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چکيده
مشتریان عالوه بر خرید ،از روشهاي دیگري هم براي شرکت ایجاد ارزش ميکنند .امروزه
مشارکت مشتري در کانون توجه مدیران شرکتها جهت ایجاد ارزش براي شرکت ،قرار
دارد .شرکتها با ایجاد انگیزه در مشتري کسب مشارکت مشتري ،سبب افزایش طول عمر
رابطه مشتري ،جذب مشتریان جدید و بهبود محصوالت و خدمات خود با کمترین سرمایه
گذاري ،براي شرکت ميشوند .در این پژوهش در یک مدل پویا ،مولفههاي ارزش مشارکت
مشتري ( )CLV, CRV, CIV & CKVدر طول چرخه عمر رابطه مورد بررسي قرار گرفت.
داده ها از  328مشترک شرکت هايوب جمع آوري شد .براي آزمون فرضیههاي پژوهش از
روش آنالیز واریانس به کمک نرم افزار  SPSS v.23استفاده شد .یافتههاي پژوهش نشان
ميدهد که ارزش مشارکت مشتري در طول چرخه عمر رابطه مقدار یکساني ندارد و در هر
کدام از مراحل چرخه عمر (شروع ،توسعه ،حفظ و کاهش) ارزش متفاوتي را براي شرکت
ایجاد ميشود .مقدار این ارزش در مراحل شروع و کاهش رابطه ،حداقل و در مراحل توسعه
و حفظ رابطه ،حداکثر است.
کلمات کلیدي :ارزش طول عمر ،ارزش ارجاع ،ارزش اثرگذاري ،ارزش دانش ،مشارکت
مشتري

 -*9نویسنده مسئولEmail: samad.aali@iaut.ac.ir :

 232نشريه کاوشهای مديريت بازرگانی ،سال يازدهم ،شماره بيست و دوم ،پاييز و زمستان 1331

مقدمه
مدیریت مشتریان همیشه در کانون توجه شرکت ها قرار داشته است .تنها چیزي که
تغییر کرده ،چگونگي مدیریت مشتریان بوده است .با ظهور پایگاههاي بازاریابي و
مشتري ،استراتژيهاي مدیریت مشتریان از حالت معاملهاي به بازاریابي رابطهاي و
اکنون نیز به مشارکت مشتري تکامل یافته است .این تکامل در استانداردها و
معیارهاي استفاده شده در مراحل مختلف بازاریابي مشهود است.
تا اوایل دهه  ،9116مدیران دادههاي مبادالت مشتریان را تجزیه و تحلیل ميکردند تا
معیارهایي نظیر ارزش گذشته مشتري ،سهم کیف پول ،میزان تقاضا ،تعداد و ارزش
خرید را توسعه دهند (پالماتیر و همکاران .)2698 ،9مدیران تنها از این اقدامات جهت
طراحي استراتژي افزایش ارزش مشتري و سود شرکت ،استفاده ميکردند .با این
حال تا اواخر دهه  9116و اوایل دهه  ،2666شرکتها متوجه شدند که مشتریان نیاز
به چیزي بیش از معامله با شرکت دارند که این قضیه منجر به تغییر تمرکز و توجه
مدیران از بازاریابي معاملهاي به بازاریابي رابطهاي شد .در این دوره شرکتها به این
نتیجه رسیدند که سودآوري آنها وابسته به برقراري رابطه بلندمدت با مشتریان و
وفادار کردن آنها از طریق ایجاد اعتماد و تعهد در مشتریان نسبت به شرکت
ميباشد .در این دوره شرکت ها براي حفظ مشتریان سودآور ،به استفاده از
معیارهاي ارزش طول عمر مشتري 2تمرکز کردند (کومار.)2668 ،3
بازاریابان طي سالهاي اخیر با استفاده از پلتفورمهاي رسانههاي اجتماعي براي
فعالیتهاي بازاریابي ،متوجه شدند که فقط دانستن مدتي که مشتري با شرکت رابطه
دارد کافي نیست ،در حاليکه راههاي دیگري فراتر از خریدهاي مشتري مي تواند به
شرکت کمک کند .این امر منجر به بروز اصطالح مشارکت مشتري 4در بازاریابي شد.
شرکت ها امروزه دریافته اند که مشارکت چیزي بیشتر از یک روش استراتژیک براي
ارتباط بین مشتریان و شرکت است .در این دیدگاه ،مشارکت منجر به رابطه عمیق
تري ميشود ،چیزي بیشتر از ارتباط ساده بین شرکت و مشتري ،به یک ارتباط
مادامالعمر اشاره دارد .مشارکت به عنوان یک روش براي ایجاد تعامل مشتري و
1- Palmatier
- Customer Lifetime Value
3- Kumar
- Customer Engagement
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همکاري با شرکت تعریف مي شود .همچنین ون دورن 9و همکاران ( )2696اشاره
ميکنند که اصطالح "مشارکت" ماهیت رفتاري دارد ،آنها عنوان ميکنند که :مشارکت
مشتري چیزي بیشتر از معامله با مشتري است ،و به طور خاص به عنوان نحوه
رفتار مشتري نسبت به یک نام تجاري یا شرکت که فراتر از خرید و محرک هاي
انگیزشي براي خرید است ،تعریف شده است (جعفري و یعقوبي جهرمي.)9311 ،
همچنین باید عنوان کرد که این تعریفها بدون گنجاندن خرید مشتري از شرکت
ناقص است .وقتي صحبت از مشارکت مشتري است یکي از روش هاي مختلف که در
آن یک مشتري مي تواند با شرکت مشارکت داشته باشد ،به طور طبیعي خرید از
شرکت ميباشد (نداف و خواجه .)2698 ،2عالوه بر این ،خرید رفتاري است که مي
تواند از محرک هاي انگیزشي مشابه ناشي شود .با توجه به اینکه مفهوم مشارکت
مشتري جدید و در مرحله رشد است ،تعاریف مختلف و نظرات بعضاً متضادي در
مورد مفهوم آن وجود دارد.
صرف نظر از تفاوت در تعریف مشارکت مشتري ،مدیران نه تنها براین باور هستند
که مشارکت باالي مشتري براي رشد آینده شرکت الزم است ،بلکه معتقدند که
مشارکتِ کمتر مشتري به موفقیت شرکت صدمه ميزند ،این دو اتفاق ميتواند به
دلیل فروش یا فرصت هاي از دست رفته و یا تبلیغات دهان به دهانِ منفي رخ دهد.
بنابراین مشتریان نه تنها ميتوانند به شرکت متعهد بمانند بلکه ميتوانند شرکت را
ترک کنند .با این حال ،اکثر شرکت ها دقیقاً نميدانند استراتژيهاي مشارکت مشتري
چه چیزي هستند زیرا نميدانند چگونه مي توان آن را اندازه گرفت .در این پژوهش
مولفههاي ارزش مشارکت مشتري مورد بررسي قرار گرفته و چارچوب مناسبي
جهت سنجش موفقیت شرکتها در طول مراحل  4گانه چرخه عمر مشتري در کسب
ارزش از مشتریان را به دست ميدهد.

