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  ارزیابی ارتباط بین ویژگی هاي برنامه وفاداري ، رضایت مندي و وفاداري فروشگاه

  علی انصاري
com.gmail@bik.Khz 

09371588715 
  چکیده

قش میانی پس از یک دهه تحقیقات هنوز چیزهاي زیادي را باید در مورد ارتباط بین برنامه هاي وفاداري و درك ن
آیا برنامه هاي وفاداري به تعهدات خود پیرامون ایجاد وفاداري در مشتري نسبت به . رضایت فروشگاه دانست

فروشگاه عمل میکنند یا خیر؟ نتایج ما نشان میدهد که برنامه وفاداري به عنوان یک ساختار موجز نسبت قابل 
به هر حال تفکیک این ساختار به . شان میدهدتوجهی از تفاوت در رضایت مندي و وفاداري فروشگاه را ن

آن بر تاثیر متمایز کشف دقت، صحت و تخصص بیشتري در ویژگیهاي متقابل ملموس و ناملموس، باعث ارتقاي 
  . رضایت مندي و وفاداري فروشگاه می شود

 مقدمه.1
ب، همسر و یا همکار هرکسی از یک دوست خو.  ایجاد می کندگانوفاداري، ذهنیت مثبتی را در اذهان شنوند

در اغلب موارد وفاداري از روابطی سرچشمه می گیرد که طرفین رابطه هردو . خوب توقع دارد که به او وفادار بماند
مارك، خدمت، مغازه یا (وجود یک نوع رویکرد مثبت به یک موجود : به هرحال وفاداري عبارتست از. برنده باشند

  .و رفتار حمایتگرانه از آن) فروشنده
  و تنها در اندیشه یافتن مشتریان جدید نیستندها خود در مرحله اي قرار دارد که بازاریابیبازاریابی در سیر تکامل

و سوق دادن مشتري تا   توسعه؛ امروزه هدف از مدیریت بازاریابی تقاضا از طریقنیسترضایتمندي مشتریان کافی 
 کنند، آنها باید مطمئن اکتفا نباید به رضایتمندي مشتریانشان  شرکتها.حد بلوغ در نردبان وفاداري به سازمانهاست

 گونه ايمشتري به با در این الگو هدف برقراري روابط بلند مدت . شوند که مشتریان رضایتمندشان، وفادار هستند
 و به این ترتیب در بلند مدت منافعی بدهنداست که مشتریان بیشتري را حفظ و مشتریان کمتري را از دست 

  . حاصل می شود که در نتیجــه، سهم بازار و سودآوري شرکتها افزایش می یابد
چشم اندازهاي بدبینانه نسبت به بازاریابی . در بازار خرده فروشی رشد مستمري از برنامه هاي وفاداري بوده است

.  طالعات رفتاري میدهندبر این ادعا هستند که چنین برنامه هایی دست کم به مشتریان پاداشهایی در مقابل ارائه ا
چشم انداز خوش بینانه نسبت به بازاریابی که این تحقیق بر پایه آن است، بر این ادعاست که چنین برنامه هایی 

 وفاداري را بوجود ، با پاداش دادن به حمایتهاي مستمر"پاداش دادن به ارائه دهندگان اطالعات مفید"عالوه بر 
اصل پایداري در مرکز برنامه هاي وفاداري است که بر پایه ي آن این اعتقاد ). 19971دولینگ و آنکلز ، ( می آورند

موفقیت کذایی برنامه هاي . که پاداش دریافت می کنند تکرار خواهند شد) همچون خرید( دارد که رفتارهایی وجود
عناي فراتري از برتري براي بیشتر افراد کلمه وفاداري م. وفاداري به تعریف هر فردي از وفاداري بستگی دارد

                                                   
1 Dowling and Uncles (1997) 
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زمانی که  ). 1997 ، 2مک گالریک و آندره( محض را القا می کند و تا حدودي معناي تعهد مستمر را می رساند
به کار برده می شوند اغلب به  برنامه هاي وفاداري در بازارهاي خرده فروشی که مصرف کنندگان زیادي دارند

ازاریاب تلقی می شوند که  تکرار خرید را به جاي رویکرد تعهدي تقویت عنوان بخشی از توانایی و ابزار ترقی آن ب
 ، رایت و 1997 3اولیور(می کند و این حاکی از یک تمایل نسبی کوتاه مدت به جاي گرایش بلند مدت است

  ).1999 4اسپارکس
 مرور ادبیات برنامه وفاداري مشتري. 2
     برنامه وفاداري-1-2

در بازارهاي سنتی شرکتی می . هارچوب نظري همان ساختار برنامه وفاداري استساختار مرکزي سودآوري در چ
 موفق و پیشرو باشد که از طریق حفظ قیمت محصوالت در سطح پایین، قدرت چانه زنی باال در تعامل با ندتوا

 شرکت عرضه کنندگان، کاهش هزینه هاي فروش، ایجاد موانع قوي در مقابل ورود رقبا و گسترش حوزه فعالیت
وفاداري باالیی را در مشتریان خود ایجاد می  جهت ورود به بازار کاالها و خدمات مشابه با کاالها و خدمات فعلی

 دریافتند وقتی مشکلی حل نشود  احتمال کاهش وفاداري  در مشتریان وفادار وجود دارد 5 کریقد و همکارانش.کند
ارزیابی شود وفاداري مشتریان وفادار حفظ و افزایش پیدا اما وقتی مشکلی به صورت موفقیت آمیزي  قابل حل 

  .می کند
 حفظ مشتري و نگهداري روابط را از دست داده و تقریباً بر جذب مشتریان جدید در  برخیلی از موسسات تمرکز

 این موسسات به طور مستمر در وضعیت ارتباط نامحسوس با مشتري به.  تمرکز دارند آنهاراستاي افزایش تعداد
بودجه ریزي و تنظیم هدف هر دو براساس این مورد . سر برده و نمی توانند خود را به روابط معنی داري برسانند

مشتریان جدید داراي باالترین . صورت می گیرد و همین مسئله در بازاریابی و تنظیم قیمتها به کار گرفته می شود
بران کننده مشتریانی هستند که موسسه را ترك می اولویت هستند، زیرا فرض بر این است که مشتریان جدید ج

اگرچه مشتریان جدید باعث می شوند که .)  می کنندجبراندر حالی که، درعمل آنها کمبود سازمانها را . (کنند
د، اما پتانسیل اقتصادي مربوط به رشد مشتري نتعداد کل مشتریان همیشه در همان حد همیشگی باقی بمان

  .ی یابدمکاهش محدود گشته و 
 روابط مشتري، طبیعیدر طول یک توسعه . نگهداري مشتریان موجود سودآورتر از جذب مشتریان جدید است

به تدریج کاهش می یابد و حاشیه کلی توسعه به طور ) مشتریان موجود(هزینه بازاریابی و فروش به مشتریان 
 .بالقوه افزایش می یابد

 که سوددهی دنباله در نتیجه وفاداري مشتري دارد شروع باور از این اهمیت و مزیت جذب و حفظ مشتریان وفادار
یک فروشنده  با داشتن اطالعاتی درباره سطوح وفاداري تجاري ). 7، جونز و ساسر، ریچلد6ریچلد و ساسر.( شد

.  کند میمشتریان می تواند تشخیص دهد که چگونه تالشش در جهت افزایش روابط  به سطح سوددهی کمک
                                                   
2 McGoldrick and Andre (1997) 
3 Oliver (1997) 
4 Wright and Sparks ( 1999) 
5Craighead(٢٠٠۴)  
6 Reichheld and Sasser (1990) 
7 Reichheld (1996)  
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دهد  که در اثر انجام چندین معامله با مشتري از وي به دست می آید به بازاریاب شرکت این امکان را میشناختی
شخصی . این امر وفاداري آنان را در پی خواهد داشت. که پیشنهادهاي مناسبتري را به مشتریان مختلف ارائه کند 

مشارکت فعاالنه مشتري در . بوجود می آوردسازي خدمات ارائه شده برجسته ترین عاملی است  که وفاداري را 
طراحی محصول در کنار نام تجاري معتبر، کیفیت باالي محصوالت و ضمانت هاي مناسب، احتمال برآورده شدن 

  . تاثیر بسزایی در رضایت مندي و وفاداریشان خواهد داشت ونیاز مشتري توسط محصول را افزایش می دهد
 باالیی در نزد مشتریان خود دست یافته اند، از مصونیت باالیی در مقابل رقابت برنامه هاي سنتی که به وفاداري

 شده اند تا مزایاي وفاداري مشتري  انجاممطالعات بیشماري. بر مبناي قیمت و از دست دادن مشتري برخوردارند
.  متمرکز شده اندعمده این تحقیقات بر مزایاي اقتصادي منتج از حفظ مشتري. براي یک شرکت را شناسایی کنند

چنین مزایایی شامل هزینه اولیه ي معرفی و جذب مشتریان جدید، افزایش شمار خرید، ارتباط بیانی مثبت، 
  . افزایش ارزش خرید و درك بهتر مشتري از شرکت و بالعکس می شوند

