوشتر تأثیر معناداری دارد.
 -0مدیریت ارتباط با مشتری (بعد حمایت از مشتریان) بر نگرش مصرفکننده به
توسعه برند در موزه–کافه تارمه در شهرستان شوشتر تأثیر معناداری دارد.

 413نشريه کاوشهای مديريت بازرگانی ،سال يازدهم ،شماره بیست و يکم ،بهار و تابستان 8431

 -5مدیریت ارتباط با مشتری (بعد حمایت از مشتریان) بر ترجیح برند مصرفکننده
در موزه–کافه تارمه در شهرستان شوشتر تأثیر معناداری دارد.
 -1مدیریت ارتباط با مشتری (بعد حمایت از مشتریان) بر قصد خرید مصرفکننده
در موزه–کافه تارمه در شهرستان شوشتر تأثیر معناداری دارد.
 -8مدیریت ارتباط با مشتری (بعد حمایت بازاریابی) بر تمایل مصرفکننده به
واکنش به قیمت در موزه–کافه تارمه در شهرستان شوشتر تأثیر معناداری دارد.
 -1مدیریت ارتباط با مشتری (بعد حمایت بازاریابی) بر نگرش مصرفکننده به
توسعه برند در موزه–کافه تارمه در شهرستان شوشتر تأثیر معناداری دارد.
 -95مدیریت ارتباط با مشتری (بعد حمایت بازاریابی) بر ترجیح برند مصرفکننده
در موزه–کافه تارمه در شهرستان شوشتر تأثیر معناداری دارد.
 -99مدیریت ارتباط ب ا مشتری (بعد حمایت بازاریابی) بر قصد خرید مصرفکننده در
موزه–کافه تارمه در شهرستان شوشتر تأثیر معناداری دارد.

روششناسی پژوهش
پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی میباشد ،زیرا نتایج مورد انتظار آن میتواند
مورد استفاده جامعه تحقیق و سازمانهای مشابه قرار گیرد و بر اساس نحوه
گردآوری دادهها ،این نوع تحقیق از نوع توصیفی–علّی است .چرا که هدف
پژوهش های علّی عبارت است از درک الگوهای پیچیده رفتاری که از طریق مطالعه
تأثیر متغیرهای فرض شده در پژوهش به دست می آیند .نوآوری اصلی این پژوهش
در انتخاب جامعه آن است چرا که تاکنون تحقیقات محدودی در سطح موزهها–کافهها

انجام گرفته است .همچنین ابعاد متفاوتی که برای مدیریت ارتباط با مشتری در نظر
گرفته شده است باعث میگردد این متغیر از منظر دیگری نیز نگریسته شود .تحقیقات
انگشت شماری هستند که از این رویکرد مدیریت ارتباط با مشتری را مورد بررسی
قرار داده اند .گرچه متغیرهای این پژوهش هر کدام به صورت گستردهای مورد
بررسی قرار گرفته اند اما ترکیب آنها در قالب مدل ارائه شده در این پژوهش ،میتواند
به آنها شکلی جدید دهد .جامعه آماری پژوهش شامل شامل مشتریان موزه–کافه

تارمه در شهرستان شوشتر میباشد .با توجه به نامحدود بودن و نامشخص بودن
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حجم نمونه از فرمول کوکران برای تعیین حجم نمونه استفاده میشود .بدین ترتیب
حجم نمونه برابر است با:

 = nحجم نمونه =α ،ضریب خطای  = ، %0دقت برآورد = p ،نسبت افراد جامعه که
دارای ویژگی موردنظر هستند =)1-p( ،نسبت افراد جامعه که دارای ویژگی موردنظر
نباشند =Zα/2 ،مقدار احتمال نرمال (آذر و مؤمنی.)91 :9381 ،
با توجه به عدم امکان لیستبندی مشتریان موزه–کافه تارمه ،در این پژوهش از روش
نمونهگیری غیرتصادفی دردسترس برای دستیابی به نمونه تحقیق استفاده شده
است .ابزار گردآوری اطالعات تحقیق ،پرسشنامه میباشد که دربرگیرنده  33سوال
می باشد بدین صورت که برای سنجش ابعاد مدیریت ارتباط با مشتری از  90سوال
(بعد خدمات به مشتری  5سوال ،حمایت بازاریابی  0سوال و حمایت از مشتری 0
سوال) برگرفته از تحقیق وو و لو ( )2592استفاده شد و همچنین برای سنجش ابعاد
واکنش مشتری از  98سوال (واکنش به قیمت  0سوال ،توسعه برند  0سوال ،ترجیح
برند  0سوال و قصد خرید مشتری  0سوال) برگرفته از تحقیق بویل و همکاران
( ،)2593استفاده شد .تمامی سواالت پرسشنامه با طیف لیکرت پنج گزینهای (از کالماً
مخالفم =  9تا کامالً موافقم  )0اندازهگیری شدند .در این تحقیق برای تجزیه و تحلیل
دادهها از آمار توصیفی و آمار استنباطی در قالب نرمافزارهای ) SPSS(22.0و
) SMARTPLS(3استفاده شده است .آمار استنباطی شامل آزمون نرمال بودن دادهها،
آزمون همبستگی ،آزمون روایی و مدل معادالت ساختاری ( )SEMبرای آزمون
فرضیهها ،میباشد .روش حداقل مربعات جزیی ( )PLSبه تعداد نمونه دردسترس و
نرمال بودن دادههای جمعآوری شده ،حساس نمیباشد ..در تحقیق حاضر با استفاده
از نرمافزار ( SPSS )22.55آلفای کرونباخ محاسبه گردید .به این ترتیب که بعد از
توزیع  20پرسشن امه به عنوان آزمون ابتدای مقدار آلفا با استفاده از نرمافزار
( SPSS )22.55به دست آمد.
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جدول  -8نتايج آلفای کرونباخ برای هر يک از ساختههای تحقیق
رديف