مبانی نظری و پيشينه پژوهش
مشتریان ميتوانند از طریق روشهاي دیگري غیر از خرید کردن براي شرکت ارزش
ایجاد کنند .به عنوان نمونه ،از طریق مشارکت در فرایند توسعه محصول جدید ،هم
1- Van Doorn
2- Nadaf & khajeh
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آفریني ،تمایل به ارائه بازخورد براي نوآوري و بهبود محصوالت و خدمات موجود.
براي مثال ،اینترنت ،ميتواند به عنوان بنیادي براي مشارکت مشتریان فرصتهایي را
فراهم کند تا به راحتي پی شنهادات خود را به شرکت ارائه دهند (ساوني 9و همکاران،
 .)2662با مشارکت مشتري ،تولید کنندگان پتانسیل الزم به منظور تقویت نوآوري
محصول و سرعت بخشیدن به روند توسعه را دارند ،که هر دو از اهداف کلیدي
مدیران براي کاهش هزینهها و بهبود پذیرش محصول در بازارهاي جدید هستند
(هرنارد و زیمانسکي .)2669 ،2در نتیجه ،تمایل مشتریان به شرکت در گفتگو (با
مشتریان دیگر و همچنین شرکت) به طور قابل توجهي مي تواند ارزش شرکت را
تحت تأثیر قرار دهد ،به خصوص که مشتریان روي افراد دیگر تأثیر بسزایي دارند ،و
نیز آنها تمایل دارند پیشنهادهایي در مورد توسعه و تقویت محصول ارایه دهند.
مفهوم سازی ارزش مشارکت مشتری ()CEV

3

پرواضح است ارزشي که مشتریان براي شرکت ایجاد ميکنند از طریق مکانیزم
پیچیدهتري صورت ميگیرد ،یعني صرفاً خرید کردن مشتري براي شرکت ایجاد
ارزش نميکند .ابزار رفتاري دیگري ،عالوه بر خرید کردن ،که مي تواند هم مثبت
باشد (به عنوان مثال ارسال یک پیام تجاري مثبت در یک وبالگ) و یا منفي (به عنوان
مثال سازماندهي اقدامات عمومي علیه یک شرکت) وجود دارد (ون دورن .)2696 ،از
این گذشته ميتواند با انگیزههاي بیروني یا دروني برانگیخته شود (کالدر و ملتاوس،4
 .)2668بنابراین ،ارزش مشتري ،توسط ماهیت و شدت مشارکت مشتري نسبت به
شرکت بهدست ميآید .کومار و همکاران ( )2696ارزشي که به شرکت هاي خدماتي
از رفتار مشارکت مشتري تعلق مي گیرد را بررسي کرده و چهار نوع ارزش
مشارکت مشتري را شناسایي نموده اند:
رفتار خرید مشتري ،تکرار خرید و یا خرید اضافي از طریق فروش باال و فروش
مقطعي (ارزش طول عمر مشتري (.)2)CLV

1- Sawhney
2- Henard & Szymanski
- Customer Engagement Value
4- Calder & Malthouse
- Customer Lifetime Value
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رفتار ارجاع مشتري که به عنوان جذب مشتریان جدید از طریق یک شرکت ،که با
برنامههاي تشویقي ارجاعي رسمي تعریف ميشود و با انگیزه بیروني صورت
ميگیرد (ارزش ارجاع مشتري (.)9)CRV
رفتار تأثیرگذاري مشتري از طریق نفوذ مشتریان بر روي سایر مشتریان و روي
دیدگاه آنها (به عنوان مثال ،تبلیغات دهان به دهان که مشتریان را متقاعد کرده و از
بازگشت از خرید بر ميگرداند و از دست دادن مشتري را کاهش ميدهد ،و نیز براي
افزایش سهم کیف پول از مشتریان موجود ،آنها را تشویق ميکند ،که معموالً با
انگیزه دروني صورت ميگیرد) (ارزش اثرگذاري مشتري (.)2)CIV
رفتار دانش مشتري از طریق ارائه بازخورد به شرکت براي نوآوري و بهبود و کمک
به توسعه دانش که با انگیزه هاي دروني و بیروني صورت ميگیرد (ارزش دانش
مشتري (.)3)CKV
در حالي که از لحاظ نظري  CLVشامل تمام جنبههاي ارزش ایجاد شده توسط
مشتري است ولي در عمل ،و همچنین در ادبیات دانشگاهي ،بارها فقط با رفتار خرید
واقعي شناخته شده است .محاسبات  CLVدر ادبیات دانشگاهي در درجه اول
براساس رفتار معامالتي مشتري صورت ميگیرد (مثل :گوپتا 4و همکاران2660 ،؛
ونکارتزان و کومار .)2664 ،2مدیران CLV ،را برمبناي خریدهاي بزرگ مشتریان
تعریف ميکنند به این دلیل که معیارهاي عملکرد مربوط به طرحهاي موفقیتآمیز
منجر به انواع محرک -پاسخها ميشود (به عنوان مثال ،یک فعالیت بازاریابي خاص
نتیجهاش رفتار خرید ملموس توسط مشتریان است) .بنابراین ،با دقت بیشتري
ارزشي که یک مشتري ایجاد ميکند اندازه گیري ميشود ،این امر مهم است اما فقط
با اندازهگیري  CLVگسترش نميیابد .در نتیجه ،ارزش کلي مشارکت مشتري از
تجمیع همه ارزشهاي  ،CIV ،CRV ،CLVو  CKVکه مشتري ایجاد ميکند بدست
ميآید (شکل .)9

- Customer Referral Value
- Customer Influencer Value
- Customer Knowledge Value
5- Gupta
6- Venkatesan & Kumar
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شکل -1مولفههای ارزش مشارکت مشتری (کومار و همکاران)2212 ،

اگرچه مدیران به طور کلي اهمیت محاسبه  CLVرا به عنوان معیار ارزیابي تصمیمات
بازاریابي ميپذیرند (بالتبرگ و دیگتون )9110 ،9و همچنین در تخصیص منابع،
کارآمدتر ميدانند (ونکاتزان و کومار ،)2664 ،ولي در ارزیابي ارزشهاي بلندمدتِ
اقدامات بازاریابي شرکت ،بر اساس مفهوم ارائه شده از ارزش مشارکت مشتري ،هر
مولفه نیاز دارد معیارهاي مربوط به خود را براساس رفتار مشتریان داشته باشد و
تعامالت را با دقت بیشتري در جهت افزایش ارزش ایجاد شده توسط مشتري بررسي
کند.
مشارکت مشتری در طول چرخه عمر
در حالت کلي ارتباط مشتري با شرکت معموالً در چهار مرحله اصلي ،جذب،2
توسعه ،3حفظ 4و کاهش 2اتفاق مي افتد ،که هر کدام از این مراحل با اهداف مشارکتي
خاصي همراه هستند (کومار.)2668 ،
شرکتها استراتژي مشارکت مشتري را انتخاب مي نمایند که هم شامل همکاري
مستقیم و هم غیر مستقیم با شرکت باشد (شکل .)2

