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تاثير نگرش خريدار بر ارزش برند به واسطه کيفيت رابطه 

 فروشنده -خريدار

 3، عليرضا پويا2فريبرز رحيم نيا، 1مهدی فخريه

 چكيده

اين تحقيق بررسي تأثير نگرش خريدار به برند شرکت بر ارزش برند و بررسي کردن نقش واسط هدف از 

هاي اين يدار بر ارزش برند شرکت است. دادهفروشنده در تأثيرگذاري نگرش خر -کيفيت رابطه خريدار

آوري و از طريق پرسشنامه جمع 0931تحقيق با نظرسنجي از مشترکين شرکت ايرانسل شهر مشهد در سال 

. جهت سنجش روايي پرسشنامه، اعتبار محتوا و اعتبار سازه و جهت سنجش پايايي معيار ه استگرديد

نفر  983که نتايج آنها اعتبار مناسب ابزار را نشان داد. با انتخاب  آلفاي کرونباخ مورد استفاده قرار گرفت،

هاي الزم صورت گرفت. آوري دادهگيري غير احتمالي در دسترس، جمعاز جامعه آماري به روش نمونه

سازي معادالت ساختاري و براي انجام محاسبات از بسته نرم هاي تحقيق از مدلبراي آزمودن فرض

ستفاده گرديد. نتايج حاصل از اين تحقيق نشان داد که نگرش خريدار به برند شرکت تاثير افزاري ليزرل ا

 -فروشنده دارد، از طرفي تاثير کيفيت رابطه خريدار -معناداري بر ارزش برند و بر کيفيت رابطه خريدار

ريدار بر فروشنده در تأثيرگذاري نگرش خ -فروشنده بر ارزش برند و نقش واسط کيفيت رابطه خريدار

 ارزش برند، تاييد نگرديد. 
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The influence of buyer attitude on brand equity by 

mediating role of buyer-seller relationship quality 

Mahdi Fakhrieh, Fariborz Rahiminiya, Alireza Pooya 

Abstract 
The influence of buyer attitude on brand equity by mediating role of buyer-seller 

relationship quality 

This research investigate the influence of buyers attitude to brand, brand equity 

and also it investigate the median role of buyer-seller relationship quality 

influencing buyer attitude to brand equity. The data were gathered throw survey 

from subscribers of Irancell Mashhad in 1390 by questionnaire. For validity of 

questionnaire, content validity, and variable validity, the standard Cronbach’s 

Alpha was utilized that the results revealed the validity of proper tools. Data 

collection was done by Choosing 384 persons from survey population by 

accessible non-probability sampling. Structural equation modeling was used 

fortesting the hypothesis of the study and LISREL was utilized for 

staticscalculation. The results of the study shows that buyer attitude to a brand has 

a significant influence on brand equity and buyer-seller relationship quality. On 

the other hand the influence of buyer-seller relationship quality on brand equity 

and the influence of median role of buyer-seller relationship quality on buyer 

attitude toward brand equity were rejected. 

Keywords: Brand, Brand equity, Buyer attitude, Relationship quality, Satisfaction, 

Trust, Commitment 
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 مقدمه -1

هاي انتفاعي و هر شرکتي تمايل دارد تا از برندي قدرتمند نسبت به ساير رقبا برخوردار باشد. تمامي شرکت

غيرانتفاعي در دنيا به دنبال آن هستند تا با باال بردن ارزش برند خود در بازارهاي داخلي و خارجي، فروش و در نهايت 

ميالدي، موضوعات مرتبط با برند همواره  0381ورت جدي از اوايل دهه سودآوري بيشتري داشته باشند. از اين رو به ص

کننده، در بازاريابي مصرف (.2112جزو اولويت هاي تحقيقاتي و اجرايي مديران بازاريابي قرار گرفته است )ليدلر کيلندر،

شوند، نيروهاي محرک نام و تر طرهتر و پرمخاهاي رقبا هستند. هرقدر بازارها پيچيدهها نقطه اساسي تمايز ميان عرضهبرند

کنند. ها نقشي اساسي ايفا ميشوند و در موقعيت شرکتتر و از اهميت بيشتري برخوردار ميتجاري نيز پيچيده نشان

هايي خاص ايجاد شود )آگاروال و بنابراين الزم است نام و نشان تجاري به صورتي راهبردي مديريت و با توجه به ارزش

  . (0331رائو،

مفهوم بازاريابي داللت بر اين عقيده دارد که صنعت، فرايند توليد کاال نيست، بلکه فرايند رضايت مشتري است. يک 

شود. فقط شود، بلکه با مشتري و نيازهايش شروع ميصنعت بوسيله حق امتياز، مواد خام و يا مهارت فروش شروع نمي

هاي مشتري را با درکي صحيح و جامع از دهد که بتواند نيازها و خواسته تواند به بقاي خود ادامههنگامي يک سازمان مي

از (، 0981دهد )موون و مينور،طرف مقابلش )مشتري( برآورده کند که اين اهميت مطالعه رفتار مشتري را نشان مي

مشتريان، موفقيت از آن با تشديد رقابت در تجارت و تغييرات سريع فناورانه و نيز افزايش قدرت و حق انتخاب  آنجائيکه

هاي مورد نظر مشتريان را درک و شناسايي تري انتظارات و ارزشهايي خواهد بود که قادر باشند به نحو شايستهشرکت

مصرف کنندگان محور اصلي فعاليتهاي بازاريابي شرکتها هستند، بنابراين  ، لذاکرده و به نحو مطلوب به آنها پاسخ دهند

 کند.گذارد، در موفقيت شرکتها نقش مهمي را ايفا ميت عواملي که بر رفتار آنها تاثير ميشناسايي آنها و شناخ

 

 پژوهشمباني نظری  -2
گذرد. مفهوم ارزش سال مي 021از نظر تاريخي، از عمر ارزش برند به عنوان يکي از ابزارهاي مهم بازاريابي حدود 

اي است ه و اشاره به اين مفهوم دارد که ارزش برند، ارزش ويژهبرند به طور گسترده اي مورد مطالعه محققين قرار گرفت

که به يک محصول يا خدمت از طريق نامش داده مي شود. عالقه به برندسازي و ارزش برند يکي از مهمترين عناوين 

و  81هاي دهه اي از مقاالتي که در طيتحقيقاتي در حوزه بازاريابي است که مي توان آن را از طريق تعداد قابل مالحظه

(، کلر 0331(، پيتاوکاتسانيس )0388(، لتسر )0330(، آکر )0330ميالدي توسط محققين مختلفي از جمله وينترز ) 31

( و مک 2111(، لو و لمپ )0331(، مير، ديويس و اسکورمن )0332(، آمبلر )0333(، آلدن، استينکمپ و بارتان )0339)