نام متغیر

آلفای کرونباخ

9

خدمات مشتری

5/835

2

حمایت مشتری

5/108

3

حمایت بازاریابی

5/190

0

واکنش به قیمت

5/832

0

ترجیح برند

5/859

5

توسعه برند

5/892

1

قصد خرید

5/859

8

کل پرسشنامه

5/802

آلفای کرونباخ کل پرسشنامه برابر با  5/802بوده و با توجه به اینکه مقدار از 5/1
بیشتر است ،بنابراین پرسشنامه از پایایی مناسب برخوردار است و روایی پژوهش به
شکل ظاهری (صوری) ،محتوایی و سازه مورد برررسی و تأیید قرار گرفت.

تجزيه و تحلیل دادهها
 )8نتايج متغیرهای جمعیت شناختی :در این بخش از تجزیه و تحلیل آماری به
بررسی چگونگی توزیع نمونههای آماری متغیرهای جنسیت ،سن ،قومیت و سطح
تحصیالت در جدول  2پرداخته شده است.
جدول  -3نتايج جمعیتشناختی پژوهش
جنسیت
سن

زن

مرد

% 32/5

% 51/0

کمتراز 25سال

 35-25سال

 05-35سال

 05-05سال

 05سال به باال

%92

% 30/0

% 25/3

% 91/1

% 93/5

قومیت

بومی

غیر بومی

%10

% 20

سطح

دیپلم و زیردیپلم

فوق دیپلم

لیسانس

فوق لیسانس

دکتری

تحصیالت

% 92/8

% 31/8

% 25

% 91/2

% 5/2

 )3بررسی نرمال بودن متغیرها
یکی از پیشفرضهای اصلی مدل معادالت ساختاری آزمون نرمال بودن توزیع
متغیرهای مورد بررسی است .یکی از این آزمونها ،آزمون کولموگروف-اسمیرنوف
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میباشد که به بررسی نرمال بودن متغیرها میپردازد .نتایج این آزمون در جدول3
ارائه شده است.
جدول  -4نتايج آزمون کولموگروف-اسمیرنوف
کولموگروف اسمیرنوف

sig

خدمات مشتری

5/589

5/555

حمایت بازاریابی

5/938

5/555

حمایت مشتری

5/999

5/555

واکنش به قیمت

5/951

5/555

توسعه برند

5/905

5/555

ترجیح برند

5/995

5/555

قصد خرید

5/932

5/555

شاخص

نتایج این آزمون نشان می دهد سطح معناداری متغیرهای تحقیق کمترر از  5/50اسرت
لذا فرضیه صفر یعنری نرمرالبرودن متغیرهرا مرورد تأییرد قررار نمریگیررد و دادههرا
غیرنرمال هستند.
 )4ارزيابی مدل
در مدلهای  PLSدو مدل آزمون میشود .مدل بیرونی که همارز مدل اندازهگیری
است و مدل درونی که مشابه مدل ساختاری در مدلهای معادالت ساختاری است.
مدل درونی نشانگر بارهای عاملی متغیرهای مشاهده شده است.
الف -بررسی مدل بیرونی پژوهش (پايايی پرسشنامه و روايی همگرا و واگرا)
معموالً اولین معیاری که در مدلهای اندازهگیری انعکاسی بررسی میشود ،پایایی
سازگاری درونی است .معیار سنتی برای کنترل آن آلفای کرونباخ است که برآوردی
را برای پایایی براساس همبستگی درونی معرفها ارائه میدهد .اگر آلفای کرونباخ
بیشتر از  5/15باشد ،سازگاری درونی و تک بعدی بودن بلوک تایید میگردد .عالوه
بر آلفای کرونباخ ،در مدلهای مسیری  PLSاز پایایی مرکب 9نیز برای بررسی پایایی
سازگاری درونی و تک بعدی بودن بلوکها استفاده میشود .اگر میزان این شاخص
که به  Pدیلون-گلدشتاین معروف است ،بیشتر از  5/15باشد ،پایایی مرکب مدل تایید
میشود .اولین روایی مورد بررسی برای تأیید روا بودن مدلهای اندازهگیری ،روایی