1- Blattberg & Deighton
- Acquisition
- Developement
- Retention
- Attrition
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شکل -2اهداف مشارکت مشتری در طول چرخه عمر (پالماتير ،کومار و هارملينگ)2211 ،1

مرحله جذب (شروع) .با اولین مشارکت بین مشتري و شرکت آغاز مي شود و
درآمد حاصل از اولین خرید ميباشد .هدف اصلي مشارکت در این مرحله این است
که منافع مصرف کننده با پیشنهادهاي شرکت ،مطابقت مينماید ،همچون ایجاد یک
رابطه از طریق اولین اقدام خرید (پانساري و کومار .)2690 ،2در این مرحله ،هر کدام
از طرفی ن ،درجه کامل بودن طرف مقابل را مورد سنجش قرار ميدهند ،نحوه عملکرد
وي را مورد ارزیابي قرار ميدهند و خود را در آزمون قدرتي که بواسطه چانه زني و
مذاکره در جریان است ،محک ميزنند (جاپ و گانسن.)2666 ،3
مراحل حفظ/توسعه .در این مراحل اهداف اولیه مشارکت ،افزایش مشارکت مشتري
به صورت مستقیم به شکل تکرار خرید و افزایش خرید و نیز مشارکت مشتري به
صورت غیر مستقیم در قالب ارجاع ،تبلیغات دهان به دهان و رفتارهاي بازخوردي
است (کومار 2668 ،و 2693؛ کومار و همکاران .)2696 ،یک ارجاع ،جذب یک مشتري
جدید است ،که این کار از طریق کانالهاي بازاریابي سنتي صورت نميگیرد ،بلکه
توسط مشتري موجود که شرکت براي این هدف انگیزه داده و تشویق نموده است،
انجام ميشود (کومار و همکاران .)2696 ،مشابه ارجاعهاي انگیزشي ،رفتارهاي
خودخواسته و آگاهانه تبلیغات دهان به دهان ،ميتواند به جذب مشتریان جدید که
قسمتي از شبکههاي مشتري موجود هستند ،کمک کند (باکر 4و همکاران .)2690 ،در
1- Palmatier, Kumar & Harmeling
2- Pansari & Kumar
3- Jap & Ganesan
1- Baker
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نهایت ،بازخوردهاي مشتري منجر به درک بهتر ترجیحات ،خواستهها و نیازهاي
مشتري ميشود که ميتواند نوآوري و بهبود شرایط موجود برند را در پي داشته
باشد (جوشي و شارما.)2664 ،9
مرحله کاهش .برخي پژوهشگران اذعان ميکنند روابطي که زماني موفق بودهاند،
ممکن است به مرحله کاهش ،زوال یا خاتمه وارد گردند (دوئر 2و همکاران9181 ،؛
جاپ و گانسن .)2666 ،در مرحله کاهش ،رابطه مشتري-شرکت رو به وخامت
گذاشته و در نهایت ممکن است با گذشت زمان پایان پذیرد .کاهش ميتواند دو رفتار
را سبب شود ،یکي مربوط به مشتري (وندن پول و الریویر ،)2664 ،3یکي مربوط به
شرکت (فورنیر .)2692 ،4در مورد اول ،شرکتها ممکن است سعي کنند رفتارهاي
خرید را از طریق اقدامات پیشگیرانه یا فعالیتهاي پیشگامانه بهبود بخشند (کوزمنت
و وندن پول2661 ،2؛ کومار و باگوات .)2692 ،0همچنین ممکن است بازخورد
را براي تعیین دالیل پایان رابطه به منظور مشارکت مجدد 1مشتریان با پیشنهاداتي
سازگار ،یا به عنوان ورودي براي بهبود محصوالت یا خدمات ،طلب نمایند (کومار و
باگوات .)2692 ،در مورد دوم ،هدف شرکت این است که مشتریان خاص را به منظور
جلوگیري از ارزش منفي آنها براي شرکت ،از خود جدا نمایند و مشارکت ندهند.
پيشينه تحقيق
نویسندگان در داخل کشور تحقیقي در زمینه ارزش مشارکت مشتري در چرخه عمر
رابطه پیدا نکردند .در سایر کشورها تحقیقات انگشتشماري در خصوص موضوع
تحقیق انجام شده که نتایج آنها به شرح زیر مي باشد:
کامبرا فیرو ،پولو و جاوییرسس )2698( 8اعتقاد دارند که در مرحله شناخت رابطه،
هنوز مشتریان نسبت به رابطه احساس راحتي نميکنند و یا با محصوالت و خدمات

2- Joshi & Sharma
3- Dwyer
4- Van den Poel & Larivière
5- Fournier
6- Coussement & Van den Poel
7- Kumar & Bhagwat
- Re-Engage
1- Cambra-Fierro, Melero-Polo & Javier Sese
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شرکت آشنا نیستند ،احتماال مشتري نتواند به طور فعاالنه در توسعه محصوالت و
ارائه پیشنهادهاي نوآوررانه مشارکت کنند .در مرحله توسعه رابطه ،با توجه به
شناخت بهتر شرکت توسط مشتري و شکلگیري اعتماد و وابستگي متقابل ،مشتري
ميتواند عالوه بر مشارکت فعاالنه در ارائه ایدهها و توسعه محصوالت ،احتماال به
دنبال مشارکت بیشتر باشد .همچنین در مرحله بلوغ رابطه با توجه به صمیميتر
شدن رابطه ،مشتریان ضمن کسب اطالعات بیشتري در مورد شرکت ،براي پیشنهاد
ایدهها یا مشارکت فعاالنه در توسعه محصوالت و خدمات جدید آماده هستند .در
نهایت در مرحله کاهش رابطه ،با توجه به اینکه مشتري ميداند رابطه دوام نخواهد
داشت علیرغم داشتن اطالعات غني در مورد پیشنهاد ایده از انگیزه الزم براي
مشارکت در ایجاد ارزش براي شرکت برخوردار نیست.
همچنین پالماتیر ،کومار و هارملینگ )2698( ،نشان دادند که در مرحله جذب ،هدف
اصلي مشارکت مشتري ،تحریک مشتري به ایجاد منافع براي شرکت از طریق اولین
اقدام خرید است .در مرحله حفظ /توسعه ،هدف مشارکت مشتري ،پرورش مشارکت
مستقیم مشتري در قالب تکرار خرید و همچنین مشارکت غیرمستقیم مشتري در قالب
رفتارهاي ارجاع مشتري ،تبلیغات دهان به دهان و بازخورد مشتري ميباشد .در
مرحله زوال رابطه ،هدف اصلي مشارکت مشتري ،بازگرداندن مشتري به خرید،
دریافت بازخورد از مشتري و جلوگیري از مشارکت منفي مشتري ميباشد.
با توجه به مطالب گفته شده در خصوص ارزش مشارکت مشتري و مولفههاي آن و
چرخه عمر رابطه مشتري ،ميتوان فرضیههاي زیر را ارائه داد:
فرضيه اصلی پژوهش
میزان مشارکت مشتري در ایجاد ارزش براي شرکت در مراحل مختلف چرخه عمر
رابطه مشتري متفاوت ميباشد.
فرضيههای فرعی پژوهش
 .9میزان ارزش طول عمر مشتري در مراحل مختلف چرخه عمر رابطه مشتري
متفاوت ميباشد.
 .2میزان ارزش ارجاع مشتري در مراحل مختلف چرخه عمر رابطه مشتري متفاوت
ميباشد.
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 .3میزان ارزش اثرگذاري مشتري در مراحل مختلف چرخه عمر رابطه مشتري
متفاوت ميباشد.
 .4میزان ارزش دانش مشتري در مراحل مختلف چرخه عمر رابطه مشتري متفاوت
ميباشد.

