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Abstract

Sales and sales force management are among the most complicated issues in any
business that determine a company's business success. Customer perception about
salepersons in terms of expertise, trust, reputation, enjoyable interaction, and
perceived risk can drive long-term relationships and increase a company's long-term
profitability. However, to date, while much research has been done on companycustomer relationship, very few studies have been taken on customer perception about
salepersons. Therefore, the aim of this study is to investigate the effect of trust,
expertise and salesperson reputation on salesperson-owned loyalty through the
mediating roles of enjoyable interaction and perceived risk. The statistical population
of the study is 200 customers of honey product of Rahsazan Tabiat Safahan
Cooperative Company. In order to collect the required data, an electronic
questionnaire was designed and distributed among the statistical sample using
convenience sampling method. Content and construct validity of the questionnaire
were verified. The reliability of this questionnaire was confirmed using Cronbach's
alpha coefficient (0.95). The results of data analysis by using the structural equation
model indicate that the trust, expertise and salesperson reputation have a positive and
significant relationship with enjoyable interaction and loyalty to the salesperson. Trust
has a negative and significant relationship with perceived risk and perceived risk has
a negative and significant relationship with salesperson-owned loyalty. The
salesperson reputation and expertise are not related to perceived risk.
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فروش و مدیریت نیروی فروش ،از موارد ب سیار پیچیده در هر ک سبوکاری ه ستند که موفقیت تجاری یک شرکت
را تعیین میکند .درک مشتری از فروشندگان از نظر تخصص ،اعتماد ،وجهه ،تعامل و ری سک ادراکی میتواند باعث
ایجاد روابط طوالنیمدت و افزایش سودآوری یک شرکت در طوالنیمدت شود .با این حال تا به امروز ،ضمن اینکه
پژوهشهای زیادی در مورد رابط شرکت-م شتری انجام شده ا ست ولی مطالعات ب سیار کمی در زمینه ادراک رفتار
مصرفکننده از فروشندگان انجام شده است .لذا هدف این پژوهش ،بررسی تأثیر اعتماد ،تخصص و وجهه فروشنده
بر وفاداری به فرو شنده با نقشهای میانجی تعامل خو شایند و ری سک ادراک شده ا ست .جامعه آماری این پژوهش،
 ۲۰۰نفر از مشتریان محصول عسل شرکت تعاونی رهسازان طبیعت صفاهان میباشد .بهمنظور جمعآوری دادههای
موردنیاز ،پر سشنامه الکترونیکی طراحی و با ا ستفاده از روش نمونهگیری درد سترس در بین نمونه آماری توزیع شد.
روایی پرسشنامه با استفاده از روش محتوایی و سازهای تأیید گردید .پایایی این پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای
کرونباخ ( )۰/۹۵تأیید شد .نتایج تحلیل دادهها با ا ستفاده از الگوی معادالت ساختاری ،بیانگر این ا ست که اعتماد،
تخصص و وجهه فرو شنده با تعامل خو شایند و وفاداری به فرو شنده رابطه مثبت و معناداری دارند .اعتماد با ری سک
ادراک شده و ری سک ادراک شده با وفاداری به فرو شنده رابطه منفی و معناداری دارند .وجهه فرو شنده و تخ صص با
ریسک ادراکشده ارتباط معناداری ندارند.
واژگان کليدي :رفتار م صرفکننده ،ابعاد حرفهای فرو شنده ،وجهه فرو شنده ،تعامل خو شایند ،ری سک ادراک شده،
وفاداری به فروشنده
استناد :کاظمی ،علی و امامی ،مهدی ( .)1401بررسی تأثیر ابعاد حرفهای رفتار فروشنده بر وفاداری مصرفکننده با نقش میانجی تعامل
خوشایند و ریسک ادراکشده (موردمطالعه :شرکت تعاونی رهسازان طبیعت صفاهان) .مطالعات رفتار مصرفکننده.137-157 ،)2( 9 ،
مطالعات رفتار مصرفکننده ،14۰1 ،دوره  ،۹شماره  ،۲صص .137-1۵7
دریافت 14۰۰/۰۲/۰7 :پذیرش14۰۰/۰8/14 :
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 .1مقدمه
فروش محصوالت و کسب سود ،فلسلفه وجودی شرکتهای تجاری است و وجود نیروهای فروش متخصص در ایجاد و
حفظ روابط بلندمدت با مشتریان و همینطور معرفی و فروش محصوالت در شرکتها نقش بسیار عمدهای در سودآوری،
رشددد و بقای آنها دارد .یکی از مهمترین چالشهای پیشروی شددرکتها ،فرآیند فروش اسددت .متأسددفانه امروزه ا لب
سددازمانهای تولیدکننده محصددوالت و ارائهدهنده خدمات ،دیدگاه نقطهای نسددبت به فروش دارند درحالیکه فروش یک
فرآیند است و یکی از عناصر بسیار مهم بازاریابی است .به عبارت دقیقتر ،فرآیند فروش آخرین مرحله از عملیات بازاریابی
اسددت که آ از یک رابطه طوالنیمدت با مشددتریان تلقی میشددود .بیتوجهی نسددبت به مدیریت نیروی فروش ،تأثیرات
مخربی بر سایر ابعاد یک شرکت ازجمله میزان سود خالص ،مقادیر فروش ،جذب و جلب اعتماد مشتریان جدید دارد.
زمانی که م شتریان ،فرو شندگان را قابلاعتماد ،برای تعامل خو شایند و دا شتن سطح منا سبی از تخ صص میدانند،
ری سک ادراک شده مرتبط با خرید کاهش مییابد و م صرفکنندگان رفتار مثبتی را از خود بروز داده و تمایل بی شتری به
طوالنیکردن رابطه نشان میدهند .این واکنش از طریق وفاداری و تعهد به فروشنده آشکار میشود ) & Kaski, Niem
.(Pullins, 2018

از دیدگاه مشتری ،وجهه فروشنده بهعنوان یک عامل بسیار مهمی تلقی میشود که مشتری از طریق ارتباط با وی؛
میزان حسن نیت ،صداقت و نگرانی فروشنده را در مورد خود درک کند .همچنین فرض میشود که وجهه منتقلشده توسط
فروشندگان یک حالت احساسی مثبت در مشتریان ایجاد میکند که ناشی از این درک است که طرف مقابل بهصورت
فرصتطلبانه عمل نکرده و با نیت مثبت عمل میکند ).(Echchakoui, 2016
تعامل خوشایند و ریسک ادراک شده ،میزان شدت ارتباط را تعیین کرده و تاثیر متقابل را در رابطه مشتری-فرو شنده
منعکس میکند و درنهایت ،این ادراکات بر پیوندهای رابطهای میان مشدددتریان و فروشدددندگان تاثیر میگذارند .ازاینرو،
ریسک ادراکشده و میزان خوشایندی رابطه ،ممکن است بر مقاصد مشتری از طریق حفظ رابطه تاثیر بگذارد ) Verma,
 .(Sharma & Sheth, 2016تمایل مشتری به حفظ رابطه بلندمدت با یک شخص ،ناشی از احساسات مثبت نسبت به
کیفیت رابطه بین خریدار و فروشنده میباشد .ادراک مشتری از فروشنده در زمینه خبرگی ،اعتماد و وجهه فروشنده؛ نقش
مهمی در ایجاد یک رابطه تجاری مستحکم و بلندمدت با وی دارد ).(Jaiswal, Niraj, Park & Agarwal, 2018
تا به امروز ،علیر م اینکه پژوهشهای زیادی روی عناصر کیفیت رابطهی این متغیرها با مشتری انجام شده است اما
عمده آنها ناظر بر کیفیت رابطه مشتری با شرکت است و مطالعات بسیار کمی در ارتباط بین این متغیرها در زمینه درک
مشتری از فروشندگان انجام شده است و این فلت در بررسی ،نشان از عدم توجه جدی به ایفای نقش فروشنده دارد چراکه
نیروی فروش نهتنها بهعنوان نماینده شرکت بلکه بهعنوان رابط مستقیم بین شرکت و مشتری عمل میکند و تاثیر
قابلتوجهی بر ادراک مشتری از مشتریمداری و اعتبار سازمان ارائهدهنده محصول داشته و نهایتا منجر به ایجاد رابطه
مشتری با سازمان تولیدکننده محصوالت میشود ) Arditto, Cambra-Fierro, Fuentes-Blasco, Jarabab Ana
.(& Vázquez Carrascob, 2020