1-Composite Reliability
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همگرا 9است .روایی همگرا به این معناست که مجموعهی معرفها ،سازهی اصلی را
تبیین میکنند .فورنل و الرکر ( ) 9189استفاده از متوسط واریانس استخراج شده
( )AVEرا به عنوان معیاری برای اعتبار همگرا ،پیشنهاد میکنند .حداقل  AVEمعادل
 5/0بیانگر اعتبار همگرای کافی است ،به این معنی که یک متغیر مکنون میتواند به
طور میانگین بیش از نیمی از پراکندگی معرفهایش را تبیین کند (آذر و همکاران،
 .) 9319دومین روایی مورد بررسی برای تأیید روایی و اعتبار مدل اندازهگیری
روایی افتراقی 2است که یک معیار تکمیل کننده است و در مدلسازی مسیری  PLSاز
دو معیار شامل معیاره فورنل -الرکر و آزمون بارهای عرضی 3برای بررسی آن
استفاده میگردد.
جدول  -3نتايج آلفای کرونباخ ،پايايی مرکب ،بارهای عاملی و AVE

متغیر پنهان

متغیر
آشکار

خدمات مشتری

مدیریت ارتباط با مشتری

حمایت مشتری
حمایت بازاریابی

ی

مشتر

واکنش

قیمت

به

واکنش

سوال

بار عاملی

Q1

5/591552

Q2

5/501830

Q3

5/832031

Q4

5/158115

Q5

5/825159

Q6

5/838955

Q7

5/810593

Q8

5/190112

Q9

5/151535

Q10

5/153138

Q11

5/110159

Q12

5/011308

Q13

5/512108

Q14

5/010053

Q15

5/138011

Q16

5/822000

Q17

5/150550

آلفای
کرونباخ

5/803000

5/510108

5/830900

5/839885

پایایی مرکب

5/880150

5/185582

5/815509

5/888919

AVE

5/050510

5/039381

5/512130

5/550381

1- Convergent Validity
2- Discriminant Validity
3- Cross-Loadings
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توسعه برند
ترجیح برند
قصد خرید

Q18

5/802055

Q19

5/821100

Q20

5/100313

Q21

5/055322

Q22

5/519595

Q23

5/838083

Q24

5/815035

Q25

5/188910

Q26

5/803533

Q27

5/803801

Q28

5/853205

Q29

5/119133

Q30

5/892023

Q31

5/858551

Q32

5/811052

Q33

5/801815

5/128905

5/885201

5/815328

5/829800

5/192102

5/190231

5/018515

5/511523

5/121800

همانطور که میبینید مقادیر به دست آمده برای آلفای پایایی مرکب و آلفای کرونباخ
بیشتر از  5/15است که نشاندهنده پایایی مطلوب متغیرهای تحقیقاست .بنابراین
مدلهای اندازهگیری از پایایی مطلوبی برخوردارند .و همانطور که در جدول 0
مشاهده میشود مقدار  AVEبرای متغیرهای مکنون باالتر از  5/0است .بنابراین
میتوان گفت که روایی همگرای مدلهای اندازهگیری مطلوب میباشد .نتایج همچنین
نشان میدهد مقادیر بارهای عاملی برای تمامی شاخصها بیش از  5/0است ،لذا تمام
بارهای عاملی در دامنه قابل قبول قرار داشته و روایی سازه با استفاده از روش
آزمون بارهای عرضی تأیید میگردد.
در جدول  ،0مقدار جذر  AVEهریک از سازهها با مقادیر همبستگی میان سازههای
دیگر نشان داده شده است.
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جدول  -3ماتريس سنجش روايی واگر به روش فورنل و الکر
سازههای

خدمات

حمایت

حمایت

واکنش به

توسعه

ترجیح

تحقیق

مشتری

بازاریابی

مشتری

قیمت

برند

برند

خدمات
مشتری
حمایت
بازاریابی
حمایت
مشتری
واکنش به

5/109
5/519810

5/825

5/591205

5/510095

5/131

5/559805

5/551035

5/130595

5.890

توسعه برند

5/581350

5/112120

5/513293

5/180151

5/818

ترجیح برند

5/510235

5/189821

5/159190

5/150313

5/808902

5/822

قصد خرید

5/553088

5/150209

5/513805

5/135859

5/112181

5/891181

قیمت

قصد خرید

5/800

در جدول  0مشخص است که مقدار جذر  AVEمتغیرهای مکنون در پژوهش حاضر
که در خانههای قطر اصلی ماتریس قرار گرفتهاند ،از مقدار همبستگی میان آنها که
در خانههای زیرین و راست قطر اصلی قرار دارند ،بیشتر است .بنابراین سازهها
(متغیرهای مکنون) در مدل ،تعامل بیشتری با شاخصهای خود دارند تا با سازههای
دیگر ،به عبارت دیگر روایی واگرای مدل در حد مناسب است.
ب -پرازش مدل
طبق ساختار مدلسازی مسیری  ،PLSالزم است هر قسمت از مدل (شامل مدل
اندازه گیری ،مدل ساختاری و تمام مدل) بهینه شود .به همین دلیل در مدلسازی
مسیری  PLSسه شاخص متفاوت برای تناسب مدل ارائه شده است .شاخص
اشتراک ،شاخص افزونگی و شاخص نیکویی برازش (( )GOFآذر و همکاران.)9319 ،
جدول  -3شاخصهای بررسی اعتبار اشتراک ،حشو و GOF
2