روششناسی
این پژوهش ،از لحاظ هدف ،کاربردي ،از لحاظ روش انجام ،پیمایشي و از لحاظ
روش گردآوري دادهها ،توصیفي ميباشد.
جمعآوری دادهها و حجم نمونه .جامعه آماري پژوهش ،مشترکان شرکت هايوب،
ارائه کننده اینترنت پر سرعت ( )ADSLدر ایران است .این شرکت از سال 2663
فعالیت خود را به عنوان شرکت ارائهدهنده خدمات انتقال داده ) (9PAPآغاز نمود و از
سال  2692نام تجاري هايوب را در بازار مخابرات و ارتباطات ایران معرفي کرد.
روش مورد استفاده براي جمعآوري دادههاي پژوهش ،پرسشنامه ميباشد.
پرسشنامه تحقیق شامل  3بخش عمده ميباشد .یک بخش شامل اطالعات عمومي و
جمعیت شناختي پاسخگوها است ،بخش دیگر پرسشنامه مربوط به متغیر چرخه عمر
رابطه (شناخت ،توسعه ،حفظ و کاهش رابطه) بوده و بخش آخر جهت سنجش ابعاد
متغیر ارزش مشارکت مشتري یعني :ارزش طول عمر مشتري ( ،)CLVارزش ارجاع
مشتري ( ،)CRVارزش اثرگذاري مشتري ( )CIVو ارزش دانش مشتري ()CKV
تدوین شده است .در جدول  9منابع مورد استفاده جهت تدوین گویهها آورده شده
است.
حجم نمونه به کمک جدول مورگان  384نفر تعیین شد .از مجموع  466پرسشنامه
توزیع شده بین جامعهي آماري 306 ،پرسشنامه برگشت داده شد ،و از این تعداد
 328پرسشنامه قابلیت تحلیلهاي آماري را داشتند.
تمامي متغیرهاي تحقیق به جز چرخه عمر رابطه با طیف  2گزینهاي لیکرت ( :9کامالً
مخالف) تا ( :2کامالً موافق) مورد اندازهگیري قرار گرفتند .چرخه عمر رابطه بر از
طریق یک سوال چهار گزینهاي با مقیاس اسمي مورد سنجش قرار گرفت که هر گزینه

- Private Access Provider
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نشان دهنده یک مرحله در چرخه عمر رابطه (شروع ،توسعه ،حفظ و کاهش رابطه)
ميباشد .دادههاي گردآوري شده ،با استفاده از آزمون تحلیل واریانس مورد تجزیه
وتحلیل قرار گرفت .قبل از اجراي آزمون تحلیل واریانس ،پیشنیازهاي آن یعني نرمال
بودن توزیع دادهها و همگن بودن واریانس گروهها مورد آزمون قرار گرفت.
جدول  -1گويهها و منابع مورد استفاده برای تدوين پرسشنامه پژوهش
متغير و منابع
ارزش طول عمر
مشتري
(پانساري و
کومار)2690 ،

گويه
من استفاده از خدمات این شرکت را در آینده نزدیک نیز ادامه خواهم داد.
از خرید خدماتِ اینترنتي از این شرکت ،احساس رضایت مي کنم
وقتي از این شرکت ،خدمات خرید ميکنم ،به ارزش پولي آن زیاد توجه نميکنم.
استفاده از خدمات این شرکت مرا خوشحال ميکند.
من به دلیل مزایاي مالي که از ارجاع مشتریان دیگر به این شرکت ،نصیبم ميشود ،این شرکت را تبلیغ

ارزش ارجاع
مشتري
(پانساري و
کومار)2690 ،

ميکنم.
عالوه بر ارزش دریافتي از خدمات این شرکت ،انگیزه مالي ناشي از معرفي مشتري جدید ،مرا تشویق
مي کند که این برند را به دوستان و آشنایان معرفي کنم.
من از معرفي و ارجاع دوستان و آشنایانم به این شرکت به دلیل انگیزه مالي ناشي از آن ،لذت مي برم.
با توجه به اینکه من از خدمات این شرکت استفاده ميکنم ،دوستان و آشنایان را به خاطر انگیزه پولي
آن ،به این شرکت ارجاع ميدهم.

ارزش اثرگذاري
مشتري

من در هیچ رسانه اي به طور جدي در مورد این شرکت بحث نميکنم.
من عاشق صحبت کردن در مورد تجربه خودم با این برند هستم.

(پانساري و

من در مورد مزایایي که از این شرکت به دست ميآورم با دیگران صحبت ميکنم.

کومار)2690 ،

من خود را بخشي از این برند ميدانم و در صحبت هاي خودم به آن اشاره ميکنم.

ارزش دانش

من تجربه خودم را در خصوص استفاده از خدمات این برند ،به شرکت بازخورد ميدهم.

مشتري

من پیشنهاداتي براي بهبود عملکرد شرکت ارائه ميدهم.

(پانساري و

من پیشنهادها و بازخوردهایي در مورد خدمات جدیدِ این شرکت ارائه ميدهم.

کومار)2690 ،

من به این شرکت ،پیشنهادها و بازخوردهایي براي توسعه خدمات ارائه ميدهم.