ویسندگان دیگر نیز ن. مشتري دارند  دریافتند که تکنیکهاي ارتباطی تاثیر مستقیمی بر وفاداري8ریکارد و پرین
 در باب وفاداري مشتري این واقعیت وجود دارد که  ضریب .اهمیت محرکهاي مختلف وفاداري را درك کرده اند

کیفیت، رضایت مندي مصرف کننده و ارزش به عنوان موانع . اعتبار عامل اهمیت دهی به  قیمت منفی است
 . کلیدي رسیدن به وفاداري مشتري تلقی می شوند

 تالش و هزینه ي زیادي براي پیشبرد و اجراي پروژه ها و شیوه هاي حفظ و پاداش دهی به مشتریان شرکتها
 مهمترین مولفه هاي عضویت در  آنهابراي یک مصرف کننده جمع آوري امتیازات و بازپرداخت. صرف می کنند

در جهت پایه گذاري تقابل بین پاداشهایی که برنامه هاي وفاداري ارائه می دهند راهی . یک پروژه وفاداري است
به عبارتی پاداش احساس واکنش مشتري  به تعهد  را به شکل سرمایه گذاري بیشتر . شرکت و مشتري است

  .بوجود می آورد
مصرف کنندگان این انگیزه را دارند که با هدف دست یافتن به پاداش پروژه هاي وفاداري امتیازات را جمع آوري  

 راهی در جهت افزایش سهم مشتري باشگاهامه هاي کارت وفاداري مشتري و عضویت در برن. و باز خرید کنند
یکی از اهداف چنین برنامه هایی ). 9سوپانن(است که در خرده فروشی مانند هر صنعت دیگري در حال رواج است

 وفاداري را مورد احتمال تغییر رفتار مشتري توسط برنامه هاي  10 دولینگ و آنکلزالبته. افزایش سهم مشتري است
بر اساس تحقیقی که بر چگونگی واکنش افراد نسبت به پاداش صورت گرفته، آنها ادعا می . سوال قرار می دهند

  . کنند که تبدیل الگوهاي رفتاري ثابت با گونه اي از نظام پاداش دهی دشوار است
 مطلوب است اما عکس العمل باز خرید اگر وفاداري به معناي رفتار تکرار خرید است، پس جمع آوري مزایا تاثیر

در قبال آن بوجود می آورد و در نتیجه روابط وفاداري را توسعه  یا تقویت ) وفاداري رویکردي(احساسات عمیق تر 
  ). دیک و باسو( می کند

                                                   
8 Ricard and Perrien(1999) 
9 Sopanen (1996) 
10 Dowling, G.R., Uncles, M.,(1997) 
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ن آنها که میتوا(کارکنان انواع پاداشهاي پیشنهادي برنامه هاي وفاداري را بر حسب ملموس یا ناملموس بودن آنها 
پاداش هاي ملموس عموماً موارد ). 2005 ، کپیزي و فرگوسن111996بارلو(، تمیز می دهند)را پاداش نامید

محسوسی همچون تخفیف و هدیه هستند، در حالی که پاداش هاي ناملموس مواردي همچون ارتباط کالمی 
تري نسبت به مزایاي ناملموس معموال از نظر احساسی تمایل بیش. خاص و رفتارهاي ترجیحی را شامل می شود

وجود دارد و به مصرف کنندگان احساس تشخیص و یا احساس خاص بودن نسبت به دیگر خریداران را 
تفاوت دیگر این دو نوع پاداش در این است که پاداشهاي ناملموس ارزش ).  122000،هریس1996بارلو (میدهد

تحقیقات ). 131999، جانسون2000هریس( اقتصادي دارندذاتی پولی را ندارند در حالی که پاداشهاي ملموس ارزش
کارکنان نیز .دهندعلمی اهمیت داشتن ترکیب درستی از پاداشها را در برنامه هاي وفاداري مورد تاکید قرار می

طرفدار کاربرد ترکیبی از پاداشهاي ملموس و ناملموس هستند گرچه با مقایسه این دو می بینیم که پاداشهاي 
  ).16صفحه 1995بارلو(ثیر ایجاد وفاداري عمیقتري دارندناملموس تا

 تعریف وفاداري -2-2
پرداختن به مقوله .  تعریف کندقبولی قابل شیوه يقبل از دستیــابی به وفاداري، یک سازمان می بایست آن را به 

ه است که از ه شدوفاداري و مطالعه وفاداري به مارك و وفاداري مشتریان توسط افراد زیادي بسط و گسترش داد
  : آن جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد

وفاداري واکنش رفتاري جانب دارانه است که در طول زمان با تصمیم گیري درباره یک یا چند : 14بلومر و کاسپر. 1
یند مارك متنوع از میان مجموعه اي از مارکها نشان داده می شود و می توان گفت که وفاداري یک عملکرد از فرا

  .در تعهد به مارك است) ارزیابی تصمیم گیري(هاي رفتاري
  .وفاداري شدت ارتباط بین رویکرد نسبی مشتري و حمایت مکرر است: 15دیک و باسو. 2
وفاداري تعهد بلند مدت به خرید تکراري از جمله حمایت :  17دوگرتی و همکارانش,16الینگر و همکارانش. 3

  . می باشد) تعهد به روابط(لوبو رویکرد مط) قصد خرید مجدد(مکرر
  .  وفاداري در ترکیبی از تعهد به روابط و دیگر رفتارهاي وفاداري آشکار است: 18گانش و همکارانش. 4
  . وفاداري تمایل به عدم تغییر است:  19میتال و السار. 5
  .ارد یاد می شوداز وفاداري به عنوان حد مشخصی که مشتري تمایل به خرید مجدد از فروشنده د:20سودرالند.6

وفاداري به یک تعهد قوي براي خرید مجدد یک محصول یا یک خدمت برتر در آینده اطالق : 21ریچارد اولیور 7.
  . می شود، به صورتی که همان مارك یا محصول علی رغم تاثیرات و تالشهاي بازاریابی بالقوه رقبا، خریداري گردد
                                                   
11 Barlow (1996) 
12 Harris (2000) 
13 Johnson ( 1999) 
14 Bloemer and Kasper( ) ١٩٩۵  
15 Dick and Basu ) ١٩٩۴(  
16 Ellinger et al(1999) 
17 Dugherty et al (1998)  
18 Ganesh et al (2000) 
19 Mittal and Lassar (1998) 
20 Söderlund, M. (1998) 
21 Richard Oliver (1999) 

published by knowclub.com



 5 

  وفاداري  سنجش -1-2-2
. سنجیده می شود با مشتري باشد، به طور متفاوتی ارتباطاینکه در چه قسمتی از فرایند مدیریت وفاداري باتوجه به 

سنجش منفعت . مربوط است) مانند میزان برگشتیها(، سنجش وفاداري به تراکنشها )1فاز (در فــاز جذب مشتري 
، سنجش وفاداري )2فاز  (در فاز حفظ مشتري. است مرتبط مثل حاشیه سود محصول، ،و میزان سود، به محصول

در این فاز سنجش سودآوري به .  مــــــی شودرتبطم) مثل رضایتمندي مشتري(به استفاده از ارتباط گرایی 
  .بستگی داردتقسیم بندي وفاداري مالی متناسب با پتانسیل خرج توسط مشتري 

هاي ارزش مشتري، ارزش سازمان و بحث می شود، معیار) 3فاز (زمانی که در مورد فاز مشتري مداري استراتژیک 
 است و این متنوعپیچیدگی این سنجشها به طور قابل مالحظه اي .  شوندسنجش وفاداري با یکدیگر ادغام می

 از مجموعه ايتجربه نشان می دهد که سنجشهاي وفاداري بایستی حداقل شامل .  به تمایل فرد بستگی داردتنوع
  .باشدسنجشهاي مرتبط و سنجش رضایت مشتري 

وفاداري مالی، اغلب براي جمع بندي سنجش وفاداري استفاده می شود و بیان کننده ارتباط بین خریدهاي واقعی 
وفاداري مالی به عنوان نشانگر وفاداري، در مواردي وفاداري .  خرید است انجاممشتري از سازمان و پتانسیل

ري غلط صحبت می شود، منظور شرایطی است وقتـــــی که درمورد وفادا. دکنمی  مشخص  راصحیح یا غلط
 ممکن است یک مشتري از یک .  کنداستفاده  خاصیخدمات از محصول یا می شودکه در آن مشتري مجبور 

و یا یک کمپانی خط هوایی که ) در این حالت مشتري امکان انتخاب ندارد ( نامهتعمیرگاه ماشین به دلیل ضمانت
 را ياگر بازار فقط تعداد انتخــاب محدود.  داراي یک مسیر باشد استفاده کندمنحصراً داراي امتیاز است و فقط

به همین دلیل، کار سنجش . پیشنهاد کند، به راحتی بخش بزرگی از بازار به یک موسسه اختصـــــاص می یابد
  .بایست توسط سنجش رضایت مشتري صورت پذیردمی وفاداري مالی، اغلب 