)Redundancy (Q2

متغیر ها

Communality

خدمات مشتری

5/050510

برونزا

برونزا

حمایت بازاریابی

5/512130

برونزا

برونزا

حمایت مشتری

5/039381

برونزا

برونزا

واکنش به قیمت

5/550381

5/011008

5/390112

توسعه برند

5/018515

5/515535

5/930090

ترجیح برند

5/511523

5/580115

5/912033

قصد خرید

5/121800

5/525055

5/250221

متوسط

5/550

5/500180

-

R

GOF

5/520
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نتایج برازش مدل در جدول  0ارائه شده است و مثبت بودن مقدار شاخص اشتراک و
شاخص افزونگی همانطور که نشان داده شده است ،به ترتیب نشاندهنده کیفیت
مطلوب مدل اندازهگیری و کیفیت مطلوب مدل ساختاری است .مثبت بودن شاخص
نیکویی برازش  GOFکه دارای مقدار 5/520است ،برازش کلی مدل را نشان میدهد.
چون این مقدار بیش از 5/0است ،در نتیجه برازش کلی مدل تأیید میگردد.

ج -آزمون فرضیهها با استفاده از روابط ساختاريافته خطی
پس از تعیین مدل های اندازه گیری به منظور ارزیابی مدل مفهومی تحقیق و همچنین
اطمی نان یافتن از وجود یا عدم وجود رابطه علی میان متغیرهای تحقیق و بررسی
تناسب دادههای مشاهده شده با مدل مفهومی تحقیق ،فرضیههای تحقیق با استفاده از
مدل معادالت ساختاری نیز آزمون شدند .بر اساس سطح معناداری  5/50مقدار
بحرانی باید بیشتر از  9/15باشد ،مقدار پارامتر کمتر از این در الگو مهم شمرده
نمیشود ،هم چنین مقادیر کوچکتر از  5/50برای مقدار  Pحاکی از تفاوت معنادار
مقدار محاسبه شده برای وزنهای رگرسیونی با مقدار صفر در سطح  5/10است.
خروجی مدل مفهومی با استفاده از نرم افزار  PLSدر شکل  2و  3نشان داده شده
است.

شکل  -3اندازه گیری مدل کلی و نتايج فرضیه ها در حالت استاندارد
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شکل -4اندازه گیری مدل کلی و نتايج فرضیه ها در حالت معنی داری

د -آزمون فرضیههای پژوهش
برای بررسی رابطه علی بین متغیرهای مستقل و وابسته و تأیید کل مدل از روش
تحلیل مسیر استفاده شده است .تحلیل مسیر در این پژوهش با استفاده از نرم
افزار PLSانجام شده است .نتایج حاصل از خروجی های  PLSنشان میدهد فرضیات
پژوهش مورد تأیید قرار گرفته اند .جدول  8ضریب معناداری و نتایج فرضیه های
مطرح شده را نشان میدهد.

ارائه الگو با توجه به نتايج پژوهش
با توجه به نتایج به دست آمده از آزمون فرضیههای تحقیق میتوان مدل بررسی
شده در این تحقیق را مدلی مناسب برای سنجش تأثیر سیستم مدیریت ارتباط با
مشتری بر واکنش مشتری دانست .بنابراین الگوی ارائه شده در این تحقیق به صورت
شکل  0است.
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جدول  -3نتايج فرضیه های پژوهش
ردیف
9