چرخه عمر رابطه (جاپ و گانسن :)2666 ،معموال رابطه بین مشتري و شرکت با سپري شدن زمان ،توسعه و تکامل
ميیابد .گزینههاي زیر مراحل مختلف تکامل یک رابطه را نشان ميدهد ،لطفا یکي از گزینههاي زیر را که رابطه فعلي شما را
با شرکت هايوب بهتر توصیف ميکند ،انتخاب نمائید
مرحله شناخت
رابطه
مرحله توسعه
رابطه
مرحله حفظ
رابطه
مرحله کاهش
رابطه

هم من و هم این شرکت در حال شناسایي و ارزیابي سازگاري اهدافمان با یکدیگر و ارزیابي صداقت و
عملکرد یکدیگر هستیم .همچنین به نظر ميرسد براي کار کردن با یکدیگر بصورت بلندمدت ،مزایا،
مسئولیتها و تعهدات بالقوه و اوّلیه وجود دارد.
هم من و هم این شرکت از داشتن رابطه با یکدیگر مزایاي مناسبي دریافت ميکنیم و سطح رضایت و
اعتماد بین ما در حال رشد ميباشد ،بطوریکه طرفین مایل به داشتن رابطه بلندمدت هستیم.
مدتهاست با هم کار ميکنیم و این رابطه ادامه دارد بهطوري که طرفین از داشتن این رابطه بلندمدت،
کامال راضي هستیم و مزایاي فراواني دریافت ميکنیم.
یکي از طرفین یا هر دو ،از رابطه ناراضي هستیم و ضمن بررسي گزینههاي جایگزین ،در فکر کاهش یا
پایان دادن به این رابطه هستیم.
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براي آزمون روایي متغیرهاي پژوهش از نظرات صاحبنظران و اساتید دانشگاهي
متخصص در زمینه موضوع تحقیق استفاده شد و براي سنجش اعتبار متغیرهاي
پژوهش از آزمون آلفاي کرونباخ ،استفاده شد .همانطور که جدول  2نشان ميدهد
مقدار آلفاي کرونباخ براي تمامي متغیرهاي پژوهش ،بیشتر از  6/1است ،لذا
متغیرهاي پژوهش داراي اعتبار مناسبي هستند.
جدول  -2بررسی پايايی ابزار اندازهگيری پژوهش
ارزش طول عمر

ارزش ارجاع

ارزش اثرگذاری

ارزش دانش

ارزش مشارکت

تحقيق

مشتری

مشتری

مشتری

مشتری

مشتری

متغيرهای
تعداد گویه ها

4

4

4

4

90

6/149

6/829

6/181

6/891

6/191

ضریب آلفاي
کرونباخ

يافتههای پژوهش
توصيف ويژگیهای نمونه آماری .نتایج توصیفي حاصل از تحلیل نمونه آماري
نشان ميدهد که اکثر پاسخ دهندهها به پرسشنامه ،مرد با  18درصد ميباشند،
همچنین اکثر افراد مشارکت کننده در پژوهش ،داراي تحصیالت کارشناسي و
کارشناسي ارشد هستند ( )%16و نیز بیشتر پاسخ دهندهها بین  2تا  0سال است که
مشترک شرکت هايوب هستند ( .)%01نتایج همچنین نشانگر این مورد است که بیشتر
مشترکان ای ن شرکت که در پژوهش حاضر مشارکت کردند ،در مرحله حفظ رابطه
قرار دارند ( )%32ولي درصد مشترکاني که در سایر مراحل چرخه عمر (مراحل
شروع ،توسعه و کاهش رابطه) هستند ،با این مقدار تفاوت زیادي ندارد .در جدول 3
اطالعات حاصل از نمونه آماري پژوهش ارائه شده است.
آزمون فرضيههای تحقيق .براي تحلیل دادهها و بررسي مفروضات پژوهش از
تحلیل واریانس یک طرفه 9استفاده شد ANOVA .براي مقایسه میانگین دو یا چند
جامعه (تاثیر یک متغیر مستقل گروه بندي بر یک متغیر کمي وابسته) به کار برده
ميشود.

- One-way ANOVA
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جدول  -3مشخصات نمونه آماری پژوهش
فراوانی

%

مرد

228

18/0

زن

16

29/4

کمتر از 22

14

22/2

 20تا 32

921

48

 30تا 42

14

22/2

جنسيت

سن

تحصيالت

مدت استفاده از خدمات شرکت

مراحل مختلف چرخه عمر رابطه

 40به باال

23

1

دیپلم به پایین

06

98/3

کارداني

26

0/9

کارشناسي

991

30/3

کارشناسي ارشد

996

33/2

دکترا و باالتر

91

2/8

یکسال و کمتر

41

92

 2الي  3سال

11

36/2

 4الي  0سال

922

31/2

بیش از  1سال

28

91/0

مرحله شروع رابطه

10

23/2

مرحله توسعه رابطه

18

23/8

مرحله حفظ رابطه

962

32

مرحله کاهش رابطه

01

29

قبل از اجراي آزمون آنالیز واریانس براي آزمون فرضیههاي پژوهش ،بایستي نرمال
بودن توزیع دادهها و همگن بودن واریانس گروهها مورد آزمون قرار گیرد .با انجام
تحلیل مشخص شد که همه متغیرهاي پژوهش از توزیع نرمال برخوردار هستند
(جدول .)4
جدول  -4نتايج بررسی نرمال بودن توزيع متغيرهای پژوهش
متغيرها

تعداد

چولگی

کشيدگی

 Zکولموگروف اسميرنوف

سطح معنیداری

ارزش طول عمر مشتری ()CLV

328

6/411

-6/338

9/221

6/921

ارزش ارجاع مشتری ()CRV

328

6/428

-6/040

9/603

6/681

ارزش اثرگذاری مشتری ()CIV

328

6/423

6/626

9/662

6/612

ارزش دانشی مشتری ()CKV

328

6/231

-6/130

9/422

6/228

ارزش مشارکت مشتری

328

-6/611

-9/239

9/681

6/618
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همانطور که در جدول  4آمده است ،قدر مطلق چولگي و کشیدگي همه متغیرها در
بازه ( 2و  )-2و قدر مطلق  Zآزمون کولموگروف-اسمیرنوف 9کمتر از  9/10است،
پس مي توان ادعاي نرمال بودن توزیع متغیرهاي پژوهش را تایید کرد.
پس از این بررسي ،براي متغیرهاي پژوهش در طول مراحل  4گانه چرخه عمر رابطه،
تحلیل واریانس را انجام دادیم .در جدول  2نتایج حاصل از تحلیل  ANOVAآمده
است .همان طور که از مقادیر سطح معني داري 2متوجه ميشویم ،براي  4فرضیه
خُرد و نیز فرضیه کلي ،مقدار سطح معني داري کمتر از  6/62مي باشد ،پس تمامي
فرضیه ها تایید مي شوند.
جدول  -2نتايج تحليل ANOVA
فرضيهها
میزان ارزش طول عمر مشتري در مراحل مختلف
چرخه عمر رابطه مشتري متفاوت ميباشد.
میزان ارزش ارجاع مشتري در مراحل مختلف چرخه
عمر رابطه مشتري متفاوت ميباشد.
میزان ارزش اثرگذاري مشتري در مراحل مختلف
چرخه عمر رابطه مشتري متفاوت ميباشد.
میزان ارزش دانش مشتري در مراحل مختلف چرخه
عمر رابطه مشتري متفاوت ميباشد.
میزان ارزش دانش مشتري در مراحل مختلف چرخه
عمر رابطه مشتري متفاوت ميباشد.