  وفاداري مشتري -3-2
شواهد معدودي وجود دارند که  نشان می دهند مصرف کنندگان در . ري مستعد به وفاداري نیستهر مشت

هرچه شکایت مشتري کمتر می گویند  22تکس و همکارانش. فرهنگهاي مختلف به یک اندازه وفادار نمی شوند
  .باشد وفاداري مشتري بیشتر می شود

 مفهوم  تمایل به تجدید نظر در  و بهوان تمایل به بازخرید به عنوفاداري مشتري ):199823آندرسن و لیندستاد.(1 
  . می باشد براي بقاي مشتري و فراهم کردن ارتباط بیانی مثبت  است کهقراردادهاي سرویس دهی

مشتري وفادار  کسی است که از یک ارائه دهنده خدمات در حد امکان به طور : 24کاندامپولی و سوهارتاندو. 2
  .  طور مستمري نسبت به آن ارائه دهنده تعهد و رویکرد خوش بینانه اي داشته باشدمکرر خرید کرده و به

اگر بخواهیم تعریف وفاداري مشتري را به صورت گسترده تري نشان دهیم به این صورت است که وفاداري با سه 
  .عنصر زیر همراه است

   عنصر رفتاري مشتري که همان تکرار عمل خرید است؛- 1
  ردي مشتري که همان تعهد و اطمینان مشتري است؛ عنصر رویک- 2

                                                   
22Tax et al (1998) 
23 Andressen and Lindestad(1998) 
24 Kandampully and Suhartanto (2003) 
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  . و انجام خرید پذیر گزینه هاي انتخابوجود عنصر - 3
  .:وجود دارندچهار وضعیت اصلی در روابط مشتري 1-3-2

   مشتري وفادار و سودآور است؛-الف 
   مشتري وفادار بوده ولی سودآور نیست؛-ب 
   مشتري سودآور است ولی وفادار نیست؛-ج 
   مشتري نه وفادار است نه سودآور؛-د 
   چرا وفاداري مشتري تا این اندازه حائز اهمیت است؟-3

  . وفاداري مشتري به عنوان اولین عامل تعیین کننده عملکرد مالی بازارهاي رقابتی شناخته شده است
 رشد و برقراري  ایجاد ارتباط در جهت پایه گذاري،فعالیتهايکلید رسیدن به وفاداري مشتري در باال بردن 

بایست ابتدا یک تصویر از مشتري وجود می به منظور به دست آوردن وفاداري مشتري . تبادالت منطقی، می باشد
 تکریم به مشتري بلندمدت بامشتري یک دارایی استراتژیک است که ممکن است کوتاه مدت باشد و . داشته باشد

حد زیادي توسط تبلیغات، بازاریابی و پیشبرد فروش تحت حساس بوده و تا  مشتري به قیمت البته . شودتبدیل
  . حرکت به سمت افزایش وفاداري ایجاد می شودتوسعه می یابندزمانی که روابط . تاثیر قرار می گیرد

ابتدا سازمان یک مشتري دارد و .  بنابراین، اطالعات مشتري را می توان به عنوان دارایی استراتژیک درنظر گرفت
 از هر ارتباط مشتري به عنوان فرصتی براي ایجاد وفاداري استفاده می تاریم و مراقبت احاطه می کند  تکباآن را 

 نیز به منظور تفهیم جایگاه مشتري و فرهنگ مشتري مداري در سازمانها و شرکتهاي ایرانبه تازگی در . کند
یافته اند که جلب مشتریان به نزد چرا که همگی در. شد مختلف دولتی طرح تکریم ارباب رجوع به اجرا گذارده

  . خود کار ساده اي است، ولی آنچه که مهم است حفظ و نگهداري آنان است
 این گونه توضیح می دهد که مشتریانی که گمراه می شوند براي فروشنده هزینه هاي عملیاتی باالیی 25کیونی

این گونه   26 بنابراین کاندامپولی و دادي.دارند چرا که فروشنده باید مبناي مشتري جدیدي را پایه گذاري کند
استدالل می کنند که توانایی گسترش و حفظ مبناي جامع و وفادار مشتري در اصل تعیین کننده موفقیت دراز 

  .  مدت یک شرکت و فروش است
  : سه مزیت عمده حفظ وفاداري مشتریان عبارتند از) 27ویلیامسون(طبق نظریه ي هزینه داد و ستد

  هش هزینه هاي سود آور براي جایگزینی تعداد کمتري از مشتریان ناراضی،کا.  1   
  عدم اهمیت دهی مشتریان قدیمی به قیمت ها . 2   
  ).281995گولد(بازخورد بیشتر مشتریان وفادار براي فروشنده. 3   

ي کمتري به مراتب هزینه هاحفظ مشتري به عواملی همچون انتخاب، تناسب، قیمت و درآمد بستگی دارد و 
آنگونه که تحقیقات نشان می دهد هزینه جذب مشتریان جدید پنج برابر . نسبت به جذب مشتریان جدید دارد

مشتري / حفظ مشتري یکی از معمولترین نتایج یک رابطه مستحکم خریدار.هزینه حفظ مشتریان موجود است

                                                   
25 keaveney )١٩٩۵(  
26 kandampully and Duddy )١٩٩٩(  
27 Williamson(١٩٧۵) 
28 Gould (1995) 
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اجرا می شوند، همواره یک تکنیک مهم در برنامه هایی که با هدف تکرار خرید ). 29کروسبی، ایوانز و کولز( است
در بازارهاي سنتی از کارتهاي وفاداري جهت ممانعت از خرید محصوالت رقبا از سوي . حفظ مشتري بوده اند

  .حفظ مشتریان موجود به فروش جانبی بیشتري به آن مشتریان می انجامد. مشتریان استفاده می شد
شده دارند و براي استفاده از کوپن هاي ارائه  بیشتر در مقابل خدمات مشتریان وفادار تمایل بیشتري به پرداخت

.                                                                                             تخفیف و دیگر ابزارهاي ترفیعی عالقه اندکی از خود نشان می دهند در حقیقت آنها به قیمتها حساس نیستند
 یک الگو بررسی کرده صورترا به ) همچون وفاداري متعهدانه یا احتمال تکرار خرید ( وفاداري مشتري،   محققان

اند و وفاداري مشتري را به عنوان حداقل اختالف مورد نیاز براي تغییر مارك یا احتمال انتخاب یک مارك در بلند 
این رویکردها .  ارزیابی کرده اند)صد خرید، یا تعهدهمچون ترجیح مارك، ق(مدت و همچنین به عنوان یک رویکرد

بیشتر دانشگاهیان و کارآموزان بر این باورند . بر پیشنهادات، قصد خرید مجدد و تمایل به پرداخت اضافی متمرکزند
به عنوان مثال بعضی از نویسندگان همچون الم و . که  وفاداري مشتري تاثیر عمده اي بر عملکرد شرکت دارد

 معتقدند که مشتریان وفادار با وفاداریشان به 32 و ریچهلد و تیل31، روست و همکارانش30انشهمکار
  .فروشنده و رد کردن پیشنهاد رقبا جریان ثابتی از درآمد را براي شرکت به ارمغان می آورند/مارك

ی کند تا شرکتها تالش میکنند که وفاداري مشتري را بدست  آورند چرا که وفاداري قاطع به آنها کمک م
  . فشارهاي رقابتی  را تحمل کرده و رشد بلند مدت را  تقویت  کنند

   عوامل تاثیر گذار بر وفاداري مشتري-4
  .  عواملی همچون اعتماد،اعتبار، تعهد، ارزش و کیفیت خدمات بر میزان وفاداري مشتري تاثیر دارند

بی و کاینر بر این اعتقادند که تعهد می تواند ژاکو. امروزه متعهدکردن مشتري جایگاه ویژه اي پیدا کرده است
 می 33بتی و همکارانش. " را فراهم کندیپایه ي اساسی تشخیص و ارزیابی میزان نسبی وفاداري به کاالي خاص"

گویند که تعهد و وفاداري ساختارهایی مرتبط و در عین حال متمایزي هستند و وفاداري از تعهد سرچشمه می 
متمایز از وفاداري ) گرایش به مقاومت در برابر تغیر سلیقه(  نیز دریافتند که تعهد 34ارانشپریچارد و همک. گیرد

 وفاداري از " اظهار کردند که اً اخیر35بندیوپادهایاي و مارتل. است و میتوان تعهد را مقدمه وفاداري دانست
 رقابتی در جهت تغییر میزان مقاومت مصرف کننده در برابر فشار(عملکردهاي دیگري همچون مقاومت فردي

  ".شروع می شود) مارك
نیومن و (انتظار داریم که تعهد به عنوان تمایلی براي مقاومت در برابر تغیر سلیقه،میزان وفاداري را باال بردما 

کنیم که به عبارتی ما پیش بینی می). 1980 37، وودساید و همکارانش1999، پریچارد و همکارانش197336وربل
  . بی واسطه وفاداري باشدتعهد پیش آیند 