فرضیه

استاندارد

معناداری

نتیجه

مدیریت ارتباط با مشتری (بعد خدمات مشتری) بر واکنش مصرفکننده به

5/298

2/530

تأیید

قیمت تأثیر مثبت و معناداری دارد.
2

مدیریت ارتباط با مشتری (بعد خدمات مشتری) بر نگرش مصرفکننده به

5/235

2/122

تأیید

توسعه برند تأثیر مثبت و معناداری دارد.
3

مدیریت ارتباط با مشتری (بعد خدمات مشتری) بر ترجیح برند مصرفکننده

5/232

2/151

تأیید

تأثیر مثبت و معناداری دارد.
0

مدیریت ارتباط با مشتری (بعد خدمات مشتری) بر قصد خرید مصرفکننده

5/250

2/101

تأیید

مدیریت ارتباط با مشتری (بعد حمایت از مشتریان) بر تمایل مصرفکننده به

5/083

0/125

تأیید

تأثیر مثبت و معناداری دارد.
0

واکنش به قیمت تأثیر مثبت و معناداری دارد.
5

مدیریت ارتباط با مشتری (بعد حمایت از مشتریان) بر نگرش مصرفکننده به

5/202

2/150

تأیید

توسعه برند تأثیر مثبت و معناداری دارد.
1

مدیریت ارتباط با مشتری (بعد حمایت از مشتریان) بر ترجیح برند

5/205

3/099

تأیید

مصرفکننده تأثیر مثبت و معناداری دارد.
8

مدیریت ارتباط با مشتری (بعد حمایت از مشتریان) بر قصد خرید

5/205

2/005

تأیید

مدیریت ارتباط با مشتری (بعد حمایت بازاریابی) بر تمایل مصرفکننده به

5/238

2/253

تأیید

مصرفکننده تأثیر مثبت و معناداری دارد.
1

واکنش به قیمت تأثیر مثبت و معناداری دارد.
95

مدیریت ارتباط با مشتری (بعد حمایت بازاریابی) بر نگرش مصرفکننده به

5/005

0/093

تأیید

توسعه برند تأثیر مثبت و معناداری دارد.
99

مدیریت ارتباط با مشتری (بعد حمایت بازاریابی) بر ترجیح برند مصرفکننده

5/009

0/955

تأیید

تأثیر مثبت و معناداری دارد.
92

مدیریت ارتباط با مشتری (بعد حمایت بازاریابی) بر قصد خرید مصرفکننده
تأثیر مثبت و معناداری دارد.