F-value

سطح معنیداری

نتيجه

19/019

6/666

تائید

968/691

6/666

تائید

10/026

6/666

تائید

948/139
913/062

6/666
6/666

تائید
تائید

در جدول  0میانگین و انحراف معیار هر کدام از متغیرهاي تحقیق در هر کدام از
مراحل مختلف چرخه عمر رابطه آمده است .با توجه به مقادیر به دست آمده ،همچنان
که در ادبیات نظري تحقی ق هم بحث شده است ،در مرحله شروع و کاهش رابطه مقدار
ارزش ایجاد شده توسط مشتریان براي شرکت حداقل بوده و در مراحل توسعه و
حفظ بیشترین مقدار را دارا مي باشد (شکل .)3

1- Kolmogorov–Smirnov test
- Significant
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جدول  -2ميانگين ارزش مشارکت مشتريان در طول چرخه عمر رابطه
چرخه عمر مشتری
جذب

توسعه

حفظ

کاهش

CLV

CRV

CIV

CKV

CEV

میانگین

2/9211

2/2661

2/2469

2/2113

2/2242

تعداد

10

10

10

10

10

انحراف معیار

6/01089

6/02423

6/21111

6/12863

6/22923

میانگین

2/1204

2/1141

2/8022

2/1203

2/8341

تعداد

18

18

18

18

18

انحراف معیار

6/12108

6/84312

6/04118

6/14149

6/28920

میانگین

3/9422

3/0896

3/3916

3/1422

3/4120

تعداد

962

962

962

962

962

انحراف معیار

6/12923

6/89208

6/06114

6/21044

6/41820

میانگین

9/1124

9/8132

2/9222

9/8422

9/1992

تعداد

01

01

01

01

01

انحراف معیار

6/49920

6/42163

6/41182

6/32049

6/21988

با توجه به مقادیر بدست آمده از جدول  .0هر کدام از مولفههاي ارزش مشارکت
مشتري (  )CKV, CLV, CRV, CIVدر طول چرخه عمر رابطه با شرکت ترسیم شده
است (شکل .)3
همچنین براي دستیابي به بینش عمیقتر ،وضعیت مشارکت مشتري در خلق ارزش
براي شرکت ،در مقاطع تحصیلي و سنین مختلف مورد بررسي قرار گرفت .آزمون
آنالیز واریانس در جدول  8نشان مي دهد که در سطح اطمینان  12درصد تنها ارزش
طول عمر مشتري در گروه هاي مختلف تحصیلي متفاوت مي باشد .به عبارت
دقیقتر ،گروههاي تحصیلي پایینتر (کارداني و دیپلم) و باالتر (دکترا) بیشترین
مشارکت در ایجاد ارزش را در قالب ارزش طول عمر دارند .در مورد سایر متغیرهاي
مشارکت مشتري ،گروه هاي مختلف تحصیلي ارزش یکساني را براي شرکت ایجاد
مي کنند.
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شکل  -3ارزش مشارکت مشتری در مراحل  4گانه چرخه عمر رابطه

همچنین آزمون آنالیز واریانس در جدول  96نشان ميدهد که مشتریان در گروههاي
سني مختلف ارزش متفاوتي را براي شرکت ایجاد ميکنند .نتایج نشان ميدهد که
مشتریان در گروه سني پایینتر (کمتر از  22سال) بیشترین ارزش را از لحاظ ارزش
طول عمر براي شرکت ایجاد مي کنند .یعني این مشتریان نسبت به سایر مشتریان
بیشترین آمادگي را براي خرید مجدد دارند .همچنین مشتریان سنین  20تا 32
بیشترین ارزش را براي شرکت از طریق معرفي مشتریان جدید ایجاد مي نمایند و
گروه هاي سني  30تا  42بیشترین ارزش را براي شرکت از طریق توصیه به دیگران
براي خرید از شرکت (ارزش اثرگذاري) و توصیه به شرکت براي بهبود عملکرد
(ارزش دانش) ایجاد مي نمایند.
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جدول  -2ميانگين ارزش مشارکت مشتريان برای گروههای مختلف تحصيلی
مدرک تحصيلی

CLV

CRV

CIV

CKV

CEV

میانگین

2/0929

2/0628

2/0661

2/8204

2/0062

تعداد

06

06

06

06

06

انحراف معیار

6/89212

6/84322

6/14068

6/89228

6/19220

میانگین

2/1022

2/1666

2/0126

2/0666

2/0844

تعداد

26

26

26

26

26

انحراف معیار

6/11836

6/18229

6/02444

6/82224

6/83138

میانگین

2/2264

2/1821

2/1314

2/1196

2/1999

ديپلم به پايين

کاردانی

تعداد

991

991

991

991

991

انحراف معیار

6/80680

6/82992

6/82116

6/19822

6/19124

میانگین

2/4349

2/1113

2/1266

2/8111

2/1948

تعداد

996

996

996

996

996

انحراف معیار

6/11092

6/84218

6/12920

6/88421

6/10139

میانگین

2/1308

3/6666

2/8141

2/1062

2/8186

کارشناسی

کارشناسی
ارشد

تعداد

91

91

91

91

91

انحراف معیار

6/86930

6/88128

6/02231

6/84142

6/12813

دکترا و باالتر

جدول  -1نتايج تحليل  ANOVAبرای متغير تحصيالت
مجموع
مربعات

CLV

CRV

CIV

CKV

CEV

df

مربع ميانگين

2

2/668

بین گروهها

96/638

درون گروهها

224/411

322

کل

234/291

321

بین گروهها

1/132

2

درون گروهها

324/292

کل

334/241

322
321

بین گروهها

2/362

2

درون گروهها

982/644

322

کل

916/341

321

بین گروهها

1/618

2

درون گروهها

218/388

322

کل

362/400

321

بین گروهها

0/394

2

درون گروهها

912/903

322

کل

269/411

321

6/011

F

2/886

سطح
معنیداری

6/692

9/141
9/668

9/132

6/681

9/606
6/212

9/842

6/964

9/490
6/121

9/228

6/989

9/203
6/060

2/683

6/601
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جدول  -3ميانگين ارزش مشارکت مشتريان برای گروههای سنی مختلف
گروه سنی