                                                   
29Crosby, Evans & Cowles(1990) 
30 Lam et al (2004) 
31 Rust et al (2000) 
32 Reichheld and Teal (1996)   
33 Beatty et al 
34 Pritchard et al 1999 
35 Bandyopadhayay and Martell 
36 Newman & Werbel (1973) 
37 Woodside et al 
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 با استفاده از تعهد مشتري به عنوان مبینی براي وفاداري مشتري به طور تجربی 38 المان-بالستر و مونورا-دلگادو
دریافتند که اعتماد به مارك تاثیر مستقیمی بر تعهد مشتري دارد و درنتیجه به طور غیر مستقیم می تواند سطح 

این دلیل براي نویسندگان کافی است تا به این نتیجه برسند که اعتماد . ر دهدتحمل قیمتها را تحت تاثیر قرا
به عبارتی تعهد مشتري انگیزه ي او را براي بقا با یک فروشنده نشان می . منجر به وفاداري مشتري می شود

ممکن است بر حسب روابط بین وفاداري و تعهد مشتري دیک و باسو می گویند که نتایج بالقوه ي تعهد .  دهد
به . مشتریانی که تعهد زیادي  به کاال یا خدمات خاصی داشته باشند آنرا بیشتر می خرند. روابط بیانی را شامل شود

  . عبارت دیگر تعهد به بعد رفتاري وفاداري منجر می شود
 وتزلز و .تعهد نوعی وابستگی روانشناختی به فروشنده یا نوعی التزام مبهم یا صریح به استمرار روابط است

بلومر و کاسپر می گویند که تعهد تمایز . همکارانش رابطه مثبت و عمده اي بین رضایتمندي و تعهد موثر یافتند
مهمترین تفاوت بین این دو مفهوم در این است که . بین وفاداري واقعی و وفاداري ساختگی را نشان می دهد
داري ساختگی هیچ گونه مبنایی از تعهد را ندارد و تنها وفاداري واقعی بر اساس تعهد موثر است در حالی که وفا

برنامه هاي وفاداري می توانند انواع مختلفی از موانع متغیر را ایجاد .  یک رفتار خرید مبتنی بر عدم شناخت است
 ها کنند که با وجود آنها مشتریان در صورت تغییر نوع کاال یا خدمات امتیازاتی را از دست می دهند این برنامه

همچنین می توانند موانع ارتباطی، اجتماعی و روانشناختی ایجاد کنند و تعهد و اعتماد مشتري به فروشگاه را ارتقا 
 . دهند

بنابراین باید رابطه مثبتی بین تعهد و وفاداري وجود . تمایل به انجام کاري به احتمال رویداد آن رفتار اشاره دارد
بطشان با ارائه دهنده خدمات متعهدند آن خدمات را به طور مستمر استفاد و به مشتریانی که به روا.  داشته باشد

عالوه بر این تاثیر تعهد بر وفاداري به طور چشمگیري بین زنان بیشتر است در حالی . دیگران پیشنهاد می دهند
  . استبارزتر که تاثیر اعتماد بر وفاداري عمدتا بین مردان 

. وفاداري را بوجود می آورداین مسئله قی شود اعتماد کردن الزم است و هنگامی که احتمال خطر جدي تل
 مستقیما به اعتماد 40 وفاداري را بر اساس کار زیتالم و همکارانش و لیو و همکارانش39سیردشماخ و همکارانش

 ": می دهنددر ارتباط با وفاداري مشتري اهمیت اعتماد را اینگونه مورد تاکید قرار41ریچهلد و شفتر . ربط دادند
   ".براي کسب وفاداري مشتري اول باید اعتماد او را بدست آوري

شواهد تجربی تاثیر مستقیم اعتماد بر وفاداري را نشان می . بعضی از مطالعات وفاداري را پس آیند اعتماد می دانند
 این گواه براي  ..نددهند و چندین مطالعه پژوهشی دیگر ارتباط مستقیم بین اعتماد و وفاداري را نشان داده ا

اعتماد یک عامل حیاتی در  .نویسندگان کافی است تا نتیجه بگیرند که اعتماد به وفاداري مشتري منجر می شود
هر جا که احتمال خطر، عدم اطمینان یا همبستگی متقابل وجود داشته باشد، اعتماد . روابط تجاري دراز مدت است

عدم اعتماد به یک فروشگاه می تواند باعث . خطر را کاهش می دهدکردن مهم است چرا که این عامل احتمال 
در چنین شرایطی ممکن . کاهش کیفیت روابط شود و این مسئله به فقدان تجارت، مشتري و اعتبار منجر می شود

                                                   
38 Delgado –Ballester and Munuera-Aleman(2001) 
39 Sirdeshmukh et al 
40 Liu et al 
41Richheld and Schefter ( ١٠٧صفحھ  2000)  
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ي بنابراین فروشندگان باید کدهاي رفتار تجاري خاصی را پایه گذار. است که مشتریان از آن فروشگاه خرید نکنند
  . کنند و این ویژگی هاي حرفه اي را براي کسب اعتماد متقابل مشتري به فروشگاه به کار بندند

تحقیقات نشان داده که هنگامی که رضایت مندي از حد آستانه ي  اعتماد باالتر رود رفتار خرید به سرعت باال می 
نویسندگان متعددي اعتماد را به عنوان .  داردبنابراین ایجاد اعتماد تاثیر عمده اي بر رفتار خرید آتی مشتري. رود

این انتظار می رود که مشتري  که اعتبار  قابل .  ساختار مرکزي براي دستیابی به وفاداري مشتري تلقی می کنند
از همان فروشنده خرید کند و تمایل کمتري به تغییر فروشنده داشته باشد و اعتبار باشد توجهی را دریافت کرده 

  ما به وفاداري مشتري بستگی داردمشتري مسل
گرچه هم رضایت مندي و هم اعتبار در سطح داد و ستد یک باره یا کوتاه مدت اهمیت دارند اما به نظر می رسد 

پس به نظر می رسد که . که اعتبار آنگونه که منجر به وفاداري مشتري می شود، تاثیر بلند مدتی داشته باشد
  . اعتبار داراي تاثیر بلند مدتی  باشدرضایت مندي ویژگی کوتاه مدت و

   مزایاي برنامه وفاداري-5
:                                                                   صاحبنظران دانش بازاریابی مزایاي زیادي را براي وفاداري برشمرده اند که برخی از بارزترین آنها عبارتند از

  شتریان جدید؛ کاهش هزینه هاي جذب م- 1
   کاهش حساسیت مشتریان به تغییرات و قیمتها؛- 2
   منافع حاصل از ارزش طول عمر مشتري- 3
   عملکرد مثبت از طریق افزایش قدرت پیش بینی؛- 4
  . افزایش موانع براي ورود رقباي جدید- 5
  
   چالش هاي برنامه وفاداري-6

نده تر می شود یافته اي است که نشان می دهد تبلیغاتی که  مسئله اي که روز به روز براي بازاریابها نگران کن
جزو برنامه هاي وفاداري هستند توسط مشتریانی که رفتارهاي بی قاعده اي دارند با شرکت در برنامه هاي 
وفاداري  متعدد دست چین شده و این چنین مشتریانی از فروشگاهی به فروشگاه دیگر می روند تا از بهترین 

، رایت 1997، دولینگ و آنکلز432005، کپیزي و فرگوسن200442بلیزي و بریستول(ل استفاده را ببرندمعامالت کما
از منظر بازاریابی ارتباطی این با اهداف مطلوب برنامه ها یعنی پاداش دهی به مشتریان وفادار ). 1999و سپارکس

 . ه داردتناقض دارد و به احتمال وجود نقص اساسی در ساختار این برنامه ها اشار
بنابراین در حالی که سازمانهاي بیشماري که برنامه هاي وفاداري را پیشنهاد میدهند از ارزش بسط روابط حمایت 
می کنند اما تغییر رفتار مصرف اعضاي برنامه از مارکی به مارك دیگر بیانگر این است که این برنامه همیشه 

ادن به مصرف کنندگان وفادار به خریدارانی که مکرر خرید بیشتر برنامه ها به جاي پاداش د. تحقق پذیر نیست
پارکر و (می کنند و به راحتی و با یک پیشنهاد وسوسه انگیز ایده خود را تغییر میدهند پاداش می دهند

                                                   
42 Bellizzi and Bristol (2004) 
43 Capizzi and Furguson (2005) 
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این برنامه ها از جذب مشتریان جدید و یا فروش بیشتر به مشتریان موجود خود ). 442000ورثینگتون
  )2005باناسیه ویز (ناتوانند
   چهارچوب مفهومی-7

این تحقیق ارتباط بین برنامه هاي وفاداري و وفاداري فروشگاه را مد نظر دارد و عالوه بر این فرایند بالقوه و 
  .مداخله گر رضایت مندي فروشگاه در توسعه وفاداري فروشگاه را بررسی می کند