این پژوهش بهروش جدید و نوآورانه رابطه خریدار و فروشدددنده را بررسد دی کرده و مدل جدیدی برای اندازهگیری
وفاداری به فرو شنده از منظر ادراک م شتری ارائه داده ا ست .سؤال ا صلی این پژوهش ،این ا ست که آیا تخ صص ،جلب
اعتماد و وجهه فرو شنده درنهایت منجر به وفاداری م شتری به شخص فرو شنده می شود و چگونه میتوان در قالب مدلی
نحوه تاثیر ادراک مشتری از فروشنده را بر رابطه مشتری-فروشنده بررسی کرد.
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 .2مروري بر منابع نظري پژوهش
 .2-1اعتماد
اعتماد ،اعتباری است که از دانش طرف مقابل و توانایی مبتنی بر تجربه برای انجام اقدامی خاص بهدست میآید و
در ادبیات فروش ،اعتماد یعنی حسننیت یک رابطه که اقدامات فروشنده با هدف دستیابی به منافع متقابل و اجتناب
از موقعیتهای فر صتطلبانه با شد ) .(Baker, Simpson & Siguaw,1990رفتار م صرفکننده در زمان خرید ،از
عوامل مختلفی تأثیر میپذیرد که برخی از آنها با محصول و نحوه عرضه آن به مشتری مرتبط است و برخی دیگر،
از سددبک خاص خریداران در زمان خرید شددکل میگیرد ) Karimian, Sanayei & Mohammad Shafiee,
 .(2019مارتینز و باسکو ،اعتماد را بهعنوان پیشنیازی برای ایجاد و حفظ روابط بلندمدت بین مشتری و فروشندگان
شددناسددایی کردند و معتقدند مشددتری زمانی پول خود را به فروشددنده میدهد که به او اعتماد کند .با توجه به اینکه
اعتبار موجب بهبود فرآیند متقاعد سازی م شتری در تعامالت خرید با وی می شود ،بنابراین سازمانهای ارائهدهنده
محصددوالت و یا فروشددندگان آنها که مورداعتماد مشددتریان هسددتند ،میتوانند در تصددمیمات خرید مشددتری تاثیر
بگذارند ) .(Martinez & Del Bosque, 2013این پژوهش تأثیر اعتماد را بر تعامل خوشایند و ریسک ادراک شده
بررسی کرده است .لذا چنین فرض میشود که:
فرضیه  :1اعتماد بر نقش میانجی تعامل خوشایند در شرکت تعاونی رهسازان طبیعت صفاهان تأثیر دارد.
فرضیه  :۲اعتماد بر نقش میانجی ریسک ادراکشده در شرکت تعاونی رهسازان طبیعت صفاهان تأثیر دارد.
 .2-2تخصص
تخ صص ،یعنی وجود دانش ویژهی فرو شنده که شای ستگی او را بهدلیل صالحیت فنی و توانایی ارائه پا سخهای
ر ضایتبخش در روابط تعاملی به سؤاالت خاص ،مرتبط می سازد ) .(Guenzi & Georges, 2010پژوه شی که
تو سط ) Sharma & Lambert (1994انجام گرفت ،حاکی از درک پایین فرو شندگان از م شتریان شان میبا شد.
آنها بیان کردند که اگر فروشندگان بهتر آموزش ببینند یا اطالع دقیق و بیشتری جمعآوری کنند ،کارایی واحدهای
فروش میتواند بهبود یابد .فروشددندگان مشددتریگرا و نیز فروشددندگان مشدداورهای که مسددلول ایجاد و حفظ روابط
بلندمدت با مشددتری هسددتند ،باید درک بیشددتری از اهداف ،اسددتراتژیها و عملکرد نسددبت به مشددتریان داشددته
باشددند ) .(Sharma, 1990همچنین مطالعات پلهام نشددان میدهد که آموزشهای فروش مشدداورهمحور ،توانایی
فرو شندگان را جهت ارائه ارزش برتر ن سبت به رقبا افزایش میدهد .ارائه پیو سته ارزش ،موجب افزایش ر ضایت و
وفاداری خریداران و نیز کاهش حساسیت نسبت به قیمت توسط خریداران میشود و افزایش حفظ مشتری با کاهش
هزینه جایگزینی مشتری ازدسترفته که قطعا سود بیشتری برای شرکت نسبت به مشتری جدید دارد ،موجب بهبود
میزان سوددهی واحد فروش می شود ) .(Pelham, 2002این پژوهش تأثیر تخصص را بر تعامل خوشایند و ریسک
ادراکشده بررسی کرده است .لذا چنین فرض میشود که:
فرضیه  :3تخصص فروشنده بر نقش میانجی تعامل خوشایند در شرکت تعاونی رهسازان طبیعت صفاهان تأثیر دارد.
فرضیه  :4تخصص فروشنده بر نقش میانجی ری سک ادراک شده در شرکت تعاونی رهسازان طبیعت صفاهان تأثیر
دارد.
 .2-3وجهه فروشنده
وجهه فروشنده در ادبیات فروش ،بهعنوان درک مشتری از حسننیت ،صداقت و نگرانی فروشنده در مورد مشتری
تعریف میشود ) .(Echchakoui, 2016اگر فروشنده معتمد باشد ،مشتری میتواند به تخصص و وعدههای فروشنده
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در جهت رفع مشکالت خود به او تکیه کند ) .(Anderson & James, 1990از سوی دیگر ،مطالعات در زمینه وجهه
نشان میدهد هنگامیکه یک شخصی بااعتبار برداشت شود ،اطالعات ارائهشده قانعکنندهتر است که بهاینترتیب
احتمال بیشتری در جهت تحریک قصد خرید و انتخاب نام تجاری وجود دارد ) Grewal, Dhruv & Gotlieb,
 .(1994برای اینکه فروشندگان موفق باشند ،باید مشتریان را به خرید محصول متقاعد نمایند به همین دلیل وجهه
فروشنده یکی از عناصر مهم در تشویق مشتری به خرید است .اعتبار ،بهعنوان درجهای توصیف میشود که گیرنده از
منبع آن اطمینان ،شایستگی و صالحیت را ادراک میکند .اگر خریدار درک باالتری از وجهه فروشنده نسبت به
دیگران داشته باشد ،مشتری پیامهای فروشنده را بهتر درک خواهد کرد ).(Sharma & Lambert, 1994
خردهفروشان با رعایت اخالقیات مانند جلوگیری از افشای اطالعات محرمانه خریداران ،روشهای پرداخت مطملن،
سیاست بازگشت کاال ،ارائه محصوالت متناسب با شرایط خریدار و  ،...تمایالت خریداران را بهبود بخشند و در
ویژگیهای محصول ا راق نکنند و همچنین رفتار مناسبی در برخورد با خریداران داشته باشند تا تصویر مطلوبی از
خود بهجای بگذارند ).(Ayvazpour, Rezaei Dolatabadi & Mohammad Shafiee, 2020
این پژوهش تأثیر وجهه فروشنده را بر تعامل خوشایند و ریسک ادراکشده بررسی کرده است .لذا چنین فرض میشود
که:
فرضیه  :۵وجهه فروشنده بر نقش میانجی تعامل خوشایند در شرکت تعاونی رهسازان طبیعت صفاهان تأثیر دارد.
فرضیه  :6وجهه فروشنده بر نقش میانجی ریسک ادراکشده در شرکت تعاونی رهسازان طبیعت صفاهان تأثیر دارد.
 .2-4تعامل خوشایند
جویشن و هاوی ،تعامل خوشایند یک ارزیابی احساسی و شناختی ناشی از ارتباطات بینفردی است که نشاندهنده
وابستگی قوی با دیگری براساس برخی پیوندها است .تعامل خوشایند ،یک احساس را بهعنوان پاسخ به محرک
خارجی تعریف میکند و آن را به فرآیندهای ارزیابی اطالعات انسانی نسبت میدهد ) & Johnson, Sivadas
 .(Garbarino, 2008خوشایندی ،یک واکنش عاطفی از ارزیابی درکشده بین انتظارات قبلی و تجربیات واقعی است
).(Mohammad Shafiee, Yavari & Ghorbaian, 2016

خوشایندی به دودسته کلی تقسیمبندی میشود :خوشایندی ناشی از یک معامله خاص و خوشایندی کلی .در مقابل
ارزیابی خوشایندی ناشی از یک معامله خاص خوشایندی کلی مشتری نشاندهنده تصور کلی مشتری از تجربیات
معامالت گذشته با فروشندگان است و محققان فرض نمودند که تعامل لذتبخش یک ارزیابی ذهنی فرد از عناصر
عاطفی است ) .(Lin & Wu, 2012کیفیت رابطه بهعنوان یک متغیر چندبعدی شامل رضایت ،اعتماد ،تعهد و
صمیمیت است و نمیتوان صرفا نسبت به آن دید تکبعدی داشت ) & Mohammad Shafiee, Tabaeeian
.(Khoshfetrat, 2020