شکل  -3الگوی ارائه شده توسط محقق

5/033

5/852

تأیید
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نتیجهگیری و پیشنهادات
در این پژوهش  92فرضیه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت که خالصهای از نتایج آن
به شرح زیر میباشد:
نتایج فرضیه اول نشان می دهد که مدیریت ارتباط با مشتری (بعد خدمات مشتری)
بر واکنش مصرفکننده به قیمت تأثیر مثبت و معناداری دارد .نتیجه این فرضیه با
مطالعات قاضیان ( ،)9310خلیق و همکاران ( )2592و قاضیان و همکاران ( )2595هم-
راستا می باشد .چنانچه خدمات مشتری با کیفیت بیشتری ارائه شود ،مشتریان در
برابر تغییرات قیمتی واکنش شدیدی نشان نمیدهند و افزایش قیمت را میپذیرند .چرا
که آنها کیفیت دریافتی خدمات را با جاهای دیگر مقایسه کرده و چنانچه ببیند کیفیت
خدمات این بنگاههای بیشتر از سایر بنگاههای مشابه است ،به قیمتهای باالتر واکنش
تندی نشان نخواهند داد .چنانچه مشتریان محصوالت و خدمات را با کیفیت ادراک
نمایند ،قیمت آن را منصفانهتر خواهند دید و ادراک آنها از قیمت مثبتتر خواهد بود.
لذا کیفیت خدمات میتواند واکنش مشتریان در جهت قیمت را تعدیل نماید و باعث
شود آنها نسبت به افزایش قیمت واکنش کمتری نشان دهند .نتایج فرضیه دوم نشان
می دهد که مدیریت ارتباط با مشتری (بعد خدمات مشتری) بر نگرش مصرفکننده به
توسعه برند تأثیر مثبت و معناداری دارد .نتیجه این فرضیه با مطالعات قاضیان
( )9310و قاضیان و همکاران ( )2595همراستا میباشد .وقتی یک نوع خدمت ارائه
شده توسط شرکت از نظر مشتری عالی باشد ،شرکت میتواند از این موضوع برای
افزایش در تنوع خدمات خود استفاده کنند و از شهرت خدمت فعلی خود برای
بازاریابی خدمات جدید سود برد .بنابراین ارائه خدمتی با کیفیت به مشتری باعث
ایجاد دید و ذهنیتی مثبت در مورد سایر خدمات شرکت نیز خواهد شد و زمینه
توسعه برند برای شرکت فراهم میگردد.
نتایج فرضیه سوم نشان می دهد که مدیریت ارتباط با مشتری (بعد خدمات مشتری)
بر ترجیح برند مصرفکننده تأثیر مثبت و معناداری دارد .نتیجه این فرضیه با
مطالعات ابراهیمی و همکاران ( ،)9313قاضیان ( )9310و قاضیان و همکاران ()2595
همراستا می باشد .مطمئناً شرکتی که خدمات را با کیفیت بیشتری به مشتریان ارائه
دهد ،میتواند بر رقبای خود برتری جوید .بدین ترتیب مشتریان برند شرکت را در
ارائه خدمت نسبت به رقبا ترجیح خواهند داد .نتایج فرضیه چهارم نشان می دهد که
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مدیریت ارتباط با مشتری (بعد خدمات مشتری) بر قصد خرید مصرفکننده تأثیر
مثبت و معناداری دارد .نتیجه این فرضیه با مطالعات ابراهیمی و همکاران (،)9313
قاضیان ( ،)9310آماکو و همکاران ( ،)2592احمد و زاهید ( )2590و قاضیان و
همکاران ( )2595همراستا میباشد .در سازمانهای خدماتی تجربه مصرفی مشتری
عامل مهمی در بازگشت مجدد آنهاست .چنانچه شرکتی بتواند خدماتی را ارائه دهد
که نیازها و خواستههای مشتریان را برآورده نماید ،زمینه بازگشت مجدد مشتری و
حتی انجام تبلیغات دهان به دهان توسط وی فراهم میگردد .کیفیت در ارائه خدمات
مهمترین عامل در تصمیمات خرید محسوب میشود .عالوه براین؛ خدمات با کیفیت
همچون کاهش هزینههای عملیاتی و رشد بهرهوری نقش عمدهای در افزایش سهم
بازار و نرخ بازده سرمایهگذاری ایفا میکند .افرادی به سازمانهایی که خدمات با
کیفیت به آنها ارائه دهند راضی بوده و لذا این سازمان را به افراد دیگر توصیه
خواهند کرد .نتایج فرضیه پنجم نشان می دهد که مدیریت ارتباط با مشتری (بعد
حمایت از مشتریان) بر تمایل مصرفکننده به واکنش به قیمت تأثیر مثبت و معناداری
دارد .نتیجه این فرضیه با مطالعات قاضیان ( ،)9310خلیق و همکاران ( )2592و
قاضیان و همکاران ( )2595همراستا میباشد .مشتریان و مصرفکنندگان همواره در
جستوجوی عرضه کنندگانی هستند که کاالها و خدمات به مراتب بهتری را ارائه
میکنند .بهعلت وجود عرضهکنندگان متعددی که محصوالتی باکیفیت نسبتاً یکسان
ارائه می کنند ،اغلب مشتریان هنگام خرید کاالها و خدمات مورد نیاز از امکان انتخاب
گزینههای متعددی برخوردار هستند .بنابراین ،مشتریان بهدنبال مشخصهها و عواملی
هستند که آنان را در شناسایی بهترین تأمینکننده یاری نماید .شرکت زمانی که به
رضایت مشتریان و ارضای نیازهای آنها توجه نماید و برای ارائه خدمات به بهترین
وجه حمایت های الزم را انجام دهد ،مشتریان راضی خواهد داشت .مشتریان راضی و
وفادار تمایل دارند قیمتهای باالتری برای خدمات ارائه شده بپردازند و در برابر
تغییرات قیمتی واکنش چندانی نخواهند داشت.
نتایج فرضیه ششم نشان می دهد که مدیریت ارتباط با مشتری (بعد حمایت از
مشتریان) بر تمایل مصرفکننده به توسعه برند تأثیر مثبت و معناداری دارد .نتیجه
این فرضیه با مطالعات قاضیان ( )9310و قاضیان و همکاران ( )2595همراستا
می باشد .سازمانی که از مشتریان خود به خوبی حمایت کند و برای رضایت خاطر
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آنها تالش نماید ،مشتریانی خواهد داشت که نسبت به انواع خدمات و گسترش برند
