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تاریخ دریافت1398/11/04 :
تاریخ پذیرش1399/02/10 :

چکیده
هدف پژوهش حاضر ،بررسی تأثیر شهرت فروشنده بر ابعاد ارزش افزوده تجربی و رفتار مشتری بود .جامعه آماری مورد مطالعه شامل
مشتریان شرکت دارویی راسن درمان بودند که  50نفر از مشتریانی که دارای بیشترین حجم خرید و به نوعی دارای باالترین حجم معامله
با شرکت بودند به روش غیراحتمالی و هدفمند به عنوان نمونه انتخاب شدند .برای گردآوری دادهها از ابزار پرسشنامه استاندارد استفاده شد.
به منظور تجزیه و تحلیل دادهها ،روش حداقل مربعات جزیی و نرمافزار  Smart PLSمورد استفاده قرار گرفت .نتایج پژوهش نشان داد
که شهرت فروشنده بر ابعاد ارزش افزوده تجربی فروشنده بطور مثبت و معناداری تأثیر می-گذارد و همچنین برتری خدمات و تعامل
لذتبخش بر وفاداری مشتری و همچنین وفاداری بر سهم از کیف پول مشتری هم مؤثر میباشد .البته اثر برتری خدمات و اثر تعامل
لذت-بخش بر سهم از کیف پول و اثر ارزش اقتصادی و کارایی خدمات بر وفاداری مشتری مورد تأیید قرار نگرفت.

کلید واژهها:

شهرت ،ارزش افزوده تجربی ،وفاداری مشتری

 1استادیار گروه مدیریت بازرگانی ،دانشکده مدیریت و حسابداری ،دانشگاه آزاد اسالمی ،رشت ،ایران
 2دانشآموخته کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی ،دانشکده مدیریت و حسابداری ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد رشت ،ایران
 3دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی ،دانشکده مدیریت و حسابداری ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد رشت ،ایران
ایمیل نویسنده مسئولSaeedehalamtalab@yahoo.com :
مجله توانمندسازی سرمایه انسانی ،دوره  ،3شماره ،3پائیز 203 |1399

تأثیر شهرت فروشنده بر ابعاد ارزش افزوده تجربی و رفتار مشتری (مطالعه موردی :شرکت راسن درمان)