این پژوهش تاثیر تعامل خوشایند را بر وفاداری به فروشنده بررسی کرده است .لذا چنین فرض میشود که:
فر ضیه  :7نقش میانجی تعامل خو شایند بر وفاداری به فرو شنده در شرکت تعاونی ره سازان طبیعت صفاهان تأثیر
دارد.
 .2-5ریسک ادراکشده
ری سک ادراک شده در ادبیات فروش ،زمانی بهوجود میآید که م شتریان اح سا سات نا شی از عدم قطعیت و عواقب
منفی بالقوه را نسبت به یک رابطه مرتبط میکنند که از منافع فوری موردانتظار برای خرید ناشی نمی شود و مربوط
به پیامدهای بالقوهای ا ست که یک خریدار در ارتباط با فرو شنده دارد که در هر ری سکی میزانی از عدم قطعیت و
احتمال نهفته است و ازاینرو ،ارتباط مستقیمی به تصمیمگیری و نظمدهی در آینده دارد )Mohammad Shafiee,

مطالعات رفتار مصرفکننده

دوره نهم ،شماره دوم1401 ،

141

 .(Rahmatabadi & Soleimanzadeh, 2019البته هر ریسکی برای عدهای دیگر فرصت تلقی میشود و این امر
به م سلله ارتباط ری سک و ادراکات ب شری مربوط می شود .همانطورکه امنیت مفهومی از ذهنیت و طرز تلقی دارد،
ریسک نیز بستگی زیادی به تلقی انسانها دارد ).(Chang & Tseng, 2013
این پژوهش تأثیر ریسک ادراکشده را بر وفاداری به فروشنده بررسی کرده است .لذا چنین فرض میشود که:

فرضیه  :8نقش میانجی ریسک ادراکشده بر وفاداری به فروشنده در شرکت تعاونی رهسازان طبیعت صفاهان تأثیر
دارد.
 .2-4وفاداري به فروشنده
وفاداری ،تعهدی عمیق مبنی بر تکرار خرید محصوالت یا خدمات انتخابی بهصورت مستمر در آینده است که علیر م
شرایط و تالشهای بازاریابی رقبا ،مانع از بروز رفتارهای منفی در مشتریان کنونی میگردد ) Bowen & Chen,
 .(2001وفاداری درواقع به وجود نگرش مثبت نسبت به محصول یا نام تجاری اشاره دارد که باعث ایجاد رفتار
حمایتی از طرف مشتری میشود .وفاداری نگرشی اساسا تعهد و اعتماد مشتری را نشان میدهد درحالیکه وفاداری
رفتاری مربوط به خریدهای مکرر است ) .(Mohammad Shafiee & Ahghar Bazargan, 2018به منظور ایجاد
وفاداری نگرشی و وفاداری رفتاری در خریداران بر افزایش کیفیت روابط از طریق افزایش رضایت خریداران ،عمل به
تعهدات و افزایش اعتماد آنها باید موردتوجه قرار گیرد .همچنین به این نکته توجه شود که افزایش کیفیت رابطه
الزاما منجر به وفاداری رفتاری یا قصد خرید مجدد نمیشود مگر آنکه این افزایش منجر به خلق ارزش برای خریداران
شود ).(Rejali, Sanayei & Mohammad Shafiee, 2021
امروزه آنچه حائزاهمیت است ،برقراری ارتباط باکیفیت با مشتریان به منظور ارتقاء کیفیت ذهنی ادراکشده در
رابطه بین خریدار-فروشنده است که این امر بهنوبه خود سبب ایجاد وفاداری در مشتریان خواهد شد .کیفیت رابطه با
مشتریان ،میتواند بر وفاداری مشتریان مؤثر بوده و در دنیای رقابتی امروز ،سازمانها نهتنها باید بهدنبال جذب مشتری
جدید باشند بلکه حفظ و نگهداری مشتریان سابق و برقراری روابط قوی و وفادارنمودن آنان نیز باید موردتوجه قرار
گیرد که نهایتا میتواند سبب کسب مزیت رقابتی برای سازمانها گردد .تمایل مشتری به حفظ رابطه بلندمدت با یک
شخص ،ناشی از احساسات مثبت نسبت به کیفیت رابطه بین خریدار-فروشنده میباشد )& Jaiswal, Niraj, Park
.(Agarwal, 2018

با توجه به مطالب مذکور و هدف مطالعه مبنی بر بررسی اثر اعتماد ،تخصص و وجهه فروشنده بر وفاداری به
فروشنده با نقشهای میانجی تعامل خوشایند و ریسک ادراک شده ،مدل مفهومی پژوهش در شکل  1و به شرح زیر
ارائه میشود:
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شکل ( .)1مدل مفهومی پژوهش