 .( منتشر شده است، نتيجه گرفت2118مه،(، )به نقل از ريوس و ريکل2110مايو )

توانند يکي از ها به خوبي مي دانند که مياهميت مفهوم ارزش برند از اين جهت بسيار باال رفته است که شرکت

کند تا نه تنها خيلي سريع تر، مهمترين دارايي هاي خود را به سرمايه تبديل کنند و اين تبديل کردن به آنها کمک مي

ي سودآورتر و از راه هايي کاراتر به اهداف بلند مدت رشد و توسعه نائل شوند. البته رسيدن به اين مهم، بلکه به روش
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ها نسبت به برند، ارزش برند و مفاهيم مرتبط با آنها آشنايي کافي داشته و از مستلزم آن است تا مديران و مسئوالن شرکت

 ها را مدنظر قرار دهند. هاي سازمان، آناتژيعوامل موثر بر آنها شناخت داشته باشند تا در استر

 برند -2-1

يک نام، واژه، سمبل يا طرح يا ترکيبي از »کند. (، اينگونه برند را تعريف مي0311کميته )انجمن( بازاريابي آمريکا)

مچنين آنها است که هدف آن شناساندن محصوالت و يا خدمات يک فروشنده يا گروهي از فروشندگان به مشتريان و ه

يک برند، يک محصول يا خدمت است که ابعادي را اضافه مي کند تا آن «. ها از ساير رقبا مي باشدتمايز محصوالت آن

محصول يا خدمت از سايرين متمايز گردد. اين تمايزها مي تواند کارکردي منطقي يا ملموس و يا حتي غيرملموس داشته 

تعريفي مشابه با آنچه توسط انجمن بازاريابي آمريکا مطرح کرده است، ارائه  فيليپ کاتلر نيز (.2112باشد )کاتلر و کلر،

ها است که هدف آن معرفي کاال يا کند. برند، يک نام، عبارت يا اصطالح، نشانه، عالمت، نماد، طرح يا ترکيبي از آنمي

هاي ها را از محصوالت شرکتکنند و بدين وسيله آنخدمتي است که يک فروشنده يا گروهي از فروشندگان عرضه مي

ماده يک قانون ثبت نام تجاري و اختراعات  :تعريف برند در قانون ايران (.2119: 301رقيب متمايز مي سازد)کاتلر،

نام تجاري عبارت است از هر قسم عالمتي اعم از از نقش، »)مراد از نام تجاري همان برند است(:  0901مصوب تيرماه 

ت، مهر، لفاف و غير آن که براي امتياز و تشخيص محصول جماعتي از زارعين يا ارباب صنعت تصوير، رقم، حرف، عبار

در اين تعريف بعد از واژه هاي نقش، تصوير و رقم «. يا تجار و يا محصول يک شهر يا يک ناحيه از مملکت اختيار شود

توان جزو برند به و... را نيز مي« کلمه»، «تاتيک»، «امضا»، «برچسب»استفاده شده است، بنابراين « و غير آن»از عبارت 

 (.0923شمار آورد )ستوده تهراني، 

براي مدت هاي مديدي برندها صرفاً قسمتي از کاالي فيزيکي بودند که اغلب تعاريف مرتبط با آن در چندين دهه 

اي از انتظارات را نشان د مجموعهاشاره به لفظ يا نام و يا يک نشان داشته است. امروزه برندها بيش از آن هستند؛ يک برن

شود. مجموعه اي از انتظارات شامل اي از انتظارات تعريف ميمي دهد، به اعتماد و ثبات اشاره دارد و به صورت مجموعه

(. حال ممکن است 2111کنند تا ارضا شوند )جون لين،کنندگان خريداري مياي از مشخصاتي است که مصرفمجموعه

ي واقعي يا غير واقعي، عقاليي يا احساسي، ملموس يا ناملموس داشته باشند. عموماً مشتريان به خود اين مشخصات مبناي

کنند. رابطه مشتريان با برند و ويژگي هاي هاي آن برند توجه ميمحصول يا خدمت توجهي ندارند، بلکه به برند و ويژگي

ماً ادراکات برند، دقيق يا نادقيق، اساس فرآيند تصميم آن بر پايه ادراکات مشتريان است، که کامالً ذهني است. مسل

گيري مصرف کننده است. برندي که دائماً با استانداردهاي کيفيتي باال و نقص و ايراد پايين درک مي شود، نماينده 

بيشتر و  برندي قوي و ارزشمند مي باشد. بر اين اساس، درک اينکه چرا برخي از نويسندگان که اعتقاد دارند برند چيزي

 .رسديا کمتر از مجموعه کليه ارتباطات ذهني مردم در اذهان آنان نيست، کار زياد مشکلي به نظر نمي

کنندگان دارند، از اين جهت برندهايي منحصر به برندهاي قوي در جهان هر کدام جايگاه خاصي را در ذهن مصرف

، 2111افراد جايگاه ثابتي داشته باشند )ديويس، فرد محسوب مي شوند که تقريباً در تمامي دنيا، در ذهن همه 

 هاست.است که ايجاد ارزش برند براي بسياري از شرکت ها امروزه از مهمترين اولويت علتبه همين  .(0331آکر،
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 برند ارزش -2-2

ند براي اولين در ادبيات بازاريابي براي واژه ارزش برند معاني و تعابير مختلفي قائل شده اند. اصطالح اصلي ارزش بر

اي مورد استفاده قرار گرفت، سپس از طريق شاغلين آمريکايي در عرصه تبليغات به طور گسترده 0381بار در اوايل دهه 

( و افراد ديگر بسط 0339(, کلر )0332(, آمبلر )0330(, آکر )0383(, فورگوهر )0338توسط دانشگاهياني مثل لوتسر )

با بررسي ادبيات موضوع مي توان سه رويکرد عمده در رابطه با ارزش برند مطرح  .(2112داده شد )به نقل از ريوس، 

کرد. بسته به اينکه کدام رويکرد مدنظر باشد، تعاريف مرتبط با اين مفهوم تغيير مي کند. به طور کلي سه رويکرد در 

زش برند بر اساس ادراکات رويکرد ارزش برند مبتني بر مشتري يا رويکرد ار -0مورد ارزش برند مطرح مي شود: 

رويکرد ترکيبي که تلفيقي  -9رويکرد مالي )مبتني بر بازار( يا رويکرد ارزش برند بر اساس پيامدهاي مالي،  -2مشتري، 

 از رويکردهاي فوق است.