شرکت به حوزههای دیگر نیز نگرش مثبتی خواهند داشت .نتایج فرضیه هفتم نشان
می دهد که مدیریت ارتباط با مشتری (بعد حمایت از مشتریان) بر تمایل مصرفکننده
به ترجیح برند تأثیر مثبت و معناداری دارد .نتیجه این فرضیه با مطالعات قاضیان
( )9310و قاضیان و همکاران ( )2595همراستا میباشد .مشتری زمانی یک شرکت را
بر دیگری ترجیح میدهد که بداند نیازها و خواستههای وی مورد احترام بود و
شرکت برای رفع آنها حمایتهای الزم را انجام خواهد داد .بنابراین شرکتی که از
مشتریان خود حمایت میکند ،بر دیگر رقبا ترجیح داده خواهد شد.
نتایج فرضیه هشتم نشان می دهد که مدیریت ارتباط با مشتری (بعد حمایت از
مشتریان) بر تمایل مصرفکننده به قصد خرید تأثیر مثبت و معناداری دارد .نتیجه
این فرضیه با مطالعات قاضیان ( ،)9310آماکو و همکاران ( ،)2592احمد و زاهید
( )2590و قاضیان و همکاران ( )2595همراستا میباشد .مشتریان وفادار تمایل دارند
تا مجدداً از خدمات ارائه شده توسط یک شرکت استفاده نمایند .بنابراین تالشیک
شرکت بایستی بر حفظ مشتریان خود و وفادار نمودن آنها باشد .برای این کار
حمایت سازمان از مشتریان و توجه به نیازها و خواستههای آنها ،میتواند کمک
شایان توجهی به شرکت در این زمینه نماید .نتایج فرضیه نهم نشان می دهد که
مدیریت ارتباط با مشتری (بعد حمایت بازاریابی) بر تمایل مصرفکننده به واکنش به
قیمت تأثیر مثبت و معناداری دارد .نتیجه این فرضیه با مطالعات قاضیان (،)9310
خلیق و همکاران ( )2592و قاضیان و همکاران ( )2595همراستا میباشد .یک شرکت
با انجام فعالیتهای بازاریابی مثل تحقیقات بازار مشتریان را شناخته و نوع واکنش
آنها را نسبت به تغییرات قیمتی یا نوع خدمات مشخص نماید .همچنین با انجام
فعالیتهای بازاریابی میتواند تصویر مناسب از برند خود در ذهن آنها ایجاد نماید.
مشتریانی که از کیفیت خدمات یک بنگاه تصور خوبی دارند ،نسبت به افزایشهای
قیمتی واکنش شدید نشان نداده و حتی در ازای خدمات بهتر حاضر به پرداخت
قیمتهای باالتر نیز میباشند .در بسیاری از فرمولها برای تعیین قیمت عواملی
همچون :کیفیت ،کمیت ،موقعیت جغرافیایی و مدت ارتباط مشتری با سازمان مطرح
شده است.
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نتایج فرضیه دهم نشان می دهد که مدیریت ارتباط با مشتری (بعد حمایت بازاریابی)
بر تمایل مصرف کننده به توسعه برند تأثیر مثبت و معناداری دارد .نتیجه این فرضیه
با مطالعات قاضیان ( )9310و قاضیان و همکاران ( )2595همراستا میباشد .شرکتی
که میخواهد برند خود را توسعه بخشد و دامنه محصوالت و خدمات خود را افزایش
دهد قبل از هرکاری بایستی به بررسی و ارزیابی بازار و نیازها و خواستههای
مشتریان بپردازد .با انجا تحقیقات الزم و برنامهریزی و اجرای صحیح طرحهای
بازاریابی میتواند به برند خود را گسترش بخشد .موفقیت یا شکست توسعههای
برند ،به شدت وابسته به این است که مصرفکنندگان ،چگونه توسعههای برند را
ارزیابی میکنند .هنگامی که شرکت بتواند حمایتهای الزم را به مشتری ارائه دهد،
ادارک وی از برند مثبت خواهد بود که این خود امکان توسعه بیشتر برند را فراهم
میآورد .نتایج فرضیه یازدهم نشان می دهد که مدیریت ارتباط با مشتری (بعد
حمایت بازاریابی) بر تمایل مصرفکننده به ترجیح برند تأثیر مثبت و معناداری دارد.
نتیجه این فرضیه با مطالعات قاضیان ( )9310و قاضیان و همکاران ( )2595همراستا
می باشد .ارائه خدمات و محصوالت متناسب با نیازهای بازار و ارائه ویژگیهایی
متناس ب با درخواست مشتری باعث عملکردی بهتر از رقبا میشود .با کسب مزیت
رقابتی به واسطه انجام فعالیتهای بازاریابی ،شرکت میتواند سهم بازار خود را
افزایش دهد و مشتریانی داشته باشد که برند وی را به دیگران ترجیح میدهند .نتایج
فرضیه دوازدهم نشان می دهد که مدیریت ارتباط با مشتری (بعد حمایت بازاریابی)
بر تمایل مصرفکننده به قصد خرید تأثیر مثبت و معناداری دارد .نتیجه این فرضیه
با مطالعات قاضیان ( ،)9310آماکو و همکاران ( ،)2592احمد و زاهید ( )2590و
قاضیان و همکاران ( )2595همراستا میباشد .امروزه هدف از بازاریابی ،مدیریت
تقاضا از طریق رشد دادن و سوق دادن مشتری تا حد بلوغ در نردبان وفاداری به
سازمانها است .مدیریت ارتباط با مشتری ،موجب روابط با مشتریان شده و این
خود موجب افزایش سهم بازار شرکتها میشود .هنگامی مشتریان به ادامه خرید
خود از شرکتی ادامه میدهد که تجربه مصرفی قبلی آنها باعث ایجاد رضایت در آنها
شده باشد .یک شرکت برای ایجاد رضایت و وفاداری در مشتریان نیازمند اجرای
برنامه های بازاریابی شامل انجام تحقیق بازار برای شناسایی نیازهای مشتری ،ایجاد
محصول یا خدمت مورد نیاز مشتری که با خواستههای وی متناسب باشد ،قیمت-
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گذاری صحیح محصول و انجام فعالیتهای تبلیغی و ترفیعی برای جذب مشتری می-
تواند باعث افزایش تعداد مشتریان و همچنین افزایش دفعات خرید مشتریان گردد.
در این بخش با توجه به نتایج به دست آمده از آزمون فرضیهها ،پیشنهادهایی
کاربردی برای جامعه مورد پژوهش و مؤسسات مشابه ،ارائه میگردد:
-