 .3پيشينهپژوهش
) Eyvazpour, Rezaei Dolatabadi & Mohammad Shafiee (2020در پژوه شی با عنوان » برر سی
اخالقیات خردهفروشان الکترونیک و تأثیر آن بر تمایالت رفتاری خریدار و تصویر خردهفروش« به بررسی اخالقیات
خردهفروشددان الکترونیک و تأثیر آن بر تمایالت رفتاری خریدار و تصددویر خردهفروش پرداختهاند .یافتههای این
پژوهش ،نشان داد که اخالقیات خردهفروشان الکترونیک بر تمایالت رفتاری خریداران و اصول اخالقی خردهفروشان
الکترونیک بر ت صویر خردهفروش تأثیر معناداری دارد .نتایج پژوهش ن شان داد که ت صویر خردهفروش بر تمایالت
رفتاری خریدار تأثیر مثبتی دارد.
) Salehi, Bahari & Mohammadi (2020در پژوهشی با عنوان » تأثیر کیفیت رابطه با مشتری بر وفاداری
مشتریان در صنعت رستورانداری« با بررسی تأثیر اعتماد ،رضایت مشتری و تعهد ارتباطی بر وفاداری مشتریان به
این نتیجه رسیدند که سطح باالیی از کیفیت ارتباط با مشتری و جلب اعتماد مشتریان به ارائهدهنده خدمت ،رضایت
از خدمات و حفظ ارتباط ایجاد شده با م شتریان باعث وفادار شدن آنها می شود .لذا بخش خدمات با تأکید بر ایجاد
روابط باکیفیت در جهت وفادارنمودن مشتریان و سودآوری بیشتر حرکت خواهد کرد.
) Arab, Shirkhodaie & Firoozjaie (2019در پژوهشددی با عنوان »عوامل مؤثر بر وفاداری مشددتری با
نقش میانجی کیفیت مدیریت ارتباط با م شتری» به این نتیجه ر سیدند که بین کیفیت مدیریت ارتباط با م شتری و
وفاداری مشتری ،رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و متغیرهای کیفیت خدمات ،رضایت و ارزش مشتری هرکدام با
توجه به نقش میانجی کیفیت مدیریت ارتباط با مشتری رابطه مثبت و معناداری بر مشتری دارد.
) Mohammad Shafiee & Ahghar Bazargan (2016در پژوهشی با عنوان »اعتماد الکترونیک مشتریان
به فروشگاههای آنالین با رویکرد کاهش ری سک« با بررسی تاثیر اعتماد اینترنتی ،ابعاد و عوامل مؤثر بر آن و جذب
مشددتریان در یک وبسددایت فروش آنالین به این نتیجه رسددیدند که اعتماد خریداران را میتوان بر پایه حفاظت از
داراییهای خود در برابر ریسددکهایی که ایمنی آنها را بهخطر میاندازد ،حفظ نمود .شددرکتها باید با اسددتفاده از
سی ستم کنترل احراز هویت ،امنیت و حفظ حریم خ صو صی قوی به م شتریان اطمینان دهند که اطالعات ح ساس
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آنها مانند نام کاربری ،رمز عبور و اطالعات کارتبانکی آنها از دسدددترسدددیهای یرمجاز و سدددوءاسدددتفاده افراد
نامطملن حفاظت میشود.
) Rahimnia, Harandi & Fatemi (2012پژوهشددی را با عنوان »تاثیر کیفیت رابطه با مشددتری بر کیفیت
ادراک شده و وفاداری م شتریان موردمطالعه در هتلهای  ۵ستاره شهر م شهد» انجام دادند که یافتههای حا صل از
این پژوهش ،تأثیر کیفیت رابطه با مشتری را بر کیفیت ادراک شده و وفاداری مشتری را موردتأیید قرار میدهد .یک
رابطه باکیفیت و مطلوب ،منافع ب سیاری برای سازمانهای خدماتی در پی دارد .ازاینبین ،میتوان به مواردی چون
وفاداری بیشتر مشتریان ،افزایش توان سازمان در شرایط بحرانی ،حاشیه سود بیشتر ،کیفیت ادراک شده مشتری و
واکنش مثبت مشتریان نسبت به خرید و معرفی به دیگران اشاره نمود.
) Arditto, Cambra-Fierro, Fuentes-Blasco, Jarabab Ana & Vázquez-Carrascob (2020در
پژوهشددی با عنوان »درک مشددتری از فروشددندگان چگونه بر رابطه آنها تاثیر میگذارد؟« مدلی را برای اسددتفاده از
تجارب م شتری ارائه میدهد که چگونه ارزیابی م شتری از تعامل خریدار-فرو شنده به لحاظ درک تعامل خو شایند و
ریسددک بر ایجاد و توسددعه روابط اثر میگذارد .از ویژگیهای کلیدی نیروی فروش ،سددطح تخصددص و جلب اعتماد
میبا شد .در این پژوهش تأکید می شود که فرو شندگان باید دانش عمیقی از مح صوالت دا شته و همواره در صدد
جلب اعتماد م شتری از طریق حفظ منافع بلندمدت آنها با شند .نتیجه این پژوهش ،یک ارتباط م ستقیم و مثبتی را
بین سطح تخصص و اعتماد به منظور وفاداری و ایجاد تعهد به فروشنده را نشان میدهند.
) Poon, Albaum & Yin (2017در پژوه شی با عنوان »برر سی خطرات ،مزایای اعتماد بینفردی در روابط
خریدار  -فروشددنده در فروش مسددتقیم در یک کشددور یر ربی« به بررسددی تجزیهوتحلیل عواملی مانند اعتماد
ایجاد شده در رابطه بین خریدار و فرو شنده ،در فروش م ستقیم پرداختند و یافتههای آنان عنوان میکند که مدیران
فروش باید بر اهمیت جلب اعتماد مشددتریان در مدت دوره آموزش فروشددندگان تأکید کنند و نتایج مطالعه نشددان
میدهد که ابعاد اعتماد ممکن است پیشبینیکننده خوبی برای قصد خرید مشتریان در یک موقعیت فروش مستقیم
باشد .در این پژوهش ،جالبتوجه است که همه ابعاد اعتماد بهطور مثبت بر قصد خرید مجدد برای یک محصول به
شکل فروش م ستقیم تأثیر مثبتی نمیگذارد .این م سلله را میتوان تا حدی با این واقعیت تو ضیح داد که ت صویر
منفی فروش مستقیم ،گاها میتواند مانع اثرات ابعاد اعتماد شود.
) Echchakoui (2016در پژوهشدددی با عنوان »راب طه بین وج هه نیروی فروش و رف تار مشدددتری :نقش
ارزشافزوده تجربی تو سط نیروی فروش« بر تحلیل این م سلله متمرکز شده ا ست که فرو شندگان چگونه ارزش
شددرکت را به مشددتریان منتقل میکنند .این مطالعه ،دانش مفیدی را برای درک منبع ارزشافزوده تجربی توسددط
فروشنده مطرح کرده و اینکه چگونه این ارزش بر تمایالت رفتاری مشتریان تأثیر میگذارد .نتایج نشان میدهد که
وجهه فرو شنده یک منبع منا سب برای درک م شتری از ارزشافزوده تجربی فرو شنده ا ست و این ارزش درنهایت
موجب افزایش وفاداری م شتری می شود .ازاینرو ،تا جایی که یک فرو شنده رفتار اح سا سی معناداری از خود ن شان
دهد ،م شتری اح ساس خواهد کرد که در یک تعامل خو شایند ا ست و تمایل به تداوم رابطه وجود دارد .این مطالعه
عنوان میکند که تعامل خوشایند تأثیر مثبتی بر وفاداری مشتری و تعهد به فروشندگان دارد.
) Newell, Belonax & Macardle (2011در پژوه شی با عنوان «تأثیر روابط شخ صی و م شورتی رفتارهای
مختلف در مورد درک خریدار از فرو شنده در زمینه اعتماد ،تخ صص و وفاداری« به این نتیجه ر سیدند که رفتارهای
رابطهای یک فروشدددنده بهطور قابلتوجهی بر درک خریدار از اعتماد فروشدددنده و وفاداری خریدار بر رابطه ،اثرگذار
ا ست .نتایج این پژوهش ،ن شان میدهد که فرو شندگان باید به تو سعه مهارتهای ارتباطی بینفردی بی شتر توجه
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کنند تا به آنها کمک شود که ارتباطات عمیقتر و شخ صی بی شتری با خریدار دا شته با شند .همچنین نتایج ن شان
میدهد که رفتارهای مشورتی یک فروشنده بهطور قابلتوجهی بر درک مشتری از تخصص فروشنده و وفاداری در
رابطه تأثیر میگذارد .درنتیجه فروشددنده باید در تعیین و تحلیل نیازهای خریدار و توسددعه راهحلهای خالقانه برای
رفع این نگرانیها ،تخصص الزم را کسب کند.
 .4روششناسی پژوهش
این پژوهش از لحاظ هدف ،کاربردی و از لحاظ روش ،از نوع توصیفی و نحوه جمعآوری اطالعات آن پیمایشی
است .این پژوهش ،براساس روش میدانی و با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته در بین مشتریان شرکت رهسازان
طبیعت صفاهان در شهر ا صفهان انجام شده ا ست .جامعه آماری این پژوهش ،م شتریان ع سل شرکت تعاونی
رهسددازان طبیعت صددفاهان در نیمه دوم سددال  13۹۹هسددتند .با توجه به محدودیت در زمان ،منابع و امکانات این
پژوهش؛ برر سی کل جمعیت موردمطالعه و ا ستفاده از روش سر شماری امکانپذیر نبود و در این شرایط بخ شی از
این جامعه آماری که معرف کل جامعه فرض میشددود ،موردمطالعه و بررسددی قرار گرفت .روش نمونهگیری در این
پژوهش ،یرت صادفی ا ست و افرادی که در زمان مطالعه درد سترس بودند ،در نمونه موردمطالعه قرار گرفتند .چون
در این پژوهش از معادالت ساختاری برای تحلیل دادهها استفاده شده است ،برای تعیین حجم نمونه در این مطالعه،
از رابطه شوماخر و لومکس استفاده شده است که حجم نمونه تعیینشده و متناسب با معادالت ساختاری استفادهشده،
 ۲۰۰نفر از م شتریان شرکت ره سازان طبیعت صفاهان میبا شند ( .)Schumacker & Lomax, 2004حدود ۲6۰
پر س شنامه تو سط م شتریان پا سخ داده شد که از آن میان ۲۰۰ ،پر س شنامه قابلا ستفاده بود .سؤاالت پر س شنامه از
پژوهشهای )Arditto, Cambra-Fierro, Fuentes-Blasco, Jarabab Ana & Vázquez-Carrascob (2020
و ) Echchakoui (2016اسددتخراش شددده اسددت که با تغییراتی متناسددب با موردمطالعه ،بومیسددازی شددده اسددت.
پر س شنامه این پژوهش ،به شکل آنالین در سایت و پیج این ستاگرام مربوط به شرکت قرار داده شد .پر س شنامه
محقق ساخته در این پژوهش شامل دو بخش سؤاالت عمومی و تخصصی است .سؤاالت عمومی شامل  7سؤال و
سؤاالت تخصصی شامل  ۲3سؤال میباشد که از این سؤاالت در آزمون فرضیهها و بررسی مدل پژوهش استفاده
شد .در پژوهش حا ضر ،پا سخها روی مقیاس ۵درجهای لیکرت م شخص شدهاند (خیلی کم= ،1کم= ،۲متو سط=،3
زیاد= ،4خیلی زیاد= .)۵روشهای گردآوری دادههای این پژوهش ،به دو دسدددته روشهای کتابخانهای و روشهای
میدانی قابلتقسدددیم اسدددت .برای گردآوری دادههای مربوط به ادبیات پژوهش ،تدوین فرضدددیهها و مدل پژوهش،
شناسایی عوامل و مؤلفهها از روش کتابخانهای ازجمله کتب ،مجالت ،پایاننامهها و پایگاههای اطالعاتی اینترنتی و
برای تأیید عوامل و مؤلفهها ،جمعآوری دادههای مربوط به سؤاالت پژوهش و آزمون فر ضیهها ،از روش پیمای شی
نظیر مصاحبه و پرسشنامه محققساخته استفاده گردید .در این پژوهش ،پرسشنامه بهکاررفته براساس مبانینظری و
پژوهشهای مشابه انجام شده و روایی و پایایی آن بررسی و تأیید شده است .روایی اندازهگیری شده این پژوهش به
سه طریق روایی صوری و روایی همگرا و روایی واگرا برر سی شده ا ست .به منظور سنجش روایی صوری در این
پژوهش ،از نظر متخصصان استفاده شد .برای سنجش پایایی در این پژوهش ،از روش سازگاری درونی استفاده شده
اسددت .این روش ،برآوردی از میزان همبسددتگی میان متغیرهایی که سددازه یا مقیاس موردنظر را میسددازند ،نشددان
میدهد .شاخص متداول برای ارزیابی پایایی در این روش ،ضریب آلفای کرونباخ میباشد .ضریب آلفای بهدستآمده
برای این پژوهش  ۰/۹۵اسددت که پایایی مناسددبی برای پرسددشددنامه میباشددد .به منظور تحلیل دومتغیره از تحلیل
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14۵