ي رويکرد مبتني بر مشتري نسبت به ارزش برند، بر دانش مصرف کننده نسبت به برند تمرکز دارد. اين دانش در آگاه

کنندگان هاي مرتبط با آن منعکس شده است. قدرت برند نيز در نتيجه دانشي است که مصرفاز برند و تصاوير و تداعي

مفهوم ارزش افزوده امروزه  (.2119هاي بازاريابي مرتبط با برند در ذهن خود دارند )کلر،از طريق آزمايش برند و يا برنامه

است با تجربيات، احساسات و آنچه افراد طي مدت زمان در مورد يک برند، دهد و مرتبط طيف وسيعتري را پوشش مي

ارزش افزوده »از ارزش برند مبتني بر مشتري مد نظر قرار گرفته است،  تحقيقشوند. در واقع تعريفي که در اين آگاه مي

 (.2111لئون و همکاران، کنندگان به يک محصول اعطا مي شود )است که از طريق افکار، الفاظ و رفتارهاي مصرف« اي

شود. افزايش ارزش برند از ديدگاه مالي، جريانات نقدي رو به رشدي است که به محصوالت برنددار دائماً اضافه مي

با اين توصيف، برندهايي که از فروش بيشتري در بازار . شودفروش محصوالت برنددار موجب افزايش ارزش برند مي

بيشتري  هاي خود ايجاد مي کنند، نسبت به سايرين از ارزششتري را براي شرکتبرخوردارند و جريانات نقدي بي

در همين راستا ارزش برند به عنوان توانايي مديريت در اهرم قرار دادن قدرت برند به منظور کسب سود  .برخوردار هستند

ريق برنامه ريزي بلند مدت بر روي تر توضيح داده شده است. مديريت مي تواند از طفعلي و آينده بيشتر و ريسک پايين

برند، ارزش آن را ارتقاء و سپس آن را اهرمي براي خود قرار دهد تا به اهداف مالي خود سريع تر نائل شود. از اين رو 

در حالي که  .ارزش برند، ارزش مالي قابل سنجشي در معامالت است که به يک محصول يا يک خدمت اضافه مي شود

هاي تحقيقاتي زيادي صورت گرفته است، اما هر محقق اهميت متفاوتي براي آن قائل شده رند تالشبراي مفهوم ارزش ب

 ثبت را ارزش برند پويا صورت به تا است سهام هايقيمت نوسانات بر تمرکز عمومي طور به مالي رويکرد دراست.

ساليوان،  و )سيمون کرد خواهد مشخص قيمتي، لحاظ به را ارزش برندها انداز چشم سهام بازار اين فرض، با کنند.

0339.) 

پاسخگوي  تواندنمي بازار بر مبتني رويکرد و مشتري بر مبتني رويکرد که است اين بر اعتقاد ترکيبي رويکرد در

 به فقط کنند، مي استفاده محور بازار رويکرد از که هايي شرکت نمونه، براي آيد. شمار به ارزش برند براي مناسبي

 مورد را آتي اقدامات و عملکردها در احتمالي بهبودهاي توانندنمي و کرده توجه گذشته عملکرد و رقامو ا اعداد

 و مالي معيارهاي به توجه عدم مشتري بر مبتني رويکرد در ديگر، طرف (. از2111دهند )لوو،  قرار و تحليل تجزيه
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ست. بنابراين رويکرد ترکيبي هر دو جنبه مشتري و زا ا محدوديت مالي گزارشات و ترازنامه در برند ورود ارزش مشکل

 دهد.بازار را مد نظر قرار مي

 خالف بر آنکه دليل به دهند،مي قرار مبنا را مشتري بر مبتني رويکردهاي بازرگانان و محققين از بسياري

 را شرايطي مشتري بر مبتني رويکرد کنند،فراهم مي برند مديران براي را کمتري مفيد اطالعات که مالي رويکردهاي

 برند هاي استراتژي بتوان آن طريق از و گردد درک راحتر کنندگانمصرف هايخواسته و نيازها تا آورد فراهم مي

؛ سيد جوادين، 0331؛ کاب ولگرن و راب، 2119؛ کلر، 0331کرد )آکر،  ريزيطرح نيازها آن ارضا به منظور را آينده

لذا رويکرد ارزش برند مبتني بر مشتري در تحقيق فوق مد نظر قرار گرفته  (.0988، ؛ الهياري0988؛ ديوانداري، 0981

 است.

 

 نگرش خريدار -2-3

هاي اخير يکي از مهمترين موضوعات مورد توجه محققان بازاريابي بوده است. امروزه کننده طي دههرفتار مصرف

کننده شود، لذا درک رفتار مصرفت محسوب ميکننده به عنوان کليد اصلي موفقيت يا عدم موفقيت يک شرکمصرف

هاي محصول يا خدمت پندارند، تنها ويژگياز اهميت زيادي برخوردار است. اما اشتباه بسياري از مديران اين است که مي

ر، برندها ي بازاکند. آنان از اين نکته مهم که در ميانهارائه شده به مشتري است که در بازار رقابتي، پيروزي را تعيين مي

رفتارمصرف کننده به عنوان رفتاري  (.0981طلبند، نه محصوالت و خدمات، غافل هستند )براون،هستند که هماورد مي

تعريف مي شود که او در هنگام جستجو، خريد، استفاده، ارزيابي و کنارگذاري محصوالت، خدمات وايده هايي که  

هد. رفتار مصرف کننده مي تواند متأثر از نگرش او نسبت به موضوع کنند، از خود نشان مي دنيازهايش را برطرف مي

در ادبيات موجود در زمينه رفتار مصرف کننده، نگرش به عنوان عامل شکل  (.0333مورد نظر باشد )شيف مان و لسلي،

يا نامساعد  گيري و جهت دهنده رفتار مورد توجه بوده است. نگرش، بيان احساسات دروني است که نشان از نظر مساعد

يک شخص نسبت به موضوعاتي خاص دارد. لزوم بررسي نگرش مصرف کننده و اين که وي در مورد محصول ما 

دهد، بازاريابان را چگونه مي انديشد و همچنين با توجه به نگرش خود، مثبت يا منفي، چه عکس العملي از خود بروز مي

هاي مهم آن ارزيابي کننده، هر محصول را بر اساس ويژگيصرفوادار به انجام تحقيق در خصوص بازار کرده است. م

کننده هر يک از خصيصه هاي محصول، وزن يا اهميتي متفاوت دارند. عالوه بر اين، کند، ضمن اين که از نظر مصرفمي

. اين امر، ها متفاوت هستندشوند از نظر ميزان دارا بودن اين خصيصهمحصوالت رقيب که با برندهاي متفاوت عرضه مي

هاي مختلف مصرف کننده نسبت به برندهاي متفاوت مي گردد. آگاه بودن نسبت به نگرش افراد منجر به ايجاد نگرش

سازد )رنجبريان و حائز اهميت فراوان است؛ زيرا امکان پيش بيني و هدايت رفتار مصرف کننده را در بازار فراهم مي

تر باشد، احتمال بيشتري وجود دارد که ک فرد نسبت به يک برند مطلوب(. به طور کلي هر قدر نگرش ي0981ديگران،

 (.0331فرد آن برند را انتخاب کند )بال دينگر،

سطحي از ارتباط با يک خريدار واقعي يا آتي است را نقل مي کند.  ايجادنگرش به برند، ميزاني که فروشنده قادر به 

ي نسبت به يک نام تجاري خاص را بازتاب مي کند و رسماً به عنوان نگرش به برند، احساسات خريداران واقعي يا آت
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تمايل به واکنش نشان دادن به يک شيوه يکنواخت مطلوب يا نامطلوب، نسبت به يک نام تجاري خاص تعريف شده 

جاري مي هاي تجاري عموماً تابعي از گرايشات آنها به ويژگيها و مزاياي چندگانه نام تنگرش خريداران به نام است.