مدیران میتوانند به وسیله تغییر قیمت ،تصویری از کیفیت را در ذهن

مصرفکننده ایجاد کنند؛ یعنی وقتی که قیمت محصول افزایش مییابد ،مصرف-
کننده دلیل این امر را افزایش کیفیت محصول میداند .با توجه به اینکه تمرکز بر
مشتری ،راهنمایی برای بهبود ارائه خدمات و محصوالت و کاهش بهای تمام شده
آنهاست است ،از این رو پیشنهاد میشود شرکتهای مورد مطالعه ،به طور مداوم
با مشتریان خود برای دریافت نظریات آنها ،ارتباط برقرار سازند و نظرات آنها را
در مورد ارائه محصوالت  /خدمات مورد توجه قرار دهند.
-

به مدیران موزه–کافه تارمه پیشنهاد میشود ،به تبلیغات شرکت خود توجه

بیشتری کنند؛ زیرا تبلیغات یکی از عوامل مهم و اثرگذار بر عوامل مؤثر بر ارزیابی
نگرش مصرفکنندگان از توسعه برند است .با توجه به اینکه رضایت برند بر
ارزیابی نگرش مصرفکنندگان از توسعه برند تأثیر دارد ،مدیریت شرکت باید
ضمن توجه به این موضوع به اقدامات الزم در این زمینه که باعث افزایش رضایت
از برند در مصرفکنندگان میشود ،بپردازند .ارائه لوگو (عالمت تجاری) موزه–

کافه تارمه در بنرهای اینترنتی و سایتهای مختلف ،باعث میگردد این برند همواره
در ذهن مشتریان باقی بماند .سازمان باید در مشتریان خود از طریق اطالعرسانی
در رسانهها در رابطه با محصوالت  /خدمات و سایر فعالیتهای انجام شده توسط
شرکت ،اعتماد و اطمینان ایجاد نماید .همچنین ،ایجاد پایگاه اطالعات مشتریان
ویژه ،ارتباط با آنها و تشویق ایشان به انجام تبلیغات توصیهای به دوستان،
آشنایان ،همکاران و غیره.
-

الزم است موزه–کافه تارمه و بنگاههای مشابه با بهبود کیفیت خدمات،

مناسب بودن قیمت و افزایش آسودگی و راحتی برای مشتریان خود ،سطح اعتماد،
تعهد عاطفی و رضایت مشتریان را افزایش دهد .در این زمینه بازاریابی مشارکتی
پیشنهاد میشود بدین صورت که شرکت با مشتریان همکاریهای مداوم داشته
باشد برای پیدا کردن راههایی برای عملکرد بهتر .انجام مطالعات نیازسنجی برای
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شناسایی نیازها ،خواسته ها ،سالیق و عالیق مشتریان میتواند به شرکتها جهت
ارائه ارزش بیشتر به مشتریان کمک نماید.
-

خرید امکانات و تکنولوژی الزم و مرتبط برای اجرای هر چه بهتر سیستم

ارتباط با مشتری و توجه به شرایط فیزیکی و بهداشتی محیط کافه نظیر طراحی
داخلی کافه ،موسیقی ،رایحه و عطر ،روشنایی ،وسایل حرارتی و برودتی به تناسب
فصل و  ...مهم بوده و می تواند به رضایت مشتریان و در نهایت بازگشت مجدد
آنها منجر شود .ایجاد ارتباط با مشتری پس از دریافت خدمت از طریق روشهای
حل مسئله راهکار افزایش قصد خرید مجدد وی است و شکایات رسیدگی نشده یا
حل نشده عامل اصلی کاهش قصد خرید مجدد مشتریان محسوب میشود.
بنابراین مدیران باید مطمئن باشند که واحدهای پشتیبانی مشتریان پس از خرید
آنان ،جهت تماس با ارائهدهنده خدمت در دسترس بوده و پشتیبانی الزم را به عمل
خواهند آورد.
-

شناسایی راهکارهای مناسب جهت افزایش سرعت عمل کارکنان :مثل

بکارگیری کارکنانی که سرعت عمل باالتری در ارائه خدمات دارند بخصوص
زمانی که ازدحام ایجاد میشود و همچنین قراردادن نیروی کار کافی در موزه–
کافه.

-

اگر سازمانها بتوانند با مشتریان صمیمی شوند و به خواست مشتری

گوش دهند ،یک پیوند احساسی در مشتری ایجاد میشود که موجب خواهد شد که
آنان از این رابطه لذت ببرند .وقتی مشتریان یک سازمان از تجربه کلیشان با آن
سازمان راضی هستند ،چون نگرش مثبتی به آن سازمان دارند ،احتماال به آن
سازمان متعهد میشوند و پیوندی احساسی با سازمان را در خود احساس
مینمایند .بهطور کلی برای اینکه یک مشتری از خدمات دریافت شده لذت ببرد،
نباید هزینهای محتمل شود و اگر خدمات ارایه شده به مشتری از حد انتظارات وی
بیشتر باشد ،موجب لذت بردن وی از این خدمت خواهد شد .که در نهایت تمامی
این موارد باعث افزایش تبلیغات دهان به دهان مثبت توسط مشتری در مورد
موزه–کافه خواهد شد.
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