همبستگی به منظور بررسی وجود ارتباط بین متغیرها و همچنین بررسی شدت ارتباط استفاده شده است که با توجه
به کمی درنظرگرفتن دادهها ،از ضریب همب ستگی پیر سون ا ستفاده شده ا ست .مدل ا صلی این پژوهش ،تو سط
مدل سازی معادالت ساختاری آزمون گردیده است .با توجه به حجم نمونه ،فرآیند تحلیل دادهها و حداقل حساسیت
نسبت به حجم نمونه ،استفاده از روش  Smart plsبه منظور مدل سازی معادالت ساختاری برای انجام این پژوهش
استفاده شده است ).(Human, 2001

متغیر
اعتماد

تخصص

وجهه فروشنده

تعامل خوشایند

ریسک ادراکشده

وفاداری به فروشنده

جدول ( .)1مؤلفههاي سنجش متغيرهاي پژوهش
پرسشنامه
فروشندهای که من با او در ارتباط هستم صادق است
این فروشنده در کار خود امین و درستکار است
این فروشنده در مورد قیمت و محصول حقیقت را بیان میکند
این فروشنده درباره مشکالت و شرایط نامناسب محصول ،حقایق را پنهان نمیکند
فروشندهای که از او خرید میکنم زیرک و باهوش است
این فروشنده صالحیت الزم را برای شغل فروشندگی دارد
این فروشنده در مورد محصول متخصص است
این فروشنده توانایی الزم جهت پاسخ به سؤاالت من را دارد
این فروشنده نگران منافع من است
این فروشنده برای حل مشکل من تالش میکند
با خرید از این فروشنده حس خوبی بهدست میآورم
بهطورکلی از این فروشنده رضایت دارم
خرید از این فروشنده تأثیر مطلوب و خوشایندی بر من دارد
این فروشنده نظر من را جلب میکند
خرید از این فروشنده باعث ضرر مالی میشود
خرید از این فروشنده پرریسک است
این فروشنده تالش میکند سود خود را از طریق هزینههای یرشفاف افزایش دهد
من رابطه خود را با این فروشنده بهعنوان یک ارتباط بلندمدت میبینم
ارتباط با این فروشنده ارزشمند است
هنگام خرید محصول با اولین کسی که تماس میگیرم این فروشنده است
من این فروشنده را به سایر فروشندگان ترجیح میدهم
من به خرید از این فروشنده ادامه میدهم
در توصیه خرید از این فروشنده به دیگران شکی ندارم

 .5یافتههاي پژوهش
در این قسددمت ،نتایج حاصددل از تحلیل دادههای جمعآوریشددده پژوهش در دو بخش فرعی و تحلیل توص دیفی و
استنباطی بهطورخالصه مورداشاره قرار میگیرد.
 .5-1یافتههاي توصيفی
برای تحلیل دادههای جمعیت شناختی ،از نرمافزار  SPSS 25ا ستفاده شد .جدول  ،۲یافتههای جمعیت شناختی را
نشان میدهد.
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جدول ( .)2یافتههاي جمعيتشناختی
متغير
جنسیت

سطح تحصیالت

درآمد

شغل

سابقه خرید

حجم خرید

فراوانی هر طبقه

درصد فراوانی دادههاي هر طبقه

دامنه
زن

7۹

3۹.۵

مرد

1۲1

6۰.۵

دیپلم و کمتر

7۵

37.۵

لیسانس

88

44

فوقلیسانس

۲8

14

دکتری

۹

4.۵

زیر  ۲/۵میلیون

1۹

۹.۵

 ۲/۵تا  ۵میلیون

6۰

3۰

 ۵تا  1۰میلیون

111

۵۵.۵

باالی  1۰میلیون

1۰

۵

کارمند بخش دولتی

4۹

۲4.۵

کارمند بخش خصوصی

61

3۰.۵

آزاد

6۲

31

در حال تحصیل

1۲

6

خانهدار

1۲

6

بیکار

4

۲

اولین بار

44

۲۲

 1تا  3بار

۵8

۲۹

 4تا  1۰بار

74

37

باالی  1۰بار

۲4

1۲

کمتر از  1۰کیلوگرم

۹۲

46

 1۰تا  ۲۰کیلوگرم

8۰

4۰

 ۲۰تا  3۰کیلوگرم

۲4

1۲

باالی  3۰کیلوگرم

4

۲

 .5-2یافتههاي استنباطی و بررسی وضعيت فرضيههاي پژوهش
نتایج مربوط به آزمون همبسدتگی پیرسدون برای متغیرهای پژوهش ،در جدول  3ارائه شدده اسدت .در بررسدی
میزان همبسددتگی بین هر دو متغیر ،فرض صددفر مبنی بر عدم همبسددتگی معنیدار بین متغیرها اسددت و فرض یک
مبنی بر وجود همبستگی معنیدار بین دو متغیر میباشد .با مقای سه سطح معناداری مربوط به ضریب همبستگی هر
دو متغیر ،چنانچه این مقدار کمتر از  ۰/۰۵باشد ،نشان از وجود همبستگی بین متغیرها و تأیید فرضیه یک میباشد.
وجود ضریب همبستگی منفی بین دو متغیر ،نشان از وجود رابطه معکوس بین آنها میباشد .همانطورکه در جدول
 3مشاهده میشود ،تمامی متغیرها با یکدیگر در ارتباط هستند و شدت همبستگی بین متغیرها بسیار قوی است.
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وفاداری به
فروشنده

ریسک
ادراکشده

1

1
-۰.7۲7

جدول ( .)3همبستگی بين متغيرهاي پژوهش
اعتماد
تخصص
تعامل خوشایند وجهه
فروشنده
1
۰.۹۰7
1
۰.88۲
۰.۹14
1
۰.8۹6
۰.۹36
۰.۹۰7
1
-۰.71۹
-۰.7۰6
-۰.686
-۰.73۰
۰.883
۰.۹1۰
۰.887
۰.۹۲1
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اعتماد
تخصص
وجهه فروشنده
تعامل خوشایند
ریسک ادراکشده
وفاداری به فروشنده

در این پژوهش ،به منظور بررسددی فرضددیهها و روابط بین متغیرها از طریق مدلسددازی معادالت سدداختاری با
نرمافزار  Smart PLSبرر سی شده ا ست .برر سی برازش مدل در سه ق سمت برازش مدلهای اندازهگیری ،برازش
مدلهای ساختاری ،برازش مدل کلی انجام شده ا ست .برازش مدل اندازهگیری شامل سه بخش پایایی شاخص،
روایی همگرا و روایی واگرا اسددت .در بررسددی برازش پایایی شدداخص ،در سدده معیار سددنجش بارهای عاملی ،آلفای
کرونباخ و پایایی ترکیبی پرداخته شدددده اسدددت .بار عاملی ،تعیینکننده میزان ارتباط بین دو متغیر آشدددکار و پنهان
میبا شد .بارهای عاملی از طریق محا سبه میزان همب ستگی شاخصهای یک سازه با آن سازه محا سبه می شوند و
اگر این مقدار بزرگتر و یا مساوی  ۰/4شود ،نشان بر قابلقبولبودن پایایی مدل اندازهگیری است و یعنی واریانس
بین سازه و شاخصهای آن از واریانس خطای اندازهگیری آن سازه بی شتر بوده ا ست .مقدار آلفای کرونباخ برای
محاسبه هماهنگی درونی ابزار اندازهگیری تنها در صورتی قابلقبول است که باالتر از  ۰/7باشد .درصورتیکه مقدار
پایایی ترکیبی برای هر سازه بیش از  ۰/7باشد ،حاکی بر پایداری درونی مناسب برای مدلهای اندازهگیری داشته و
اگر این مقدار برای هر سددازه کمتر از  ۰/6باشددد ،عدم وجود پایایی را نشددان میدهد .طبق نتایج جدول  ،4تمامی
متغیرها در تمامی معیارهای اندازهگیری پایایی ،پایا هستند.