قلیپور سلیمانی ،قربانژاد و عالمطلب پشتیری

مقدمه
رشد اقتصادی در ربع قرن گذشته منجر به افزایش سطح درآمد و تغییر در سبک زندگی مشتریان شده است .این موضوع فرصتی را برای
مشتریان فراهم کرده تا آنچه را که میخواهند خریداری نمایند .اما تنوع فزاینده کاالها و خدمات باعث شده است که مشتریان برای تمایز
قائل شدن بین پیشنهادات 4در وضعیت دشواری قرار بگیرند .از سوی دیگر شرکتها هم دریافتند که ایجاد تمایز بر حسب نوآوری در کاالها،
قیمتهای پایین و خدمات عالی چندان هم سودمند نبوده است و آنها در جستجوی مسیر جدیدی برای بقاء میباشند (وارشنیا و داس،5
 .)2017در نتیجه شرکتها در تالش برای تغییر در استراتژی تیمهای بازاریابی خود ،حرکت به سوی بازاریابی تجربی( 6اشفاق ،خداداد
حسینی و منصوری )1398 ،و تدوین چشماندازی فراتر از بازاریابی سنتی 7میباشند (حقیقی ،حسینی ،اصغریه اهری ،آرین و دریکنده.)1391 ،
در واقع ،آنها تالش میکنند که توجه خود را از رویکرد کارکردی و سوددهی محصول به بعد احساسی و منطقی افراد متمرکز نموده و
معتقدند که مشتری به دنبال کسب تجربه لذتبخش از محصول میباشد (کومار .)2008 ،8تجربه مشتری از محصول و خدمات ،واژهای به
نام "ارزش تجربی "9را شکل میدهد که امروزه در پژوهشهای بازاریابی اهمیت زیادی پیدا کرده است (اچکویی 2016 ،10و صادق حسنی و
میرموسوی)1399 ،؛ زیرا نقش مهمی در ایجاد رضایت (او ،فویره و جونگ2007 ،11؛ شبیری ،الروچه و مزاهری )2013 ،12و وفاداری مشتری
(بابین ،گریفین ،برگس و بولس )2013 ،13ایفا میکند .در این راستا باید به مواردی پرداخت که به فرآیند خلق ارزش کمک مینماید؛ چرا که
با در نظر گرفتن شرایط عصر جدید ،مبحث تعامالت دو سویه و همآفرینی برای افزایش خدمات ،حفظ و ایجاد ارزش برای مشتری از اهمیت
خاصی برخوردار است (طاالری و دهقانی قهنویه )1398 ،و یکی از مواردی که در این حوزه نقش مهمی بازی میکند ،نیروی فروش یک
شرکت میباشد .علت اصلی آن است که مشتریانی که به ایجاد روابط بلندمدت با یک شرکت عالقمند میباشند ،به شکل فزایندهای متقاضی
خدمات با ارزش افزوده از سوی نیروی فروش آن هستند (لویی و لیچ)2001 ،14؛ چرا که نیروی فروش نه تنها ابالغکننده ،بلکه خلقکننده
ارزش محسوب میشوند (راکهام و دوینسنتز .)1999 ،15نیرویهای فروش بیش از گذشته ،قدرتی پویا در دنیای تجارت در نظر گرفته می-
شوند و تالشهای آنها اثر مستقیم بر فعالیتهای متنوع شرکتها دارند .نیروهای فروش باید ارزش زیادی را به مشتریان خود ارائه دهند تا
بتوانند مزایای رقابت را در بازار مورد نظرشان به دست آورند (صابرمنش و درخشان .)1397 ،در واقع ،شرکتها تالش میکنند تا مشتری
محصوالتشان را بخرد و این تالش در فعالیتهای نیروهای فروش خالصه میشود که بتوانند محصوالت مورد نظر شرکتها را بفروشند
(شیرخدایی ،مدهوشی و حاتمی .)1391 ،بنابراین هر فروشنده میتواند به مثابه یک منبع مزیت رقابتی پایدار برای شرکت باشد و ارزش
افزوده تجربی 16که وی برای یک مشتری به ارمغان میآورد به داراییهای او در رابطه با مشتری بستگی دارد .در نتیجه باید به این نکته
توجه کرد که در مدیریت استراتژیک ،یکی از ارزشمندترین داراییهای ناملموس برای افزایش ارزش ،شهرت شرکت میباشد (اچکویی،
 .)2016شهرت و اعتبار شرکت به عنوان یک سیگنال ،ریشه در دیدگاه اقتصادی دارد که میتواند برای تأثیرگذاری بر رفتار مشتری استفاده
شود (شاپیرو )1989 ،17و میزان وفاداری و سودآوری یک مشتری را مشخص مینماید .بنابراین وجود یک رابطه مثبت بین شهرت شرکت و