باشد. اين ويژگيها و مزايا بر حسب اهميت نسبي آنها تفاوت دارند؛ هرچند، روي هم رفته در شکل دادن به نگرش 

ها هاي خريداران از ويژگيخريدار نسبت به يک نام تجاري خاص کمک مي کنند. بنابراين نگرش به نام تجاري، ارزيابي

آنها از آن نام تجاري را بازتاب مي کند و از اينرو مبناي ارزشيابي و انتخاب هاي کلي و مزاياي نام تجاري و نيز ارزيابي

 .(0331؛ ويلکي، 2111اولمستد، -؛ کيم و چان2119؛ کلر، 0381خريداران را ايجاد مي کند )آزجن و فيشبين، 

 

 فروشنده -کيفيت رابطه خريدار -2-4

رغم توجه هايي مجاور با يکديگر هستند که عليحوزه 0(CRMمند و مديريت ارتباط با مشتري )بازاريابي رابطه

؛ 2111؛ انگ و تيلور، 2119اي که در سالهاي اخير کسب کرده اند هنوز هم ارزش پژوهش دارند )آگروال، فزاينده

(. با وجود احاطه گسترده تحقيقات در خصوص انواع مختلف 2113؛ زاباله، بلنگر و جانستون، 2113جانسون و سلنس، 

ت ارتباط با مشتري، درباره اينکه روابط شرکت بايد چقدر خوب سازماندهي و بکار برده شوند، اتفاق آراء وجود مديري

؛ استکاتس و سپانن، 2119؛ ريالز، 2113؛ جانسون و سلنس، 0332؛ هانت، 2111؛ آنگ و تيلور، 2119ندارد )آگراوال، 

2111.) 

کند که هدف نهايي باطات ميان سازمان و مخاطبان آن را کنترل مياي از ارتسيستم مديريت ارتباط با مشتري، شبکه

اين مجموعه رسيدن به سطوح باالتري از رضايت مشتري است. البته در کنار رضايت خريدار به برآوردن نيازهاي  همه

ضايتمند به دست کارکنان و سهامداران و نيز اهداف سازماني نيز توجه مي شود. دستاورد مهمي که از داشتن خريداران ر

 (.0981آيد، افزايش وفاداري آنها در بازار سخت و رقابتي امروزه جهان است )خانلري ، مي

اي به مند و مديريت ارتباط با مشتري توجه فزايندهيکي از مفاهيم مهم که در ميان تحقيقات درباره بازاريابي رابطه

؛ جانسون و 2111؛ هانتلي، 0333اشد )گابارينو و جانسون، بفروشنده مي -خود جلب کرده است، کيفيت رابطه خريدار

در اين تحقيق، کيفيت رابطه از نقطه نظر خريدار . (2111؛ آالگا و اگرت، 2111؛ کيم و چان اولمستد، 2113سلنس، 

ص اي که در يک زمان خاص با يک فروشنده خابحث مي شود و به عنوان ميزاني تعريف مي شود که خريداران از رابطه

شود )جانسون و بطوريکه در رضايتمندي، اعتماد و تعهد خريدار نسبت به فروشنده آشکار مي ،دارند خرسند هستند

(. همچنانکه نسبت ترکيب رضايتمندي، اعتماد و تعهد تغيير مي کند، کيفيت رابطه 2111؛ آالگا و اگرت، 2113سلنس، 

گذارد. در نتيجه با تقويت آمدهاي عملکرد نام تجاري تأثير ميفروشنده نيز تغيير مي کند و از اينرو بر بر -خريدار

؛ 2111تر با مشتري، مزاياي رقابتي در سطح شرکت با گذشت زمان کسب و تقويت مي شوند )هانتلي، ارتباطات با کيفيت

بطه داراي هاي تشکيل دهنده کيفيت راحائز اهميت است متذکر شويم، ضمن اينکه مؤلفه (.2111چان و اولمستد، -کيم

اي نيز هستند. اين مطلب به اين معني ها )رضايتمندي، اعتماد و تعهد( ابعاد گسستههمبستگي نزديکي مي باشند، اين مؤلفه

است که الزم نيست فرد خريدار يکي از ابعاد )مثالً اعتماد( را به ميزان زيادي ارزيابي کرده تا يک بُعد ديگر )مثالً تعهد( 
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ادي ارزيابي کند و اينکه کيفيت رابطه محصول فرعي يک ترکيب افزايشي از ابعاد است. اين مفاهيم در را نيز به ميزان زي

 .است نشان داده شده 0جدول 

 

 

 فروشنده -( ابعاد کيفيت رابطه خريدار0جدول 

 منطق عمل خريد بعد کيفيت رابطه

 رضايتمندي
از به جستجوي اطالعات رضايتمندي عمل خريد را تسهيل کرده و تقويت مي کند و ني

 دهد.بازاري را کاهش مي

 کند.اعتماد عمل خريد را در غياب اطالعات کامل تسهيل مي اعتماد

 دهد.تعهد به شيوه به اشتراک گذاري اطالعات، برآمدهاي عملکرد رابطه را بهبود مي تعهد

 

هاي مصرف خود با يک جربهرضايتمندي به عنوان ميزان خرسندي خريدار از خريد شخصي و غيرشخصي و ت

؛ گابارينو و 0333شرکت فروشنده و محصوالت آن با گذشت زمان تعريف شده است )آندرسون، فورنل و لهمان، 

هاي مخصوص در معامالت، جهت کسب رضايتمندي رفتن به ماوراي برهمکنشه (. منطق نهفته در ساز0333جانسون، 

است. اين تعريف از رضايتمندي )در مقايسه با رضايتمندي خريدار از  کردن سطح کلي رضايتمندي خريدار از فروشنده

فروشنده را فراهم مي کند، زيرا رضايتمندي مشتري  -تر به رابطه خريدارهاي مخصوص معامالتي( يک ديد جامعتجربه

 گيرد.هاي مختلف را نيز در نظر ميدر ميان محصوالت مختلف يا در زمان

، 0333مورگان و هانت )ان سه سازه مي باشد که داراي مرتبه باالتري در کيفيت رابطه است. اعتماد دومين سازه از مي