متغیر
اعتماد
تخصص
وجهه فروشنده
تعامل خوشایند
ریسک ادراکشده
وفاداری به فروشنده

جدول ( .)4نتایج پایایی شاخص
آلفای کرونباخ
بار عاملی
۰.۹۲3
۰.۹
۰.۹48
۰.۹3
۰.8۹1
۰.۹۵
۰.۹۵7
۰.۹4
۰.۹3۹
۰.۹4
۰.۹71
۰.۹3

پایایی ترکیبی
۰.۹46
۰.۹63
۰.۹48
۰.۹6۹
۰.۹61
۰.۹77

در روایی همگرا ،میانگین واریانس استخراش شده ) (AVEمیزان همبستگی یک سازه با شاخصهای خود را نشان
میدهد .اگر میانگین واریانس استخراش شده بی شتر از  ۰/۵باشد ،روایی همگرا قابلقبول است .روایی واگرا هنگامی
قابلقبول است که میزان میانگین واریانس استخراش شده برای هر سازه بی شتر از واریانس اشتراکی ) (ASVبین آن
سازه و مربع مقدار ضریب همبستگی بین سازهها در مدل باشد ) .(Fornell & Larcker, 1981طبق نتایج جدول
 ۵و  ،6هرکدام از متغیرها دارای روایی مناسب میباشند.
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جدول ( .)5نتایج روایی همگراي سازهها
روایی همگرا
متغیر
۰.813
اعتماد
۰.866
تخصص
۰.۹۰۲
وجهه فروشنده
۰.88۵
تعامل خوشایند
۰.8۹1
ریسک ادراکشده
۰.87۵
وفاداری به فروشنده

وجهه
فروشنده

وفاداری به
فروشنده

ریسک
ادراکشده

۰.۹۵۰

۰.۹4۵
۰.888

۰.۹44
-۰.7۲7
-۰.686

جدول ( .)6نتایج روایی واگراي سازهها
اعتماد
تخصص
تعامل خوشایند

۰.۹41
-۰.7۲۹
۰.۹۲۲
۰.۹۰7

۰.۹3۹
۰.۹36
-۰.7۰6
۰.۹11
۰.۹14

۰.۹1۲
۰.۹۰۹
۰.8۹۹
-۰.7۲3
۰.886
۰.88۲

متغیر
اعتماد
تخصص
تعامل خوشایند
ریسک ادراکشده
وفاداری به فروشنده
وجهه فروشنده

برای ارزیابی برازش مدل ساختاری ،سه معیار اعداد معناداری یا ضریب  ،tضریب تعیین 𝑅21و شاخص کیفیت
مدل ساختاری یا شاخص افزونگی  𝑄2بررسی شده است .درصورتیکه مقدار معناداری  tاز  1/۹6بیشتر شود ،نشان
از صحت رابطه بین سازهها و درنتیجه تأیید فرضیههای پژوهش در سطوح اطمینان مختلف است .در بررسی ضریب
تعیین مقادیر ( ۰/1۹ضددعیف)( ۰/33 ،متوسددط) و ( ۰/67قوی) به ترتیب مذکور ،قویبودن برازش بخش سدداختاری
مدل را بهو سیله ضریب تعیین برر سی میکند .شاخص افزونگی یا شدت قدرت پیشبینی مدل در مورد سازههای
درونزا به سه مقدار ( ۰/۲ضعیف)( ۰/1۵ ،متوسط) و ( ۰/3۵قوی) تقسیمبندی می شود ) Davari & Rezazadeh,
 .(2016معیار GOF۲مربوط به بخش کلی مدلهای معادالت ساختاری میباشد بدین صورتکه میتوان توسط این
معیار بعد از برازش بخش اندازهگیری و بخش ساختاری ،برازش کلی را نیز کنترل نمود .مقدار  ۰/۲۵ ، ۰/۰1و ۰/36
به ترتیب بهعنوان مقادیر ضعیف متوسط و قوی برای  GOFمعرفی شدهاند و هرچه مقدار این شاخص بی شتر باشد،
برازش کلی آن مدل در حد مطلوبتری قرار دارد ) .(Wetzels et al., 2009همانطورکه مقدار این شاخص ۰/7۲3
بهدست آمده ،نشان از قدرت باالی مدل این پژوهش است .با توجه به نتایج جدول  ،7برازش مدل ساختاری و مدل
کلی در سطح قوی انجام گردید.

1 RSquares
2 Goodness of Fit
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شکل ( .)2مدل پژوهش در حالت ضرایب مسير

شکل ( .)3مدل پژوهش در حالت ضرایب معناداري

14۹
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متغیر
اعتماد
تخصص
وجهه فروشنده
تعامل خوشایند
ریسک ادراکشده
وفاداری به فروشنده

جدول ( .)7نتایج برازش مدلساختاري و کل مدل
شاخص کیفیت
ضریب تعیین
-

-

-

-

-

۰.8۹8
۰.۵38
۰.8۵6

-

۰.787
۰.474
۰.741

GOF

۰.7۲3

بعد از حصول اطمینان از قویبودن برازش مدل ،فرضیههای پژوهش موردبررسی قرار گرفت .با توجه به نتایج
شکلهای  ۲و  ،3برای آزمون معناداری فرضیهها ،از دو شاخص ضرایب مسیر و ضرایب معناداری استفاده شده است.
با توجه به اینکه ضرایب معناداری مسیرهای مدل ،معناداری فرضیههای پژوهش را بررسی میکنند و ضریب مسیر
بیانکننده وجود رابطه علی خطی و شدت و جهت این رابطه بین دو متغیر مکنون است؛ اگر مقدار ضریب مسیر ،از
 1/۹6بیشتر شود ،نشان از صحت رابطه بین سازهها بوده و درنتیجه فرضیههای پژوهش در سطحاطمینان ۹۵درصد
تأیید میشوند .ضریب بتا بین  -1و  +1است که صفربودن آن نشان از عدم رابطه خطی بین دو متغیر میباشد.
جدول ( .)8ضرایب مسير و معناداري
ضریب مسیر
فرضیه
۰.۲۰8
 .1اعتماد بر نقش میانجی تعامل خوشایند در شرکت تعاونی رهسازان
طبیعت صفاهان تاثیر دارد.
-۰.433
 .۲اعتماد بر نقش میانجی ریسک ادراکشده در شرکت تعاونی رهسازان
طبیعت صفاهان تاثیر دارد.
۰.۵۲۲
 .3تخصص فروشنده بر نقش میانجی تعامل خوشایند در شرکت تعاونی
رهسازان طبیعت صفاهان تاثیر دارد.
-۰.۲۰7
 .4تخصص فروشنده بر نقش میانجی ریسک ادراکشده در شرکت
تعاونی رهسازان طبیعت صفاهان تاثیر دارد.
۰.۲46
 .۵وجهه فروشنده بر نقش میانجی تعامل خوشایند در شرکت تعاونی
رهسازان طبیعت صفاهان تاثیر دارد.
-۰.11۵
 .6وجهه فروشنده بر نقش میانجی ریسک ادراکشده در شرکت تعاونی
رهسازان طبیعت صفاهان تاثیر دارد.
 .7نقش میانجی تعامل خوشایند بر وفاداری به فروشنده در شرکت تعاونی ۰.83۵
رهسازان طبیعت صفاهان تاثیر دارد.
-۰.118
 .8نقش میانجی ریسک ادراکشده بر وفاداری به فروشنده در شرکت
تعاونی رهسازان طبیعت صفاهان تاثیر دارد.