CLV

CRV

CIV

CKV

CEV

میانگین

2/0984

2/4480

2/4134

2/2120

2/2211

تعداد

14

14

14

14

14

انحراف معیار

6/0222

6/0640

6/2190

6/0432

6/2024

میانگین

2/2226

2/1039

2/1182

2/8432

2/4820

تعداد

921

921

921

921

921

انحراف معیار

6/1339

6/1922

6/1183

6/8948

6/0841

میانگین

2/3186

2/8222

2/0161

2/8222

2/0184

کمتر از 22

 22تا 32

تعداد

14

14

14

14

14

انحراف معیار

6/0931

6/1239

6/2499

6/1820

6/2224

میانگین

2/4442

2/1221

2/2219

2/2438

2/2021

تعداد

23

23

23

23

23

انحراف معیار

6/4934

6/4861

6/3031

6/0484

6/3486

 32تا 42

 42و باالتر

جدول  -12نتايج تحليل  ANOVAبرای متغير سن
مجموع
مربعات

CLV

CRV

CIV

CKV

CEV

df

بین گروهها

21/802

39

درون گروهها

914/022

210

کل

234/291

321

بین گروهها

966/980

39

درون گروهها

234/609

210

کل

334/241

321

بین گروهها

49/089

39

درون گروهها

948/000

210

کل

916/341

321

بین گروهها

89/321

39

درون گروهها

224/960

210

کل

362/400

321

بین گروهها

21/121

39

درون گروهها

943/241

210

کل

269/411

321

مربع ميانگين

F

سطح
معنیداری

9/139
6/216

3/213

6/666

3/232
6/119

4/681

6/666

9/342
6/262

2/011

6/666

2/024
6/121

3/400

6/666

9/801
6/482

3/823

6/666
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نتيجهگيری و پيشنهادات
مشتریان مي توانند از روش هایي غیر از خرید کردن براي شرکت ارزش ایجاد
نمایند .در این پژوهش ،استدالل شده است که مشتریان براي شرکتها از طریق (الف)
تعامالت خود )( ،(CLVب) رفتار ارجاع دیدگاه )( ،(CRVج) تشویق سایر مشتریان و
افراد براي اولین خرید یا خرید بیشتر ( )CIVو (د) بازخورد به شرکت براي نوآوري
یا بهبود ( )CKVارزش ایجاد کنند .این چهار مولفه با هم ارزش مشارکت مشتري را
تشکیل مي دهند (کومار و همکاران .)2696 ،مولفههاي  CEVميتواند معیارهایي از
مشتري به مدیران ارشد ارائه دهند که آنها را در طول عمر مشتري تحت نظارت
داشته باشند.
اگرچه ایجاد محیطي که در آن مشتریان مشارکت بیشتري با شرکت داشته باشند
ممکن است نیاز به سرمایهگذاري اولیه داشته باشد ،اما ميتواند از طریق ایجاد

CEV

باعث تولید سود بیشتر در دراز مدت شود (کومار .)2668 ،استفاده از دانش مشتري
و بازخورد براي توسعه محصول جدید ،ممکن است در ابتدا هزینههایي داشته باشد،
اما ميتواند تا حد زیادي اثربخشي فرایند توسعه محصول جدید را افزایش دهد و
باعث افزایش موفقیت در بازار شود .در نتیجه ،شرکتها نیاز دارند استراتژيهاي
مدیریت مشتري و خلق فرصتها براي افزایش  CEVرا با هم مطابقت دهند .به عنوان
یک معیار و رویکرد جدید ارزیابي مشتري CEV ،یک راه جدید و کاملتري براي
ارزیابي مشتریان فراهم ميکند و به شرکتها اجازه ميدهد تا استراتژيهاي
بازاریابي بهتر و موثرتري براي هدفگذاري ،جذب و حفظ بهترین مشتري ایجاد کنند.
در مجموع ،شرکتها به دنبال افزایش ارزش مشارکت مشتري در طول چرخه عمر
رابطه با افزایش سهم مشتریان به صورت مستقیم (مثل :اولین خرید ،افزایش خرید
و )...و غیر مستقیم (مثل :ارجاع ،بازاریابي دهان به دهان و رفتارهاي بازخوردي)
نسبت به شرکت هستند .ارزش مشارکت مشتري براي شرکتهایي که استراتژي
توسعهاي در این راستا داشته باشند ،ميتواند مزیت رقابتي قابل توجهي را ایجاد کند
(پالماتیر ،کومار و هارملینگ.)2698 ،
در این پژوهش ارزش مشارکت مشتریان در مراحل مختلف چرخه عمر رابطه
مشتري مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .بر اساس یافتههاي پژوهش ،ارزشهاي
مشارکتي مشتریان ( )CLV, CRV, CIV, CKVدر مراحل چرخه عمر رابطه متفاوت
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ميباشند .از نتایج پژوهش نتیجه ميشود که مشتریان در مراحل شروع (جذب
مشتري) و خاتمه رابطه ،کمترین ارزش را براي شرکت ایجاد نمودهاند ولي در مراحل
توسعه و حفظ رابطه ،ارزشهاي باالتري را براي شرکت ایجاد کردهاند (شکل  .)3این
نتیجه با نتایج پژوهشهاي کامبرا فیرو ،پولو و جاوییرسس ( )2698و بالییر ،کیسر و
ورلي ( )2698همسو ميباشد .کامبرا فیرو ،پولو و جاوییرسس ( )2698اعتقاد دارند
که در مرحله شناخت رابطه ،مشتریان به دلیل اینکه با محصوالت شرکت آشنایي
زیادي ندارند به احتمال زیاد نتواند در خلق ارزش براي شرکت مشارکت فعاالنهاي
داشته باشند .در مرحله توسعه رابطه ،با توجه به ایجاد اعتماد و وابستگي متقابل،
مشتریان ميتواند از طریق ارائه پیشنهاداتي درخصوص توسعه محصوالت و بهبود
عملکرد ،براي شرکت ارزشآفریني نمایند .در مرحله بلوغ رابطه با توجه به صمیميتر
شدن رابطه ،مشتریان عالقمند هستند از طریق تبلیغات دهان به دهان ،معرفي
مشتریان جدید و ارائه پیشنهادهایي براي توسعه محصوالت و خدمات مشارکت
بیشتري در خلق ارزش براي شرکت داشته باشند .در نهایت در مرحله کاهش رابطه،
با توجه به کاهش اعتماد متقابل مشتریان از انگیزه الزم براي مشارکت در ایجاد
ارزش براي شرکت برخوردار نیستند.
نتایج نشان داد که در مرحله خاتمه رابطه ،مقدار ارزش مشارکت مشتري نسبت به
مرحله شروع رابطه کمتر است .علت این است که در مرحله شروع رابطه ،مشتري و
شرکت در حال محک زدن هم هستند (جاپ و گانسن )2666 ،و براي اولین بار نحوه
عملکرد هم را با خریدهاي آزمایشي مورد ارزیابي قرار ميدهند (دوئر و همکاران،
 )9181و هنوز نسبت به عملکرد هم قضاوتي ندارند ،ولي در مرحله کاهش رابطه ،بنا
بر عملکردي که شرکت نسبت به مشتري داشته است ،نتوانسته مشتري را راضي نگه
دارد و رابطه بین آنها در حال وخیمتر شدن و به زوال رفتن است (دوئر و همکاران،
 ،)9181که مشتري بر مبناي فعالیتهاي شرکت قضاوت داشته و آگاهانه رابطه خود
را با شرکت کاهش ميدهد ،به همین دلیل است که در مرحله کاهش رابطه مشارکت
مشتري در خلق ارزش به شرکت کمتر از مرحله شروع رابطه است.
بر اساس نتایج ،اگر شرکتي به دنبال استفاده بهینه از منابع خود ميباشد بایستي
استراتژي بخشبندي مشتری ان را بر اساس چرخه عمر رابطه و ارائه خدمات
شخصيسازي شده به مشتری ان در دستور کار خود قرار دهد و جهت افزایش ارزش
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دریافتي از مشتریان باید سرمایهگذاري بازاریابي در مراحل ابتدایي ،مرکزي و
انتهایي رابطه متفاوت باشد.
همچنین نتایج تحلیل نشانگر این مورد است که بیشتر مشترکان این شرکت که در
پژوهش حاضر مشارکت کردند ،در مرحله حفظ رابطه هستند ( )%32که این مورد
ميتواند موفقیت بزرگي براي شرکت محسوب شود و مزیت رقابتي قابل توجهي در
بازار و بین رقبا براي شرکت مورد نظر ایجاد کند .ولي بایستي این نکته را مورد
توجه قرار داد که چون مشترکان شرکت به صورت تصادفي انتخاب و مورد سنجش
قرار گرفتند ،توزیع درصدي این مشترکان به نسبت حضور در مراحل شروع ،توسعه
و کاهش رابطه از چرخه عمر ،تقریبا یکسان است ( به ترتیب %23/8 ،%23/2 :و .)%29
این موضوع حساسیت مهمي براي شرکت ایجاد ميکند ،چرا که اگر فعالیتهاي
بازاریابي شرکت درست و بر اساس نظر مشتریان آن پیاده سازي شود و رضایت
مشتریان را جلب کند ،شرکت در سال هاي آتي مشتریان به نسبت بیشتري را در
مرحله توسعه و حفظ خواهد داشت ،و اگر در خصوص استراتژيهاي بازاریابي و
توجه به مشتري غفلت نماید ،نارضایتي و درنهایت از دست دادن مشتریان را سبب
خواهد شد و چه بسا مشتریاني را که به خاطر ارتباط بیش از  2سال ،جذب کرده و
وارد مرحله توسعه و حفظ نموده است را نیز وارد مرحله کاهش رابطه کند و به دلیل
کاهش ارزش مشارکتي دریافتي از سوي مشتریان ،ارزش و سودآوري شرکت
کاهش یابد.