  وفاداري فروشگاه-1-7
یعنی غیر (جهت دار) یعنی بازدید مجدد(واکنش رفتاري: عریف کردوفاداري فروشگاه را می توان این گونه ت

که در طول زمان با تصمیم گیري درباره یک فروشگاه از میان مجموعه اي از فروشگاهها نشان داده می ) تصادفی
است که منجر به تعهد به یک ) یعنی تصمیم گیري و ارزیابی(شود و این تابع یکی از فرایند هاي روانشناختی

به عبارتی وفاداري فروشگاه مفهومی فراتر از مشتري شدن ). 500صفحه199845بلومر و دورویتر(رك میشودما
  . فروشگاه  را می رساند این وفاداري درجه اي از برتري دادن و اختصاص را می رساند

ید مصرف  ساختار وفاداري که اصوال در شرایط رفتاري درك می شود را معموال می توان با تکرار رفتار خر
کننده بررسی کرد چرا که این به عنوان جلوه بیرونی وفاداري درك شده و می تواند به صورت مستقیم با فروش 

همانگونه که فروشندگان تشخیص داده ). 461978ژاکوبی و چست نات( که هدف نهایی سازمان است مرتبط شود 
 به همین دلیل مفهوم وفاداري از آن زمان تغییر اند ارزیابی رفتار به تنهایی مفهوم وفاداري را القا نمی کند

وفاداري را به عنوان ساختاري دو بعدي که مولفه هاي ) 1969(47به همین دلیل مقاله اصلی دي).1997اولیور(کرد
  . رفتاري و رویکردي را شامل می شود تعریف می کند

ت بلکه مولفه هاي رفتاري و بیشتر محققان به این نتیجه رسیدند که وفاداري یک ساختار تک بعدي نیس
 ارزیابی رفتار به تنهایی مفهوم  کهتشخیص داده اندنیز فروشندگان  ).دیک و باسو(رویکردي را نیز شامل می شود

اولیور پیشنهاد رویکرد ). 1997اولیور(وفاداري را القا نمی کند به همین دلیل مفهوم وفاداري از آن زمان تغییر کرد
 و تاثیرات در تعریف وفاداريمولفه هاي رفتاري و رویکردي آن وجود  دهد که به موجب متمرکز و مشابهی را می

  .  شوندمحیطی تائید می
عمده تحقیقات، وفاداري را بر اساس ابعاد رفتاري تصور و ارزیابی کرده و بر مقدار و تکرار خرید متمرکز شده 

اساس )48ژاکوبی و کاینر(ار تکرار خرید را در بر داردگرچه تمایز عمده،  تفاوت  بین وفاداري رویکردي و رفت. اند
وفاداري   این نوع الیور وکه وفاداري رویکردي شامل پیوند روانشناختی با فروشنده می شوداین تمایز در این است 

وفاداري شناختی که به رفتار مشتري منجر شده و به باور مشتري مربوط : را به سه قسم مجزا تقسیم کرده است
وفاداري  شود و د؛وفاداري احساسی که به تعهد و اعتماد مشتري منجر شده و به احساس وي مربوط میمی شو

وفاداري شناختی در مقایسه با دو  البته .کنشی که به قصد مشتري براي انجام عمل خرید در آینده مربوط می شود
   .نوع دیگر از قدرت بیشتري براي ایجاد وفاداري مشتري برخوردار است

                                                   
44 Parker and Worthington (2000) 
45 Bloemer and de Ruyter (1998, p. 500) 
46 Jacoby and Chestnut (1978) 
47 Day’s (1969) 
48Jacoby and Kyner(1973) 
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، جونز و 52، رینولدز و آرنولد51، رینولدز و بتی50، مکینتاش و الکشاین49ر اساس تحقیقات اولیور، فورنل ب
 . بین وفاداري رویکردي و رضایت مندي ارتباطی وجود دارد53همکارانش

اشکال عمده در تعریف منحصر وفاداري بر اساس رفتار  در این است که این تعریف درباره عوامل اصولی 
همچنین  شواهد تجربی حاکی از . موثر که وفاداري را تحت تاثیر قرار می دهد  بینشی عرضه نمی کندشناختی و 

 به وفاداري نگرشیبه غیر از رویکردهاي رفتاري و . هرگونه تاثیر برنامه هاي وفاداري بر رفتار نیز محدودند
شتري را به عنوان اولین انتخاب به عنوان مثال همیشه وفاداري م. مشتري، وفاداري یک مولفه شناختی دارد

آید، مشتري از میان چندین متغیر، یا خدماتی که اول از همه به هنگام تصمیم گیري براي خرید به ذهن می 
در نتیجه ساختارهاي متنوعی که براي طبقه بندي وفاداري استفاده شدند، هیچ تعریف واحدي از . بررسی کرده اند

  .یکی از سه مولفه شناختی، رویکردي یا اهداف رفتاري را در بر دارندبیشتر تعاریف . وفاداري ندارند
 پیشنهاد می دهند که محققان باید اصول رویکردي وفاداري را براي 54ژاکوبی و چست نات، آنکلز و لورنت

در امتداد این پیشنهاد رویکرد مرکبی از جنبه هاي . درك هرچه بیشتر نمود تصادفی وفاداري رفتاري مطالعه کنند
  .  تا شرح کاملی از مفهوم وفاداري مشتري داشته باشدندی وفاداري را ارائه دادنگرشرفتاري و 
 56، بالدینگر و رابینسون55ه ي رویکرد وفاداري مرکب محققانی  همچون  بلومر و کاسپر، پریچارد و هواردبر پای

این نویسندگان اشکال .  دیدگاه خود را براساس نظریه ي  وفاداري مرکب پایه گذاري کردند57، ناکس و دنیسون
ز سنجه هاي رفتاري تبیین مشتریان وفادار و تمرکز منحصر بر وفاداري رفتاري را در این می دانند که با استفاده ا

وفاداري . بنابراین ترکیب سنجه هاي رفتاري و رویکردي الزم به نظر می رسد.  می شوددشوارمیزان وفاداریشان 
و هم وفاداري رویکردي را ) قصد خرید( مشتري به عنوان مفهوم مرکبی پیشنهاد می شود که هم وفاداري مشتري

 .رین توان تبیینی ساختار را فراهم می کندترکیب کرده و باالت
تمایل به ایجاد تعادل بین مشتریان براي خرید مکرر خدمات و ":  وفاداري رفتاري اینگونه تعریف می شود

عرضه کننده کاالي خدماتی در جهت تقویت روابط فراهم کننده و عرضه کننده، و وفاداري رویکردي اینگونه 
   ".وانشناختی مشتریان و حمایت رویکردي از  فراهم کننده و عرضه کننده سطح ارتباط ر"تعریف می شود

هر چهار بعد کیفیت ارتباطی یعنی اعتماد به عرضه کننده، تعهد موثر نسبت  به عرضه کننده، رضایت مندي و 
هم کیفیت کلی خدمات وفاداري رویکردي را تحت تاثیر قرار می دهد، مدیریت باید در جهت حفظ مشتریانی که 

درکل فروشنده براي افزایش وفاداري . میزان باالي وفاداري مشتري و هم وفاداري رویکردي دارند تالش کند
 . مشتري باید هر چهار بعد اعتماد، رضایت مندي ، تعهد و کیفیت خدمات را بهبود بخشد

                                                   
49 Fornell (1992) 
50 Macintosh and Lockshin(1997) 
51 Reynolds and Beatty (1999) 
52 Reynolds and Arnold (2000) 
53 Jones et al (2006) 
54 Uncles and Laurent (1997) 
55 Pritchard and Howard (1997) 
56 Baldinger and Robinson (1996) 
57 Knox and Denison (2000) 
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 شکل می دهد و را اددر حقیقت از آنجایی که وفاداري به هرچیز یک مفهوم درونی است که باور و رویکرد افر
 ما بتوانیم مصادیق آن را در رفتار افراد مشاهده کنیم ولی نکته اینجاست که این مشاهده نمی  کهباعث می شود
 عادت، ارزانی، بی تفــــاوتی و  همچونچرا که عوامل دیگري. وجود یا عدم وجود وفاداري باشد تواند دلیلی بر

  . دنشومی  و باعث تکرار عمل خرید شتهشتري تاثیر گذاهزینه هاي جابجایی در عمل بر رفتار م
   رضایت مندي فروشگاه-2-7

تالش در جهت بهبود سطوح رضایت مندي مشتري در صورتی . رضایت مندي به خودي خود هدف نیست
سطوح باالي رضایت مندي خود را در اهداف خرید و . مفید واقع می شود که منجر به موفقیت اقتصادي  شود

راضی کردن مشتریان براي کسب اطمینان از وفاداري آنها کافی .  دات ارتباط بیانی مثبت نشان می دهندپیشنها
ممکن است مشتریان از . نیست چرا که حتی مشتریان راضی هم ممکن است در سطح باالیی با تردید مواجه شوند