ضریب t

نتیجه نهایی آزمون
تأیید

3.667

تأیید

7.48۵

تأیید

1.467

عدم تایید

4.۰7۹

تأیید

1.۰41

عدم تایید

۲۲.۹۲۲

تأیید

3.۰67

تأیید

3.۲۵6

لذا طبق نتایج جدول  ،8میتوان ا ستنتاش نمود که اعتماد بر نقش میانجی تعامل خو شایند فرضیه ( ،)1تخصص
فرو شنده بر نقش میانجی تعامل خو شایند (فر ضیه  ،)3وجهه فرو شنده بر نقش میانجی تعامل خو شایند (فر ضیه ،)۵
نقش میانجی تعامل خوشایند بر وفاداری به فروشنده (فرضیه  )7در شرکت رهسازان طبیعت صفاهان رابطه مثبت و
معناداری دارند .اعتماد بر نقش میانجی ری سک ادراک شده (فر ضیه  ،)۲نقش میانجی ری سک ادراک شده بر وفاداری
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به فرو شنده (فر ضیه  ) 8در شرکت ره سازان طبیعت صفاهان رابطه منفی و معناداری دارند .تخ صص فرو شنده بر
نقش میانجی ری سک ادراک شده (فر ضیه  )4و وجهه فرو شنده بر نقش میانجی ری سک ادراک شده (فر ضیه  )6در
شرکت تعاونی رهسازان طبیعت صفاهان ارتباط معناداری ندارند.
 .6نتيجهگيري و پيشنهادها
پژوهش حا ضر با هدف ت شخیص ،شنا سایی و مدل سازی تاثیر اعتماد ،تخ صص و وجهه فرو شنده بر وفاداری
مربوط به فروشنده با نقشهای میانجی تعامل خوشایند و ریسک ادراکشده انجام گردید .در این قسمت از پژوهش،
نتایج حاصل از بررسی دادهها و فرضیهها و تحلیل معادالت ساختاری مربوط به هرکدام بهطور جداگانه بیان میشود:
نتایج این پژوهش ن شان میدهد که اعتماد بر نقش میانجی تعامل خو شایند رابطه مثبت و معناداری دارد .تأیید
فر ضیه  1با نتایج پژوهش ) Newell, Belonax & Macardle (2011همرا ستا ا ست .پژوهش آنها حاکی از آن
ا ست که اعتماد بر ارزیابی م شتریان از تعامل با فرو شندگان تاثیر م ستقیم و مؤثری دارد و به این نتیجه ر سیدند که
رفتارهای رابطهای یک فروشنده بهطور قابلتوجهی بر درک خریدار از اعتماد فروشنده اثرگذار است .در پژوهش نول
و همکاران مجموعهای از رفتارهای رابطهای فرو شنده با عنوان تعامل خو شایند مدنظر ا ست و در رفتارهای خاص
فروشندگان بهعنوان متغیرهای میانجی مطرح شده است .لذا در این راستا پیشنهادهای زیر ارائه میشود:
 .1اصالح ساختار در حوزه جذب سرمایههای انسانی در راستای استخدام و بکارگیری نیروهای فروش از بین افرادی
که ویژگی شخ صیتی جلب اعتماد در آنها پررنگتر ا ست .در این را ستا میتوان از ت ستهای مختلف روان شنا سی
استفاده نمود.
 .۲ایجاد سیستم مناسب به منظور دریافت نظرات و پیشنهادهای مشتریان درخصوص ارزیابی جلب اعتماد نیروهای
فروش.
 .3ایجاد سیستمهای نظارتی به منظور ارزیابی عملکرد نیروهای فروش توسط بازرسان این حوزه در صنعت.
 .4توسعه مهارتهای ارتباطی بینفردی فروشندگان به منظور ارتباطات عمیقتر و شخصی با خریداران.
نتایج این پژوهش ،ن شان میدهد که اعتماد بر نقش میانجی ری سک ادراک شده رابطه منفی و معناداری دارد .تأیید
فرضدددیه  ۲با نتیجه پژوهش Arditto, Cambra-Fierro, Fuentes-Blasco, Jarabab Ana & Vázquez-
) Carrascob (2020همرا ستا ا ست .در این پژوهش با مطالعه درک م شتری از فرو شندگان به این نتیجه ر سیدند
که اعتماد تأثیر منفی و معناداری بر نقش میانجی ریسک ادراکشده دارد .نتایج پژوهش حاضر با نتایج پژوهش پون
و همکاران همرا ستا ا ست .آنها با برر سی خطرات ،مزایای اعتماد بینفردی در روابط خریدار-فرو شنده در فروش
م ستقیم به این نتیجه ر سیدند که ت صویر منفی نیروی فروش ،گاها میتواند مانع اثرات ابعاد اعتماد شود .لذا در این
راستا موارد زیر پیشنهاد میشود:
 .1مشورت شخصیسازیشده و نظارت بر مشتریان.
 .۲اهمیت تمرکز فروشندگان به حفظ سطح باالی رضایت اجتماعی و اقتصادی در روابط با خریداران.
 .3افزودن ارزش به رابطه با خریداران.
نتایج این پژوهش ،ن شان میدهد که تخ صص فرو شنده بر نقش میانجی تعامل خو شایند رابطه مثبت و معناداری
دارد .تأیید فرضیه  3همراستا با مطالعات پژوهش ) Newell, Belonax & Macardle (2011است .آنها در مورد
تأثیر روابط شددخصددی و مشددورتی رفتارهای مختلف در مورد درک خریدار از فروشددنده در زمینه تخصددص و ایجاد
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خوشایندی به رابطه مثبت و معناداری رسیدند .در پژوش نول و همکاران ،اعتماد نقش میانجی بین تخصص و رابطه
وفادارانه دارد .لذا در این راستا موارد زیر پیشنهاد میشود:
 .1فرو شندگان باید به تو سعه مهارتهای ارتباطی بینفردی بی شتر توجه کنند تا به آنها کمک شود که ارتباطات
عمیقتر و شخصی بیشتری با خریدار داشته باشند.
 .۲رفتارهای مشددورتی یک فروشددنده بهطور قابلتوجهی بر درک مشددتری از تخصددص فروشددنده در رابطه تأثیر
میگذارد.
 .3فرو شنده باید در تعیین و تحلیل نیازهای خریدار و تو سعه راهحلهای خالقانه برای رفع این نگرانیها ،تخ صص
الزم را کسب کند.
 .4اجرای آموزشهای کاربردی در زمینه تکنیکهای فروش و فروشدددندگی برای نیروهای فروش بهمنظور افزایش
کیفیت ارتباط با مشتری و همچنین تکرار آموزشها در فواصل زمانی مناسب.
نتایج این پژوهش ،نشان میدهد که تخصص فرو شنده بر نقش میانجی ریسک ادراک شده ارتباط معناداری ندارد.
عدم تأی ید فرضددد یه  4با نتی جه پژوهش & Arditto, Cambra-Fierro, Fuentes-Blasco, Jarabab Ana
) Vázquez-Carrascob (2020م شابه ا ست .در برر سی رابطه بین تخ صص و ری سک ادراک شده ارتباط آنها
بهطور یرمسددتقیم از طریق اعتماد تأیید میشددود و در این مورد بدینمعنی اسددت که برای خریداران موردمطالعه،
تخ صص فرو شندگان به کاهش ری سک ادراک شده کمک نمیکند و باید با سایر اقداماتی که موجب تقویت اعتبار
فردی میشود ،همراه گردد .لذا در این راستا موارد زیر پیشنهاد میشود:
 .1شرکتها باید فرو شندگان خود را بهگونهای جذب و ا ستخدام نمایند که به لحاظ وجود تخ صص ،از مهارتهای
ارتباطی و هوش هیجانی مطلوبی برخوردار باشند.
 .۲ایجاد ادراک از وجود ارزش در رابطه بههمراه سددطح باالیی از تخصددص به ایجاد روابط بلندمدت با مشددتریان،
کمک شایانی در کسبوکار خواهد نمود.
نتایج این پژوهش ،نشان میدهد که وجهه فروشنده بر نقش میانجی تعامل خوشایند رابطه مثبت و معناداری دارند.
تأیید فرضددیه  ۵با نتایج پژوهش مطالعات ) Echchakoui (2016همراسددتا اسددت .ایچایکو در این پژوهش مفهوم
وجهه را به نیروی فروش نسددبت داده و اهمیت آن را برای فرآیند خلق ارزش و موفقیت فروشددنده نشددان میدهد.
درنتیجه ،اگر مشتری وجهه فروشنده را مثبت ارزیابی کند ،احتماال خدمات فروشنده را نیز مطلوب تصور میکند .در
پژوهش ایچایکو ارتباط بین وجهه فروشددنده و تعامل خوشددایند در فتددای تأیید نهایی فروشددنده به منظور برقراری