بنابراين تعريف مي کنند.  "اطمينان يک نفر يا شرکت بر قابليت اتکاء و امانت طرف مقابل"( اعتماد را به عنوان 29ص

تش انتظار دارد و با کاهش دادن ترس، عدم اعتماد به سطح توقعي اشاره مي کند که فرد خريدار از فروشنده و محصوال

 ههاي ذاتي موجود در فرآيند تصميم گيري کمک مي کند. سازاطمينان و ترديد خريداران، به کمينه کردن پيچيدگي

هاي کامل به فعاليتهاي خريد خود اعتماد، ارزش افزوده را به ارمغان مي آورد، بطوريکه مشتريان بدون داشتن آگاهي

؛ مورمان، 0382هند و بنابراين يک جزء ارزشمند براي خلق کردن روابط موفق بلندمدت است )داير و اوه، دادامه مي

 (.2111؛ آالگا و اگرت، 0333؛ مورگان و هانت، 0339دسپانده و زالتمن، 

، 0332)تعهد نيز سومين سازه است که داراي مرتبه باالتري در کيفيت رابطه مي باشد. مورمان، زالتمن و دسپانده 

کنند که تعهد تعريف کرده و بيان مي "ميل پايدار براي حفظ کردن يک رابطه با ارزش"( تعهد را به عنوان 901ص

اي که وي با يک فروشنده خاص دارد، ارزش صرف منابع کند که به عقيده فرد خريدار، رابطهاي را توصيف ميدرجه

راين تعهد از نقطه نظر خريدار، وعده ضمني يا آشکار براي ادامه رابطه بناب باشد.جهت حفظ و توسعه آن رابطه را دارا مي

شود. براي اينکه تعهد رخ دهد، خريدار بايد ها نشان داده مياست و در اغلب موارد بواسطه بکارگيري منابع در رابطه

ه را مشاهده کند. سطوح سطحي از ارزش ذاتي مرتبط با ادراک خود از رابطه با فروشنده و يا نام هاي تجاري فروشند
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کند، بطوريکه روابط داراي کيفيت بهتر، معموالً سطوح باالتري از تعهد اي فرق ميتعهد بين روابط مختلف بطور برجسته

 (.2111؛ آالگا و اگرت، 2111اولمستد، -؛ کيم و چان2113کنند )جانسون و سلنس، را بازتاب مي

که در قسمت ادبيات موضوع مطرح شد و همچنين ارتباط اين مفاهيم و  هاييبا توجه به مسئله اصلي تحقيق و سازه

رود. در اين مدل نگرش خريدار به برند شرکت به عنوان متغير مستقل و ها با يکديگر، مدل مفهومي ذيل انتظار ميسازه

  سط را دارد.فروشنده، نقش متغير وا -باشد. همچنين متغير کيفيت رابطه خريدارارزش برند متغير وابسته مي

 
 (2113؛ شين و ژائو، 2113( مدل مفهومي تحقيق )اقتباس از وانگ و هسو، 0شکل 

متغير نگرش خريدار به برند شرکت، داراي اثرات مستقيم و غيرمستقيم )از طريق متغير کيفيت رابطه فوق در مدل 

فروشنده  نيز بطور مستقيم بر ارزش  -و متغير کيفيت رابطه خريدار فروشنده( بر ارزش برند شرکت مي باشد -خريدار

 برند شرکت تأثير مي گذارد. 

 باشد: مي زير شرح به فوق مفهومي مدل از برگرفته تحقيق اين فرضيات

 .نگرش خريدار به برند شرکت، تأثير معناداري بر ارزش برند شرکت دارد -فرضيه اول

 .فروشنده دارد -ند شرکت، تأثير معناداري بر کيفيت رابطه خريدارنگرش خريدار به بر -فرضيه دوم

 .فروشنده، تأثير معناداري بر ارزش برند شرکت دارد -کيفيت رابطه خريدار -فرضيه سوم

فروشنده بر ارزش برند شرکت تاثير  -نگرش خريدار به برند شرکت، از طريق کيفيت رابطه خريدار -فرضيه چهارم

 .دارد

 پژوهشروش  -3

باشد. حقيق حاضر برحسب هدف از جمله تحقيقات کاربردي و برحسب روش، توصيفي از نوع پيمايشي تحليلي ميت

از آن جا که جامعه مورد نظر  باشد.مي 0931جامعه آماري اين پژوهش مشترکين شرکت ايرانسل در شهر مشهد در سال 

جم نمونه در حالتي که حجم جامعه نامعلوم است، در نظر گرفته شده است، از فرمول کوکران براي تعيين ح علومنام

 گردد:    از اين رو، حجم نمونه به صورت زير محاسبه مي شود.استفاده مي

384
)05.0(

)5.01(5.0)96.1(
2

2




n 

در پژوهش کنوني به دليل نامعين بودن جامعه و محدوديت به دست آوردن فهرست کامل اعضاي جامعه )مشترکين 

باشد. به اين ترتيب در دسترس ميگيري به صورت غير احتمالي نمونه(، 0931در سال  شرکت ايرانسل در شهر مشهد

 

ه نگرش خريدار ب

 برند شرکت

 کيفيت رابطه

فروشنده -خريدار  
 

 رضايتمندی 

 اعتماد 

 تعهد 

 

 

 
 

 
 ارزش برند
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فروش اين محصول در شهر مشهد شناسايي شد و در بين افرادي که به اين مرکز مراجعه  چندين مرکز و نمايندگي

در حال حاضر استفاده کننده  اند و ياکردند، با توجه به اينکه در حال حاضر قصد خريد داشته يا قبال خريد کردهمي

( ادامه يافت. لذا 983اند، به صورت حضوري پرسشنامه توزيع گرديد و تا رسيدن به تعداد حجم نمونه )محصوالت بوده

 هاي آتي آماده گرديد.پرسشنامه تکميل و براي تحليل 983

سوال در سه  22ل شام تحقيق،پرسشنامه از ابزار پرسشنامه استفاده شده است.  هاادهآوري ددر تحقيق حاضر براي جمع

 -خريدار کيفيت رابطهو بخش مربوط به سنجش متغير نگرش خريدار بخش اصلي و سه سرفصل فرعي مي باشد. 