د یا احتماالً برخی از کارکنان نیز به دلیل با سازمان باشن) به دلیل وجود قرارداد درازمدت(روي ناآگاهی یا ناچاري 
استفاده کم یک مشتري از یک نوع . نداشتن اندیشه هاي نو یا بلندپروازي، سالیان سال با یک سازمان بمانند

خدمت ممکن است در اثر عوامل موقعیتی مانند در دسترس نبودن یا اولویت نداشتن آن خدمت براي مشتري 
ه از روش سنجش رفتارها حاصل می شود، نمی توانند به طور کامل مبین میزان وفاداري بنابراین، نتایجی ک. باشد

  .چرا که گرایشها، اهداف و استراتژي هاي فرد نیز براین میزان موثرند. مشتري باشند
 این شگفت آور نیست اگر .وفاداري مشتریان نشانه رضایت آنهاست ولی رضایت لزوما به وفاداري نمی انجامد

گرچه ایجاد . م رضایت مندي کلی مشتري به طور مثبتی وفاداري مشتري را تحت تاثیر قرار می دهدبگویی
مشتریان راضی ممکن است بقاي آنها را تضمین نکند اما با این وجود این باعث افزایش وفاداري و قصد خرید در 

کنند مشتري که مکرر از جایی  اشاره می 58همانگونه که بویر و هالت.  دامنه کاالهاي  مصرف کننده می شود
در حقیقت رابطه بین وفاداري و رضایت مشتریان یک رابطه نامتقارن  .خرید میکند ضرورتا رضایت کامل را ندارد

با انجام مطالعات گسترده به این نتیجه رسیدند که اگر رویکرد مثبت مشتریان ) 1996(بالدینگر و رابینسون. است
. شود، آنها براي مدت طوالنی نسبت به آن نام تجاري وفادار باقی خواهند ماندوفادار به یک نام تجاري حفظ 

این . رضایت مندي یک پدیده جهانی نیست و هر کسی از یک تجربه مشابه نتیجه مشابهی را دریافت نمی کند
احتمال وجود دارد که سطوح رضایت مندي و دریافتهاي کلی از رضایت مندي در میان قشر بازنشسته و 

  . انشجویان که خصوصیات سنی مغایري همچون میزان سن، سطح درآمد و وضعیت اجتماعی دارند متفاوت باشدد
اگر رضایت مندي مشتري با وفاداري مرتبط باشد پس گواه تاثیرش بر اهداف رفتاري مشتریان باید آشکار 

ي خاصی از  ید از فروشندهدرك نتایج رضایت مندي مشتري از جمله وفاداري مشتري و  قصد ادامه خر. باشد
براي هر صنعت خدماتی رضایت مندي و وفاداري  مسائل فوق .  اهمیت عمده اي براي بازاریابها برخوردار است

  العاده مهمی هستند، 
اولیور دریافت که رضایت مندي منجر به وفاداري می شود اما وفاداري در صورتی محقق می شود که عوامل 

میزان حساسیت مصرف کنندگان با افزایش قیمت کاهش پیدا میکند پس تغییر ا که  چر.دیگر هم حاضر یاشند

                                                   
58 Boyer and Hult(2005) 
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 ).60، وانگنهیم59لی و همکارانش(قیمتها تعادل گر مهمی براي رابطه بین رضایت مندي و وفاداري مشتري است
ري را تحت  نیز شواهدي از تاثیر تغییر قیمتها بر رضایت مندي که وفاداري مشت62 و کارووانا61جونز و همکارانش

 .تاثیر قرار می دهد یافتند
این نظریه . رضایت مندي فروشگاه را واکنش اجرایی مصرف کننده تعریف می کند) 13صفحه 1997(اولیور 

 از رضایت مندي مرتبط با ی لذت بخشاي است که یک محصول، ارائه خدمات، محصول یا خود خدمات سطح
این تعریف ماهیت سنجشی رضایت مندي را . اهم می سازدمصرف که شامل سطوح فروش کم و بیش است را فر

مورد تاکید قرار می دهد و به موجب آن مصرف کننده تشخیص می دهد که آیا این محصول، مارك یا فروشگاه 
عبارت رضایت مندي در متن این تحقیق به رضایت مندي مشتري از . انتظارات او را فراهم می سازد یا خیر

 پیشنهاد فروشگاه یا خرده فروش براي تخصصی تر شدن تحقیق از چهار بعد کاالي فوشگاه، .فروشگاه اشاره دارد
شکل تجاري، خدمات رسانی به مشتري و ارتباط با مشتري تشکیل می شود که ممکن است هر کدام به صورت 

تجاري به  کاالي). 1989، والتر و نی1992 63مک گولدریک و هو(متفاوتی توسط مصرف کنندگان  ارزیابی شود
مواردي همچون محدوده، کیفیت و قیمت محصوالت فروشگاه اشاره دارد در حالی که شکل تجاري شامل جنبه 

مسلم است که ارائه خدمات به مشتري شامل میزان . هایی مانند موقعیت، طرح بندي و جو فروشگاه می شود
سرانجام مواردي همچون و . کمک خرده فروش ، سرعت سرویس دهی و خوش رفتاري کارکنان می شود

 جنبه ي فروشگاه را 4خرده فروش میتواند هر . کاتالوگ و تبلیغات اصول ارتباط با مشتري را تشکیل می دهند
  ). 1989والتر و نی(دستکاري کرده و آنها را یکجا در موقعیت مناسبی در بازار عرضه کند

   مفاهیم برنامه وفاداري-8
 برنامه هاي وفاداري باید با وفاداري فروشگاه مرتبط باشند، اما تحقیقات گرچه این بدیهی به نظر می رسد که

هدف برنامه هاي وفاداري همانگونه که از نام آن . انجام شده تا به امروز یافته هاي متفاوتی را نشان می دهند
توسعه حمایتهاي در هر حال این می تواند از ترغیب به تکرار خرید تا . برمی آید به وضوح ایجاد وفاداري است

ادبیات موجود متمایل به حمایت از رابطه مثبت و جامعی بین برنامه هاي وفاداري . زیرساختی فروشگاه متغیر باشد
  . و وفاداري فروشگاه می باشد

با نگاه تخصصی تري به اصول متفاوت برنامه هاي وفاداري و تاثیر آنها بر تکرار خرید ) 1998(64کاندریک
نندگانی که مزایایی همچون هدیه یا تخفیف دریافت می کنند از خریدارانی که تنها یک متن دریافت که مصرف ک

عالوه بر این مصرف کنندگانی که هدایاي مارك دار دریافت کردند از . تشکر تعارفی دریافت می کنند وفادارترند
) 2003(شرودر-دوولف و اودکرکنافزون بر این . آنهایی که تخفیفی با ارزش معادل دریافت کردند وفادارتر بودند

پس این یافته . ارتباط بین تعهد ارتباطی و وفاداري رفتاري را تایید کرده و تایید استفاده از هدیه را پیشنهاد دادند
. ها نظریه اي که حاکی از تفاوت در میزان وفاداري ایجاد شده توسط انواع مختلف پاداشهاست را تایید می کند
                                                   
59 Lee et al 
60 Wangenheim 2003 
61 Jones et al (2000) 
62 Caruana (2004) 
63 McGoldrick and Ho(1992) 
64 Kendrick (1998) 
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است ساختگی به نظر برسد که برنامه هاي وفاداري به وفاداري مشتري منجر می شود، گرچه این فرض ممکن 
اما ارزش آزمایش این فرضیه در بررسی تاثیرات مختلف برنامه هاي وفاداري به عنوان ساختاري مختصر در برابر 

  :پس اینگونه فرض میشود که.  ارزش تفکیک ساختار خواهد بود
  . تباط  مثبت و قابل توجهی با وفاداري فروشگاه خواهد داشتبرنامه وفاداري ار: 1فرضیه 

در هر حال به نظر می رسد که ). 2001 65هامبورگ و گیرینگ(رضایت مندي معموال پیش آیند وفاداري است
رابطه بین دو چیز متغیر طبیعتا بی تناسب است و در نتیجه آن رضایت مندي می تواند در نبود وفاداري بوجود 

  ). 1999اولیور(آید
پاداشهاي ناملموس در مقایسه با پاداشهاي ملموس ممکن است در افزایش رضایت مندي مصرف کنندگان از 

  :پس فرضیه به این صورت ارائه می شود. نوع خدمات به مشتري نقش بارزتري را بازي کند
  . تبرنامه وفاداري رابطه مثبت قابل توجهی با رضایت مندي فروشگاه خواهند داش: 2فرضیه 

گرچه پاداش هاي برنامه وفاداري را به طور تخصصی بررسی نکرده اند اما دریافتند که ) 2002 (66ویرتز و چو
با . پاداش دادن به مصرف کنندگان راضی احتماالً میزان جلب توجه آنها را در یک رفتار ارتباط بیانی افزایش دهد

 براي ارزیابی وفاداري استفاده می شود اما مطالعه ویرتز توجه به اینکه ارتباط بیانی مثبت معیاري است که معموال
و چو به نقش بالقوه رضایت مندي به عنوان یک واسطه در رابطه بین پاداشهاي برنامه وفاداري و وفاداري مشتري 