روابط بلندمدت با فروشنده است .لذا در این راستا موارد زیر پیشنهاد میشود:
 .1با توجه به تأثیر وجهه فرو شنده بر ق صد خرید م شتریان ،فرو شندگان میتوانند بهوا سطه اطمینان م شتریان به
قابلیتهای مشاورهای ،قصد خرید آنها را افزایش دهند.
 .۲شنا سایی خ صو صیات خا صی که نیرویهای فروش را موفقتر میکند و آموزشهای مکمل بهمنظور ایجاد این
خصوصیات در نیروی فروش برای کسب مزیت رقابتی در محیطهای کسبوکار امروزی.
 .3نگرش مطلوب نسبت به فرو شنده بهطوریکه نقش ا سا سی در قصد خرید مشتریان ایفا میکند ،بنابراین تو سعه
روابط بلندمدت با مشتری میبایست مدنظر قرار داده شود.
نتایج این پژوهش ،نشددان میدهد که وجهه فروشددنده بر نقش میانجی ریسددک ادراکشددده ارتباط معناداری ندارد.
عدمتأیید فرضدیه  6با نتایج پژوهش ) Poon, Albaum & Yin (2017همراسدتا اسدت .آنها با بررسدی ریسدک
ادراکی از جانب خریدار ،مزایای اعتماد بینفردی را که جزئی از اعتبار و وجهه فروشددنده اسددت را در روابط خریدار و
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فروشنده در فروش مستقیم درنظر گرفتند و به این نتیجه رسیدند که تصویر منفی نیروی فروش ،گاها میتواند مانع
اثرات ابعاد اعتماد شود ولی همه ابعاد اعتماد بهطور مثبت بر ق صد خرید مجدد برای یک مح صول به شکل فروش
مستقیم تاثیر مستقیمی ندارد .در پژوهش پون ،متغیر اعتماد و ابعاد آن جزئی از اعتبار و وجهه فروشنده درنظر گرفته
شدهاند .لذا در این راستا پیشنهاد میشود که:
 .1مدیریت فروش میبایست وجهه خوشبینانهای درخصوص آینده کاری پرسنل ایجاد کند تا آنها بیشتر در تحقق
اهداف شرکت درگیر شده و انگیزه بیشتری نسبت به تعامل بهتر و کاهش ریسک ارتباطی با مشتریان ایجاد کنند.
 .۲توانمندی فروشندگان در هوشمندانه گوشکردن به صحبتهای مشتریان ،میتواند ری سک ارتباطی بین آنها را
کاهش دهد.
 .3به مدیران پی شنهاد می شود که با برگزاری دورههای کاربردی اخالق حرفهای ،باعث افزایش سطح خدمتر سانی
فروشندگان نسبت به مشتریان شوند.
نتایج این پژوهش ،ن شان میدهد که نقش میانجی تعامل خو شایند بر وفاداری به فرو شنده رابطه مثبت و معناداری
دارد .تأی ید فرضددد یه  7با ن تایج پژوهش & Arditto, Cambra-Fierro, Fuentes-Blasco, Jarabab Ana
) Vázquez-Carrascob (2020همراسددتا اسددت .این پژوهش بیان میکند که فروشددندگان باید دانش عمیقی از
محصوالت داشته و همواره درصدد جلب اعتماد مشتری از طریق حفظ منافع بلندمدت آنها باشند .مطالعات آردیتو
و همکاران یک ارتباط مستقیم و مثبتی را بین سطح تخصص و اعتماد به منظور وفاداری و ایجاد تعهد به فروشنده
را نشددان میدهند .در این پژوهش ،اثر تعامل خوشددایند بهطور همزمان بر تعهد و وفاداری به فروشددنده بهعنوان دو
متغیر وابسته بررسی شده است .لذا در این راستا پیشنهاد میشود که:
 .1به کارگیری مدیر یت ارتباط با مشدددتری بهمنظور ای جاد ارزش و تر یب مشدددتری به وجود روابط بلندمدت با
فروشندگان.
 .۲توجه بر تأثیر هوش هیجانی بر تطابق فروش و راهنمایی مشدددتریان جهت گوشکردن به صدددحبت و توجه به
د د ههای مشتریان.
 .3توسعه توانایی پاسخگویی فروشندگان به نیاز مشتری و توجه به زبان بدن مشتریان در هنگام خرید.
نتایج این پژوهش ،نشددان میدهد که نقش میانجی ریسددک ادراکشددده بر وفاداری به فروشددنده رابطه مثبت و
معناداری دارند .تأیید فرضیه  8با نتیجه پژوهش ) Echchakoui (2016همراستا است .در مطالعات ایچایکو با توجه
به تأثیر ری سک درک شده بر عوامل رابطهای ،نتایج ن شان میدهد که یک رابطه معکوس بین ری سک درک شده و
وفاداری وجود دارد و هرچه میزان ری سک درک شده تو سط م شتری در رابطه با تعامل او با یک فرو شنده م شخص
کمتر باشد ،وفاداری وی نسبت به این فروشنده بیشتر خواهد بود .لذا در این راستا موارد زیر پیشنهاد میشود:
 .1تالش بهمنظور پایبندی به تعهدات و ایجاد ارزش برتر برای مشتری.
 .۲احترام به نظرات منفی مشتری و بررسی آنها در راستای اصالح روابط بین خریدار و فروشنده.
 .3سنجش دورهای رضایت مشتریان و تالش هدفمند بهمنظور افزایش رضایت مشتری.
در انجام هر پژوهشدددی طبیعتا محدودیت هایی وجود دارد و پژوهش حاضدددر نیز با محدودیت هایی مواجه بود که
عبارتنداز:
 .1محدودبودن تعداد شرکتهای تعاونی بهمنظور فروش مستقیم عسل.
 .۲وجود بیماری کووید  1۹که باعث عدم دسددترسددی به مصددرفکنندگان بیشددتر شددرکت تعاونی رهسددازان طبیعت
صفاهان بود.
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 .3عدم دسترسی به مشتریان شرکت تعاونی رهسازان طبیعت صفاهان با استفاده از روشهای الکترونیکی.
در حین انجام این پژوهش ،چالش هایی بهوجود آمد که با توجه به م حدودیت ها ،پرداختن به تمامی این موارد
امکانپذیر نبود .لذا در ادامه به پژوهشگرانی که قصد دارند در این زمینه فعالیت کنند پیشنهادهای زیر ارائه میشود:
 .1این پژوهش صددرفا برای شددرکت تعاونی رهسددازان طبیعت صددفاهان انجام شددده اسددت که میتوان برای سددایر
شرکتهای تولیدکننده مح صوالت و خدمات انجام داد و انجام پژوهشهای م شابه با ا ستفاده از یک نمونه بزرگتر
در سایر شرکتها به منظور تقویت قابلیت تعمیم و ایجاد اعتبار برای یافتهها.
 .۲با توجه به اینکه در ا لب تحقیقات عوامل مؤثر بر وفاداری مشددتریان به سددازمانهای ارائهدهنده محصددوالت
معطوف اسددت ،پژوهشددگران بعدی میتوانند عوامل مؤثر را بهعنوان سددایر متغیرها نسددبت به وفاداری به فروشددنده
بررسی کنند.
 .3با توجه به اینکه این پژوهش در بازار  B2Cانجام گرفت ،پیشددنهاد میشددود که پژوهشددی مشددابه در بازارهای
صنعتی  B2Bصورت پذیرد.
سپاسگزاري

از سازمان تعاونی مرکز اصفهان بهخاطر حمایت مالی و همکاری در اجرای پژوهش حاضر سپاسگزاری میشود.
از داوران محترم بهخاطر ارائه نظرهای ساختاری و علمی سپاسگزاری میشود.
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:نویسندگان این مقاله
 سال۲7  دارای،دکتر علی کاظمی؛ دانشیار و عتو هیات علمی گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه اصفهان
پژوهشدددی در- مقاله علمی6۰ سدددابقه کاری و تألیف چندین جلد کتاب و طرحهای پژوهشدددی و بیش از
.حوزههای مختلف بازرگانی میباشد
مهدي امامی؛ فارغ التح صیل ر شته مدیریت بازرگانی در مقطع کار شنا سی ار شد از دان شگاه ا صفهان
 و بازاریابی ان سان به ان سان و کتاب حاکمیت الکترونیک بوده و در۵  وی مولف کتابهای بازاریابی.ا ست
.حال حاضر کارشناس فروش شرکت پایاذوب از زیرمجموعههای هولدینگ عظام میباشد