وانگ و از پرسشنامه مربوط به  ارزش برند( و بخش مربوط به 2113)شين و ژائو مربوط به مطالعه از پرسشنامه  فروشنده

سازي شده است. متغيرها با براساس شرايط جامعه، تعديالت الزم انجام و بومي پس از ترکيب و ( گرفته شده2113هسو )

 شوند.سنجيده ميليکرت  گانه هفتمقياس 

با اخذ نظرات کارشناسي چند اند.لذا براي تعيين اعتبار پرسشنامه، اعتبار محتوا و اعتبار سازه مورد استفاده قرار گرفته

براي اينکه بتوان فهميد  همچنين يريت، سعي شده است تا ابزار داراي اعتبار محتواي مناسبي باشد.تن از اساتيد برجسته مد

ي يدأيتها( مورد نظر هستند، از تحليل عاملي تأييدي استفاده شده است. در تحليل عاملي ها )سازهها بيان کننده عاملگويه

، در واقع گوياي اين مسئله است که سواالت پرسشنامه ارتباط تر باشدهر چه ميزان بار عاملي به عدد يک نزديک نزديک

قويتري با متغير هاي مکنون دارند و اگر ميزان بار عاملي استاندارد صفر باشد، اين به معناي عدم ارتباط بين سوال 

متغير مکنون  پرسشنامه با متغير مکنون است. بار عاملي منفي به معناي معکوس بودن جهت اثرگذاري سوال پرسشنامه بر

 ي در جدول زير نمايش داده شده است.يدأيتاست. نتايج حاصل از تحليل عاملي 

 ( نتايج تحليل عاملي2جدول 

هشماره گوي هشماره گوي  بار عاملي   بار عاملي 

1 11/1   01 11/1  

2 10/1   00 11/1  

3 11/1   02 18/1  

4 12/1   09 12/1  

5 11/1   02 12/1  

6 11/1   08 10/1  

7 18/1   03 11/1  

8 13/1   21 11/1  

 ينشان دهنده هاگويهآن که  توان بيان کردمي 1/1از  تربزرگ بارهاي عاملي تحليل عاملي براي با استناد به نتايج

باشند. البته قابل ذکر است سؤاالتي که بار توانمند مي ،هاي مورد نظرگيري سازهعبارتي در اندازه و به ها هستندعامل
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، به 9در جدول  ها استفاده نشده است.از آن حذف شده و در تحليل آماري و برازش مدل ،داشتند 1/1املي کمتر از ع

 است. اند، مشخص شدههايي که به دليل کم بودن بار عاملي از تحليل کنار گذاشته شدهازاي هر متغير، گويه

 

( يافته هاي مرتبط با نتايج تحليل عاملي9جدول   

اي تحقيقمتغيره  گويه هايي که با تحليل عاملي بايد کنار گذاشته شوند 

 - نگرش مشتري به برند شرکت

ندهفروش –کيفيت رابطه خريدار   3 ،03 ،01 ،01 ،20 ،22  

 - ارزش برند

 

مقادير آلفاي کرونباخ براي  3قابليت اعتماد پرسشنامه نيز به کمک آلفاي کرونباخ ارزيابي شده است. در جدول 

 غيرهاي تحقيق آورده شده است.مت

ق( ضرايب آلفاي کرونباخ براي متغيرهاي تحقي3جدول   

تحقيق يرهايمتغ اخضريب آلفاي کرونب   

222/1 نگرش خريدار به برند شرکت  

دهفروشن -کيفيت رابطه خريدار   899/1  

210/1 ارزش برند  

 باشد. و مناسب مي 2/1مامي متغيرها باالتر از دهد، ضريب آلفاي کرونباخ براي تهمانطور که جدول باال نشان مي

 

 هاتجزيه و تحليل داده -4

به منظور سنجش رابطه علي که درفرضيات ذکر شده بودند، از مدل سازي معادالت ساختاري با کمک نرم افزار 

گيري تاييد دازههاي برازندگي مدل بررسي شده تا مناسب بودن مدل انليزرل استفاده شده است. بدين ترتيب ابتدا شاخص

 هاي تحقيق انجام شده است.گردد، سپس آزمون فرضيه

 ( شاخص هاي نکويي برازش مدل1جدول 

 مقدار نوع شاخص 

22/9 ( کاي دو به درجه آزادي )  

183/1 (RMSEA) جذر ميانگين مربعات خطا    

31/1 (GFI) شاخص برازندگي    

81/1 (AGFI) ديل يافته شاخص برازندگي تع   

88/1  (NFI) شاخص برازندگي هنجار شده    
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شود، چرا که نسبت کاي دو به درجه دهد، اعتبار و برازندگي مناسب مدل تأييد ميهمان طور که جدول باال نشان مي

به ترتيب  NFI و   GFI، AGFIباشد، همچنين مي (183/1)معادل  0/1کمتر از  RMSEAبوده و مقدار  22/9آزادي 

ها، باشد. در واقع اين شاخصنشان دهنده برازش قابل قبول مدل مي را دارا مي باشند که 88/1و  81/1،   31/1 مقادير 

آزمون در را  رتوان نتايج تحليل مسييد مدل مييبعد از تأ رونمايند. از اينکيفيت مدل مفهومي را مطلوب ارزيابي مي

در ادامه، مدل کلي معادالت ساختاري و نمودار کلي مسير تحقيق نشان داده  .آن پرداخت فرضيات به کار برد و به تفسير

 .شده است

 
 ( مدلسازي معادالت ساختاري )ضرايب استاندارد شده(0نمودار 
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 ( مدلسازي معادالت ساختاري )معني داري(2نمودار 

در  ،باشندمفهومي تصويري از فرضيات مدل مي ،)مکنون( که به عبارتي هاي پنهاندهد که متغيراين مدل نشان مي

د و با توجه به اين ميزان نعمل و در واقعيت و با توجه به مشاهدات و اطالعات حاصل از پرسشنامه چه ميزان همبستگي دار

بررسي  ،شوند. در ادامهباشند، فرضيات پژوهش چگونه اثبات يا رد ميهمبستگي که همان ضرايب موجود در مدل مي

 .گيردصورت ميات پژوهش فرضي

 ( جدول خالصه نتايج مربوط به فرضيات تحقيق1جدول 

 فرضيه وضعيت آماره تي ضريب استاندارد شده فرضيات

 تاييد شد 81/2 31/1 فرضيه اول  

 تاييد شد 21/01 31/1 فرضيه دوم  

 رد شد 12/1 12/1 فرضيه سوم  

 رد شد - - فرضيه چهارم  

 

بزرگتر  0,31از عدد نگرش خريدار به برند شرکت عدد معناداري تاثير دهد، رهاي باال نشان ميهمان طور که نمودا

دار داشته، لذا فرضيه اول (، بنابراين نگرش خريدار به برند شرکت بر ارزش برند تأثير مثبت و معني2,81 >0,31است )

(، 01,21 >0,31بزرگتر است ) 0,31خريدار از عدد با توجه به اين که عدد معناداري اثر نگرش همچنين گردد. تاييد مي

فروشنده دارد. لذا فرضيه دوم تاييد مي  -بنابراين نگرش خريدار به برند شرکت تأثير معناداري بر کيفيت رابطه خريدار

 < 0,31کوچکتر است ) 0,31فروشنده بر ارزش برند از عدد  -از آن جايي که عدد معناداري کيفيت رابطه خريدار شود.
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فروشنده تأثير معني داري بر  -(، بنابراين نتايج حاصل از معادالت ساختاري نشان مي دهد که کيفيت رابطه خريدار1,12

همان طور که نمودارهاي باال نشان مي دهد، با توجه به اينکه  ارزش برند شرکت ندارد. لذا فرضيه سوم رد مي شود.