  : فرضیه به این صورت پیش می رود که. اشاره دارد
  .  و وفاداري فروشگاه دخالت داردرضایت مندي فروشگاه در رابطه بین برنامه وفاداري: 3فرضیه

بنابراین بر اساس بررسی که بر . هیچ مقیاسی براي نشان دادن اهمیت ویژگی هاي برنامه وفاداري وجود ندارد
در حالیکه ویژگیهاي . ادبیات انجام شد، مقیاسهاي جدیدي براي ویژگی هاي ملموس و نا ملموس شکل گرفت

، مهمترین معرفهاي رضایت فروشگاه هستند ویژگیهاي ناملموس ملموس به استثناي رضایت مندي کاال 
   .مهمترین معرف وفاداري فروشگاه می باشند

رضایت مندي . برنامه وفاداري تاثیر کامل ،مستقیم ،مثبت و بخصوصی بر رضایت مندي و وفاداري فروشگاه دارد
 شده است برنامه وفاداري تاثیر غیر مستقیم فروشگاه تاثیر مستقیم کامل و مثبتی بر وفاداري فروشگاه نشان داده

  .بخصوصی را از طریق رضایت مندي فروشگاه بر وفاداري آن دارد 
  بحث -9

  . هدف این پژوهش بررسی ارتباط بین برنامه وفاداري، رضایت مندي و وفاداري فروشگاه می باشد
اري فروشگاه یافته شد و در نتیجه آن  آمد برنامه وفاداري پیش بین خاصی براي وفاد1همانگونه که در فرضیه 

این بحث که برنامه هاي وفاداري قابلیت ایجاد وفاداري را دارند، از یافته هاي سمیت و همکارانش حمایت می 
ارتباط با وفاداري فروشگاه به طور بالقوه اي بیانگر ) 1997(همچنین بر پایه یافته هاي مک گلدریک و آندره  . کند

این یافته ها . نسبت به پیشرفتهاي کوتاه مدت در فروش است که در نتیجه تبلیغات بدست می آیدتاثیر پایدارتري 
یافته ها همچنین نشان می دهد که هم . این ادعا را که برنامه هاي وفاداري تنها ابزار ترغیب هستند را رد می کند

بر فرض اینکه هدف بازاریابی . ند ویژگیهاي ملموس و هم ویژگیهاي ناملموس پیشگوهاي مهمی از وفاداري هست
                                                   
65 Homburg and Giering (2001). 
66 Wirtz and Chew (2002) 
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اومالی و (ارتباطی ایجاد روابط منفعتی متقابل است تضمین هردو ویژگی در طراحی برنامه وفاداري مورد نیاز است
  ).  2000تاینن

این یافته با .ویژگیهاي ملموس بر حسب ابعاد فردي وفاداري فروشگاه پیشگوهاي خوبی از تعهد یافته نشده اند 
آنها اظهار داشتند که ویژگیهاي ناملموس نیازمند اصول رویکردي وفاداري . نان بیشماري همسان بودنظر کارک

این پیشنهاد ) 79صفحه1997(دو لینگ و آنکلز). 1996بارلو(هستند که در این تحقیق به عنوان تعهد فرض شده اند
داري مشتري هدایاي رایگان  هستند که را می دهند که  احتماال کمترین پاداشهاي مورد استفاده براي ایجاد وفا

این .دریافت آنها توسط مشتري لذت بخش است اما به نظر می رسد که این یک پیشبرد فنی کوتاه مدتی باشد 
یافته ها تا حدود مشخصی با ارزیابی هایی که در ویژگیهاي ملموس انجام شده اند مطابقت کرده و همانند 

پاداشهاي ملموس همانگونه که باعث جلب توجه . ه را پیش بینی نمی کنندویژگیهاي ناملموس وفاداري فروشگا
مشتري به موارد ملموس که در این مورد خود فروشگاه است نه محصول می شوند، به نظر می رسد که از 

با توجه به اینکه ویژگی هاي ملموس . از آن حمایت می کنند) 2002(وفاداري گرفته شده اند و روهم و همکارانش
امل مواردي همچون ارتباط خرده فروش می شوند مسلم است که این ویژگیها رویکرد مصرف کننده را تا حد ش

به همین دلیل مدیران باید استفاده از ویژگی هاي ملموس اولیه . زیادي نسبت به ویژگی هاي ملموس جذب کنند
  .را به هنگام تالش بر افزایش وفاداري فروشگاه در نظر داشته باشند

 راستاي نظریه ي دوم هم ویژگی هاي ملموس و ناملموس و هم برنامه هاي وفاداري در کل پیشگوهاي خوبی در
ویژگی هاي ملموس پیش گوهاي محکمی از . از ساختار متراکم رضایت مندي فروشگاه و ابعاد فردي آن است

در مقابل ویژگی هاي .  اندرضایت مندي از شکل تجاري، خدمت رسانی به مشتري و ارتباط با مشتري دیده شده
تاثیر تفاضلی ویژگیهاي ملموس و ناملموس در . ناملموس پیشگوهاي محکمی از رضایت مندي از کاال می باشند

ارتباط با رضایت مندي از اصول فروشگاه، حمایت بیشتري از کاربري هر دو نوع ویژگی در برنامه هاي وفاداري را 
هاي ملموس به عنوان پیشگوهاي بهتري از رضایت مندي از کاال میتوانند یافته هاي مرتبط با ویژگی . می کند

منسوب به این واقعیت باشند که بعضی از ویژگی هاي ناملموس مانند حروف بزرگ و رویدادهاي منحصر به فرد 
مثال بیشتر خرده فروشهاي لباس از . اغلب اوقات توجه مشتري را به اجزاي کاالهاي فروشگاه جلب می کند

به . بهاي بخصوصی که اعضاي برنامه وفاداري دسترسی خاصی به عرضه لباس فصلی دارند را انتخاب می کنندش
طور کلی، این یافته ها نشان می دهند که مدیران باید نه تنها برنامه هاي وفاداري رابه عنوان ابزاري براي ایجاد 

عالوه بر این مدیران . ایت مندي به کار برندوفاداري مصرف کننده بلکه به عنوان روش کاري براي افزایش رض
می توانند از نوع خاصی از ویژگی برنامه وفاداري براي ارتقاي اصل خاصی از رضایت مندي فروشگاه استفاده 

.                                                چرا که محدودیت هاي مالی ممکن است مانع استفاده از هر دو نوع شود. کنند
این تحقیق در حمایت از نظریه ي سوم دریافت که رضایت مندي فروشگاه مسلما به وفاداري فروشگاه مربوط می 

این یافته ها با ). 1999اولیور( شود و به موجب آن هدفمند بودن رضایت را به عنوان مقدمه وفاداري تایید می کند
آنها نیز به همین صورت رابطه مثبتی بین رضایت مندي و . برابري می کند) 2000(یافته هاي ریندولز و آرنولد

بنابراین یافته هاي این تحقیق پیشنهاد می دهد که . وفاداري را در محیط خرده فروشی مجللی شناسایی کردند
ر مثبتی تحت راهکارهاي بازاریابی ارتباطی سعی بر افزایش وفاداري فروشگاه را دارند و رضایت مندي را به طو

چرا که رضایت مندي  مفروض فروشگاه در روابط بین برنامه وفاداري و وفاداري فروشگاه به . تاثیر قرار می دهند
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این یافته از نقش رضایت مندي به عنوان پیش آیند وفاداري حمایت می کند . عنوان یک عامل میانجی یافته شد
آنها دریافتند که رضایت مندي نقش میانی بین نماي فروشگاه . همسان است) 1998(و با نظریه ي بلومر و دورویتر

در مدتی که نقش میانی اعتماد را در رابطه ) 2003(شرودر-دوولف و اودکرکن. و وفاداري فروشگاه را بازي می کند
بین تالشهاي ارتباطی فروشگاه و وفاداري فروشگاه بررسی می کردند کاربرد پاداشهاي ملموس را مورد حمایت 

در هر حال حمایت از کاربرد رفتارهاي ترجیحی و ارسال مستقیم آگهی ها توسط بازاریابها به مشتریان تنها . یافتند
یافته هاي این تحقیق نشان می دهد که اگر حمایت از کاربرد . در یکی از دو نمونه مورد بررسی مشاهده شد

ند، حاصل شود رضایت مندي ممکن است متغیر تالشهاي ارتباطی که همانند ویژگی هاي برنامه وفاداري  هست
  .وابسته اي در این روابط باشد

  نتیجه گیري  -10
تحقیق موجود ارتباط بین برنامه وفاداري، رضایت مندي فروشگاه و وفاداري فروشگاه را به طور تجربی بررسی 

ستفاده از هر دو ویژگی برنامه ا. کرده  و رشد برنامه هاي وفاداري در بخش خرده فروشی راقانونی قلمداد می کند
این . هاي وفاداري ملموس و نا ملموس نقش هاي متفاوتی در ارتباط با رضایت و وفاداري فروشگاه بازي می کند