محدوديتها و پيشنهادها برای تحقيقات آتی
پیشنهاد ميشود جهت غني تر شدن پژوهش ،محققان در پژوهشهاي آتي خود ،در
یک مطالعه طولي ،متغیر زمان را هم لحاظ کنند و در بازههاي زماني طوالني تاثیر
ارزش مشارکت مشتري را در چرخه عمر رابطه و بر عملکرد شرکت بررسي نمایند
تا چارچوب بهتري از مشارکت مشتري ارائه شود .عالوه بر این ،انجام این پژوهش
در کشورهاي مختلف ميتواند مفید باشد ،چرا که فرهنگهاي متفاوت کشور ميتواند
نقش برجستهاي در نحوه برخورد مشتریان با شرکت داشته باشد .همچنین بسته به
ماهیت صنعت و نوع شرکت ،مشارکت مشتري ،ميتواند عملکرد متفاوتي را در
شرکت سبب شود .محققان ميتوانند در صنعت و شرکتهاي مختلف مطالعه حاضر
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را انجام دهند و ارزش مشارکت مشتري را در طول چرخه عمر رابطه مورد سنجش
 ما در این مطالعه ارزش مشارکت مشتري را از دیدگاه کومار و.و تحلیل قرار دهند
 در حالي که.) در چرخه عمر رابطه مورد بررسي قرار دادیم2696( همکارانش
) مشارکت مشتري را در ایجاد ارزش براي شرکت در سه بعد2690( دسارت
 عاطفي و رفتاري مطرح کرده که تحقیقات آتي ميتوانند مشارکت مشتري را،شناختي
 در این مطالعه پویایي.از دیدگاه دسارت در چرخه عمر رابطه مورد مطالعه قرار دهند
رابطه از طریق یک مطالعه مقطعي در چهار مرحله چرخه عمر رابطه مورد سنجش
، در صورت جمعآوري دادهها بصورت طولي و طي سالهاي مختلف.قرار گرفت
 اگرچه در این مطالعه مشخص شد که مشتریان.احتماال به نتایج دقیقتري دست یافت
 تمایل به ایجاد ارزشهاي متفاوتي براي شرکت،در مراحل مختلف چرخه عمر رابطه
 زیاد مورد بحث قرار، ولي دالیل ایجاد ارزشهاي متفاوت توسط مشتریان،دارند
 بنابراین براي توسعه مطالعات جدید اکادمیک به محققان پیشنهاد ميشود این.نگرفت
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Abstract
Customers not only buy products from a company but also create values
for it in other ways. Nowadays, customer engagement is in the center of the
attention of corporate executives so as to create value for their company. By
motivating the customer and gaining customer engagement, companies
increase customer life cycle, attract new customers, and improve their
products and services with the least investment. In this research, using a
dynamic model, the components of customer engagement value (i.e. CLV,
CRV, CIV and CKV) were investigated during the customer lifecycle. The
data were collected from 328 subscribers of Hiweb Company. To test the
hypotheses, analysis of variance was done using the SPSS v.23 software.
According to the findings of the research, the customer engagement value
does not remain the same during the customer lifecycle; at each stage of the
life cycle (i.e. acquisition, development, retention and attrition), different
values are created for the company. This value at the stages of the
acquisition and attrition of the relationship is the lowest, while it is the
highest at the stages of development and retention of the relationship.
Keywords: Lifetime value, Referral value, Influencer value, Knowledge
value, Customer engagement
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