و ارزش برند معنادار نمي باشد، بنابراين نتايج حاصل از معادالت فروشنده  -ضريب مسير بين کيفيت رابطه خريدار

فروشنده بر ارزش برند تاثير  -ساختاري نشان مي دهد که نگرش خريدار به برند شرکت از طريق کيفيت رابطه خريدار

 مي را تحقيق اين تايجن ليزرل، برنامه با هاداده پردازش از حاصل نتايج به توجه با ندارد. لذا فرضيه چهارم رد مي شود.

 .ارائه کرد زير مدل قالب در توان

 
 تحقيق  هاي يافته اساس بر شده ( مدل اصالح2شکل 

 
 

 گيرینتيجه -5

بررسي تأثير نگرش خريدار به برند شرکت بر ارزش برند و بررسي کردن نقش واسط کيفيت رابطه اين تحقيق به دنبال 

نده، بين گرايش خريدار به برند و ارزش برند در شرکت ايرانسل بوده است. بدين ترتيب فرضيات تحقيق فروش -خريدار

هدف فوق و با الهام از مدل مفهومي، مطرح شدند. نتايج حاصل از آزمون فرضيات، حاکي از تاييد فرضيه اول و بر پايه 

 .باشددوم و رد شدن فرضيه سوم و چهارم تحقيق مي

 

 خريدار و ارزش برندنگرش  -5-1

گردد. اين طبق نتايج به دست آمده ارتباط مثبت و معناداري، بين دو متغيير برقرار است. در نتيجه فرضيه اول تاييد مي

نتيجه  باشد.( مي0333) شيف مان و لسلي( و 0981) براون(، 2113(، وانگ و هسو )0331هاي بال دينگر )نتيجه مويد يافته

ن پژوهش، همانند نتايج تحقيقات پيشين بر اهميت نقش نگرش مشتري در ايجاد و ارتقاي ارزش برند به دست آمده از اي

تاکيد دارد. نتايج حاصل از اين فرضيه حاکي از آن است که فرآيندهاي تصميم گيري و انتخاب، توسط گرايش خريدار 

تر باشد، احتمال برند ايرانسل مطلوببه برند شرکت هدايت مي شود. به طور کلي هر قدر نگرش يک فرد نسبت به 

 کنندگان مصرف ذهن در نشان تجاري و نام ارزش چه بيشتري وجود دارد که فرد اين برند را انتخاب کند. بنابراين هر

 از توجهي قابل کند. تعداد کنندگان کسب مصرف از را بيشتري منافع آن سايه در تواندشرکت ايرانسل مي باشد، بيشتر

 

ه ش خريدار بنگر

 برند شرکت

 کيفيت رابطه

هفروشند -خريدار  
 

 رضايتمندی 
 اعتماد 
 تعهد 

 

 
 
 

 
 ارزش برند

 

روابط تاييد 

 شده   

روابط تاييد 

 نشده
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 شود، باز هم متقاضي عرضه بازار در ترپايين هايقيمت با ديگري جانشين کاالهاي که صورتي در يمشتريان حت

پذيرفت. بنابراين ايجاد نگرش مثبت از برند در بين مشتريان و  نخواهند را جانشين کاالهاي و بود خواهند ايرانسل

 غيرمشتريان از اولويت بااليي برخوردار است. 

 

 فروشنده -کيفيت رابطه خريدار نگرش خريدار و -5-2

دار بين دو متغيير است. بنابراين فرضيه دوم هاي صورت گرفته حاکي از وجود ارتباطي مثبت و معنيتجزيه و تحليل

-(، کيم و چان2119(، کلر)2111(، هانتلي)2113گردد. اين نتيجه مطابق با نتايج شين و ژائو )نيز تاييد مي

در ارتباط با  باشد.( مي2111(، آالگا و اگرت )0333(، گابارينو و جانسون )2113لنس )(، جانسون و س2111اولمستد)

دهنده رفتار، نقش تاثيرگذار گيري و جهتتوان گفت، نگرش خريدار به عنوان عامل شکلنتايج مربوط به اين فرضيه مي

فروشنده با  -رد. بنابراين کيفيت رابطه خريدارگذافروشنده تأثير مي -کند، از اينرو بر کيفيت رابطه خريدارمهمي ايفا مي

يابد. نگرش به برند ميزاني که فروشنده قادر به ايجاد سطحي از ارتباط افزايش گرايش خريدار به برند ايرانسل افزايش مي

مچنين شود. هکند. بنايراين نگرش مثبت منجر به افزايش کيفيت رابطه ميبا يک خريدار واقعي يا آتي است را نقل مي

گذارد. بنابراين فروشنده )رضايتمندي، اعتماد و تعهد( نيز تأثير مستقيم مي -نگرش خريدار بر ابعاد کيفيت رابطه خريدار

شود که رضايتمندي، اعتماد گذارند. اين امر باعث ميهر بعد کيفيت رابطه به منطق نهفته در رفتار خريد مشتري تاثير مي

کنند. در نتيجه با بهبود يافتن ا به ارزيابي محصول توسط خريدار و رفتار خريد او کمک ميو تعهد بطور انفرادي و مجتمع

تر با مشتري، مزاياي رقابتي در شود و با تقويت ارتباطات با کيفيتاي نيز تقويت ميکيفيت رابطه، يکپارچگي منابع رابطه

 شوند. سطح شرکت با گذشت زمان کسب و تقويت مي

 

 فروشنده و ارزش برند -طه خريدارکيفيت راب -5-3

فروشنده تأثير معني داري بر ارزش برند  -دهد که کيفيت رابطه خريدارهاي صورت گرفته نشان ميتجزيه و تحليل

شرکت ندارد. لذا فرضيه سوم رد مي شود. نتايج حاصل از بررسي اين فرضيه، بر خالف نتايج به دست آمده از تحقيقات 

( است. نتايج اين 2111(، آالگا و اگرت )2113(، جانسون و سلنس )0333گاربارينو و جانسون )(، 2113شين و ژائو )

توان علت اين تناقض را ناشي از شرايط خاص فرضيه در مقايسه با تحقيقات پيشين غير عادي است. در اين رابطه، مي

ايران بر عنصر تبليغات معطوف گشته و  صنعت ارتباطات در ايران دانست. چرا که عمده تمرکز رقابتي صنعت ارتباطات