تحقیق در مقایسه با تعدادي از مطالعات پیشین ، ارتباط بین برنامه هاي وفاداري و وفاداري را  با بکار بردن 
 تحقیق موجود  با اشاره به بعد . شگاه در محیط خرده فروشی بررسی می کندمقیاس مرکبی از وفاداري فرو

 کمک بیشتري به این ،دیگري از وفاداري فروشگاه ،ارتباط بیانی، که یک رویکرد کلی به ساختار را پیشنهاد میدهد
گاه در محیط همچنین نقش میانی رضایت مندي  فروشگاه بین برنامه  وفاداري و وفاداري فروش. مسئله  میکند

مطالعه موجود همچنین یک تصویر چند بعدي از رضایت مندي فروشگاه را بر . خرده فروشی تائید شده است
اساس اصول خرده فروشی مطرح میکند این اصول درك گسترده تري نسبت به موارد  جزئی که  رضایت جهانی 

  . را می سنجند ارائه می دهند
آن در آگاه کردن مدیران و بازاریابها نسبت به مفاهیم متفاوت ویژگیهاي  اهمیت عملی این تحقیق به قابلیت 

برنامه هاي وفاداري ملموس و نا ملموس و اهمیت آ نها هم  در رضایت مندي فروشگاه و هم در وفاداري آن می 
بی از ویژگی این دانش می تواند براي طراحی برنامه هاي وفاداري بکار برده شود تا بوسیله آن ترکیب مناس. باشد

مدیران برنامه وفاداري می توانند . ها بر اساس تاثیر مطلوب آنها بر رضایت مندي و وفاداري فروشگاه تنظیم شود
این مطالعه همچنین پیشنهاد میدهد که . ارزش ترکیبی از ویژگی هایی که به طور متداول به کار میروند را بسنجند

مصرف کننده توسط خرده فروشها،  آنها باید استفاده از  مقیاسهاي چند /به هنگام ارزیابی  رضایت مندي فروشگاه 
موردي را مد نظر داشته باشند چرا که رضایت مندي ممکن است در ابعاد فردي پیشنهاد خرده فروش که 

در حالی که تحقیق موجود  هدف خود از . مقیاسهاي جهانی رضایت مندي از شناسایی آن عاجزند، متفاوت باشد
 ارتباط بین برنامه فاداري ، رضایت مندي  فروشگاه و وفاداري فروشگاه را به انجام رساند ولی ملزم به بررسی

این تحقیق در مرحله اول یک طرح . رعایت شرایطی بود که راههایی  براي انجام تحقیقات بعدي را نشان میدهند
طولی براي مطالعات بیشتر توصیه میشود مقطعی را به علت مالحظات زمانی  در پیش گرفت ،گرچه،  یک رویکرد 

نکته مرتبط اینست که تاثیرات طولی در . چرا که هم وفاداري و هم رضایت مندي در لحظه محقق نمیشوند
محدوده این کاوش فرض شده اند و با وجود این بعضی از اصول برنامه هاي وفاداري ممکن است از جهات دیگر  

حال آنکه این فراتر از حدود وظائف این . فروش را تحت تاثیر قرار دهندبه راحتی حمایت فروشگاههاي خرده 
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تحقیق بود، براي بررسی مراحل پیچیده، این تحقیق پیشنهاد ضمائم گسترده اي براي مطالعات بعدي همچون 
رابطه بین اصول سخت برنامه وفاداري و کشش به سمت فروشگاه خرده فروش در مقابل اینکه آیا ویژگی هاي 

  .یم، پیشرفتهاي طوالنی مدتی همچون ارتباط بیانی و کاربرد آن را به پیش می برد، را می دهدمال
عالوه بر این ، پیگیري تغییرات وفاداري در طول زمان ، هم قبل و هم بعد از شروع یک برنامه وفاداري، حمایت 

افزون . امه وفاداري را تقویت می کنندقابل توجهی را در ارتباط با  وفاداري و رضایت مندي عرضه و مهارتهاي برن
بر این وفاداري و رضایت مندي اعضاي برنامه هاي فاقد وفاداري نیز باید ارزیابی شود تا این اطمینان حاصل شود 

تصور و   فرصت جالب توجه دیگر براي مطالعات بعدي. که این تغییرات قابل اسناد به برنامه هاي وفاداري هستند
بی است که آیا ویژگی هاي برنامه هاي وفاداري در امتداد پیشنهاد سنتی خرده فروشی درجهت انجام آزمایش تجر

تحقیق موجود همچنین یک رویکرد موردي را در . تجارت، سرویس دهی به مشتري و ساختار تجاري است یا خیر
وشی سالمت و زیبایی پیش گرفت، نمونه هاي خود را منحصراً از شرکت کنندگان در یک برنامه وفاداري خرده فر

افراد . انتخاب کرد،و این مورد گرچه براي فرضیه آزمایی مناسب است اما محدود به تعمیم پذیري آن می باشد
ضمن .  می باشندنامتوازنمورد آزمایش در تحقیق موجود همچنین از این حیث که عمدتا زنان هستند فوق العاده 

داري خرده فروشی موردي را منعکس می کند ولی در کشف فرضیه اینکه این تحقیق ترکیبی از برنامه هاي وفا
بنابراین مطالعات بعدي باید رابطه . هاي مرتبط با تفاوتهاي وفاداري بر اساس سطوح متغیر مصرف کننده مفید نبود

وجود بین برنامه هاي وفاداري، رضایت مندي، و وفاداري را آزمایش کند تا نشان دهد که آیا یافته هاي مطالعه م
  .درزمینه هاي  مختلف به کار می روند یا خیر

 
 فرضیه

 
. برنامه وفاداري با وفاداري فروشگاه رابطه دارد- 1 

 
. برنامه وفاداري با رضایتمندي فروشگاه رابطه دارد- 2 

 
  .  رضایتمندي فروشگاه در رابطه بین برنامه وفاداري و وفاداري فروشگاه دخالت دارد-3
  
  .ین برنامه وفاداري و وفاداري فروشگاه دخالت دارد تعهد در رابطه ب-4
  
  .اعتماد در رابطه بین برنامه وفاداري و وفاداري فروشگاه دخالت دارد. 5
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  شاخص هاي مرتبط با وفاداري مشتري 
  من روابط قوي با این فروشگاه دارم. 1
  )مورد معکوس(یر دهم احتمال دارد که من این فروشگاه را در آینده نزدیک تغی. 2

 شاخص هاي مرتبط با روابط شفاهی
  . من اغلب این فروشگاه را به دیگران معرفی می کنم. 1
  . من با دوستانم درباره این فروشگاه صحبت می کنم. 2
  . من از دوستانم می خواهم که از این فروشگاه خرید کنند. 3
  .من دوست دارم دوستانم از این فروشگاه خرید کنند. 4

  شاخص هاي مرتبط با رضایت مندي
  .من از خرید از این فروشگاه راضی هستم. 1
  . من کار درستی انجام می دهم هنگامی که تصمیم به خرید از فروشنده می گیرم. 2
  .من با خرید از این فروشگاه خیلی خوشحالم. 3
  )مورد معکوس( من از خرید از این فروشگاه متاسف و پشیمانم . 4

  رتبط با ارزششاخص هاي م
  . قیمتی که من براي خرید پرداخت می کنم یک معامله خوب را نشان می دهد. 1
  . زمانی که من براي خرید از این فروشگاه صرف می کنم منطقی است. 2
  . تالش براي درگیر شدن در خرید از این فروشگاه ارزشمند است. 3
  . تجربه خرید از این فروشگاه ارزشمند است. 4
 . رزش مهمی را از خرید از این فروشگاه درك  میکنممن ا. 5

برنامه 
 وفاداري

 اعتماد

 رضایتمندي

 وفاداري

 تعهد
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  شاخص هاي مرتبط با تعهد
مورد .( من در صورتی که در این فروشگاه با مشکلی مواجه شوم، از فروشگاه رقیب آن خرید می کنم. 1

  )معکوس
  .نممن حتی در مواقع نادري که در این فروشگاه با مشکلی مواجه شوم از این فروشگاه حمایت می ک. 2
  .به هنگام خرید این فروشگاه اولین انتخاب من است. 3
به هنگام خرید حتی اگر کاالي مورد نظرم در فروشگاه دیگري باشد باز هم از این فروشگاه خرید می . 4

  .کنم
  . حتی اگر فروشگاه دیگري به خوبی این فروشگاه باشد باز هم این فروشگاه را ترجیح می دهم. 5
  

  ا اعتمادشاخص هاي مرتبط ب
  .من دوست دارم به این فروشگاه اعتماد کنم. 1
  . من این فروشگاه را قابل اعتماد می دانم. 2
  . من قابلیت اعتماد به این فروشگاه را دوست دارم. 3
  . من قابلیت اعتماد به این فروشگاه را در مقایسه با فروشگاههاي دیگر دوست دارم. 4

 
 مدل چارچوب مفهومی
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