فروشنده گشته  -يک شلوغي تبليغاتي بر آن حکفرما شده و اين امر باعث ناديده انگاشتن توجه به کيفيت رابطه خريدار

هاي تشويقي براي است. شرکت ايرانسل گر چه توانسته است با استفاده از حجم گسترده تبليغات و در نظر گرفتن مکانيزم

ترک، نامش را در ميان رقبا بشناساند، ولي نتوانسته است به خوبي کيفيت رابطه خود را با مشتريانش ارتقا بخشد. جذب مش

مديران شرکت ايرانسل بايد به اين نکته توجه کنند که داشتن روابط نزديک و صميمي با مشتري يک اصل اجتناب ناپذير 

هايي ناپذيري را به شرکت وارد کند. در اين بين شرکت ت جبرانتواند لطمادر بازاريابي است که عدم رعايت آن مي

 مشتريان برقرار سازند.با شوند که روابط موثرتري را تر ظاهر ميموفق
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 فروشنده و ارزش برند -نگرش خريدار، کيفيت رابطه خريدار -5-4

 -طريق کيفيت رابطه خريدار نتايج حاصل از معادالت ساختاري نشان مي دهد که نگرش خريدار به برند شرکت از

هاي حاصل از بررسي اين فرضيه، مخالف با نتايج يافته فروشنده بر ارزش برند تاثير ندارد. لذا فرضيه چهارم رد مي شود.

(، جانسون و سلنس 0333(، گابارينو و جانسون )2113(، وانگ و هسو )2113بدست آمده از مطالعات شين و ژائو )

طور که پيش از اين نيز گفته شد، شرکت باشد. همان( مي2111( و آالگا و اگرت )0333ت )(، مورگان و هان2113)

فروشنده( مشتريان خود موفق عمل نکرده  -ايرانسل در کسب رضايتمندي، اعتماد و تعهد )اجزا کيفيت رابطه خريدار

گراش خريدار و ارزش برند ايرانسل در  اي بينتواند به عنوان واسطهفروشنده نمي -است، بنابراين کيفيت رابطه خريدار

هايي نظير رضايت از کيفيت جامعه مورد مطالعه ايفاي نقش کند. با توجه به اينکه در اين تحقيق کيفيت رابطه از جنبه

محصوالت و خدمات، مبلغ پرداختي براي خريد محصول و نوع برخورد کارکنان شرکت، اعتماد به صداقت و 

العات ارائه شده توسط شرکت، تعهد به برقراري رابطه، داشتن روابط متنوع و گسترده و تالش درستکاري کارکنان و اط

براي حفظ رابطه، بررسي شده است، لذا شرکت ايرانسل بايد براي بهبود ارتباطات به منظور افزايش کيفيت رابطه، توجه 

 خود را معطوف به موارد فوق نمايد.

 

 پيشنهادات -6

هاي صورت گرفتهه،  و تحليل به روابط بررسي شده در تحقيق حاضر و نتايج بدست آمده از تجزيهدر اين قسمت با توجه  

 گردد.پيشنهادات تحقيق به شرح ذيل ارائه مي

 داري بين نگهرش خريهدار و ارزش برنهد شهرکت وجهود      همانطور که نتايج تحقيق نشان داد، رابطه مثبت و معني

ارائهه   .کننهد  متمرکز بهبود نگرش خريدار بر را تالشهايشان بايد ت ايرانسلبازاريابي شرک دارد. بنابراين مديران

از جملهه   کنهد، همچنهين  اطالعات مناسب درباره محصول به خلق نگرش مثبت نسبت به نام تجهاري کمهک مهي   

 به سريع پاسخگويي و مشتريان هايخواسته و نيازها به ويژه اقدامات موثر به منظور بهبود نگرش خريدار، توجه

 باشد.مشتريان و نظر سنجي جهت ارائه خدمات مي به مختلف آنها، ارائه خدمات

 هاي بازاريابي که باعهث ايجهاد،   فروشنده، فعاليت -با توجه به تاثير مثبت نگرش مشتري بر کيفيت رابطه خريدار

ابزارههاي   گهردد. تبليغهات يکهي از   شهود، توصهيه مهي   نگهداري يا تغيير نگرش به سهمت دلخهواه و مطلهوب مهي    

تواند اطالعهات ويهژه محصهوالت و    بلندمدت براي شکل دادن نگرش خريدار به برند است. شرکت ايرانسل مي

 تبليغهاتي  ههاي آگهي تبليغات، بخش کنندگان قرار دهد. درخدمات خود را از طريق تبليغات در اختيار مصرف

 تبليغهاتي  ههاي پهاداش  وجود دهد و رار ميق مشتريان اختيار در گيريتصميم براي کاملي اطالعات که مناسب

تواند به مزاياي کارکردي و منحصر به فرد محصهوالت  همچنين شرکت مي .باشد موثر بسيار تواندمي مشتريان،

 سازد.و خدمات خود اشاره کند. اين آگاهي و شناخت، موجبات خريد آنها را مهيا و تسهل مي
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 تهاثير نهدارد.   شهرکت  فروشنده بر ارزش برنهد   -يفيت رابطه خريداردر شرکت ايرانسل کهاي تحقيق مطابق يافته

در اين خصهوص   .موثر واقع شود تواندخصوص مي اين درCRM) مشتري ) با ارتباط توجه به سيستم مديريت

 ههر  طرفهي  از رسهد. مهي  نظهر  بهه  ضهروري  مشهتري  ارتبهاط بها   کهردن  برقرار براي دپارتمان رسمي يک وجود

 را الزم تعامهل  مشهتريان  از يکسهري  با خود عاليق و ها ارزش ها، همسويي نگرش به هبست تواند مي کارمندي

 آگهاه  تجهاري  از نهام  قدرتمنهد  تصوير ايجاد در خود نقش اهميت از کارمندان که است ضروري .باشد داشته

همهه   اقهدامات  ارشهد،  مديران يا بازاريابي واحد درون افراد رفتار بر عالوه بايد تجاري خدماتي هاي نام باشند.

 معمهول  نيازهاي به گويي براي پاسخ الزم ابزارهاي به بايد هم کارمندان همچنين، برگيرد. در نيز را کارمندان

 .شوند تجهيز مشتريان غيرمنتظره يا

    ههاي شهرکت، نيازههاي    شرکت ايرانسل بايد به منظور بهبود کيفيت رابطه خود با مشهتريان در تهدوين اسهتراتژي

سيسهتم رسهيدگي بهه     گيهري کنهد،  نظر قرار دههد، بهه صهورت مهنظم رضهايت مشهتريان را انهدازه       مشتريان را مد

 خدمات پس از فروش توجه زيادي مبذول دارد. ههاي مشتريان را پويا نگاه دارد و بشکايت
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