ادراک مشتریان از ارزش عرضهکننده (اچکویی )2016 ،که در نتیجه آن جهت رفتار مشتری تعیین میگردد ،محقق را بر آن داشت تا بررسی
نماید که شهرت فروشنده در ایجاد ارزش افزوده تجربی ،چه تأثیری بر رفتار مشتری در یک شرکت خدماتی خواهد گذاشت؛ چرا که در یک
بخش خدماتی ،تجربه مشتری در ایجاد مزیت رقابتی پایدار یک شرکت نقش مهمی ایفا مینماید (سیرواستاوا و کایول )2014 ،18و از اهمیت
بسیار باالیی برخوردار میباشد که در نهایت تجربه مثبت ،رفتار مثبت مشتری را برای یک شرکت به ارمغان خواهد آورد و منجر به عملکرد
مثبت آن خواهد شد.
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چهارچوب نظری پژوهش
شهرت فروشنده
برای دستیابی به فروش و سهم بیشتری از بازار ،انطباق مداوم با انتظارات و نیازهای مشتریان رمز اصلی موفقیت شرکتها میباشد و توفیق
در این امر زمانی امکانپذیر است که اصول و فنون فروش نیز با روشی مناسب از سوی نیروی حرفهای فروش به کار گرفته شود .در واقع،
روشهای فروش محصوالت به ویژه در عصر حاضر ،برقراری نوعی ارتباط بلندمدت با مشتری میباشد .فروشندهای که بتواند مشتریان را
جلب کند ،آنها را متقاعد به خرید و در آنها وفاداری ایجاد نماید ،از سایر فروشندگان کاال و خدمات مشابه یک گام جلوتر میباشد .به همین
دلیل کیفیت ارتباط و اهمیت رفتار فروش به شدت مورد توجه محافل علمی و بنگاههای اقتصادی قرار گرفته است (پارک و دیتز.)2006 ،19
فروشندگان نقش بسیار مهمی در توسعه ،حفظ و نگهداری مشتریان از طریق بهبود رضایت مشتریان ،ایجاد تعهد و اعتماد در آنها و در نهایت
ایجاد مشتریان وفادار بازی میکنند (پلنک و رید .)1994 ،20در ادبیات نیروی فروش ،تعدادی از پژوهشگران بطور آشکار فروشندگان را به
عنوان منابع استراتژیک یک شرکت در نظر گرفتهاند .در واقع ،تجربه حرفه ای ،دانش و مهارت هر فروشنده ،سرمایه انسانی و اجتماعی واحد
فروش را تشکیل میدهد .مسئلهای که در عصر حاضر در رابطه با نیروی فروش یک شرکت بسیار مورد توجه قرار گرفته است ،شهرت
فروشنده میباشد که سه مؤلفه اساسی شهرت از نظر مشتریان عبارتست از ادراک مشتری از انصاف ،صداقت و مسئولیتی که فروشنده نسبت
به او دارد و در طول زمان شکل میگیرد .همچنین شهرت نیروی فروش را میتوان به شهرت داخلی و خارجی تقسیم کرد که شهرت داخلی
بر اعتبار فروشنده از نظر اعضای شرکت اشاره دارد اما شهرت خارجی فروشنده بر ارتباط با مشتریان تأکید دارد (اچکویی.)2016 ،
پژوهشگران شهرت را جزء منابع استراتژیک و ناملموس یک فروشنده قلمداد میکنند (رابرت و دولینگ .)2002 ،21در این رابطه هانت و
مورگان )1995( 22معتقدند که منابع شرکت میتواند مزیت رقابتی و برتری در عملکرد مالی را برای یک شرکت به دنبال داشته باشد .بر این
اساس ،فروشندهای که دارای شهرت خوبی است برای یک سازمان ارزشمند تلقی میشود و دشوار میتوان فرد دیگری را جایگزین او کرد
(اچکویی .)2016 ،در صورتی که مشتریان احساس کنند که فروشنده دارای شهرت منفی میباشد ،احساس ناخوشلیندی دارند و این وضعیت
بر توانایی فروشنده در ایجاد رابطه بلندمدت با مشتری تأثیر میگذارد و همچنین ممکن است اعتماد مشتریان را نیز تحت تأثیر قرار دهد
(الپوانگ.)2018 ،23
ارزش افزوده تجربی فروشنده
ارزش برابر با قضاوتهای ذهنی مشتریان است که معموال بر پایه ادراک تجربی بنا میشود و حاصل تعامالت مستقیم یا غیرمستقیم در طول
فرآیند مصرف است (چن .)2015 ،24وودوال ،)2003( 25ارزش را مقایسه ذهنیت مصرفکننده از ویژگیهای کاال یا خدمات با ارزش واقعی
ادراک شده توسط وی تعریف کرده است .گرونروز )1997(26ارزش را متمایز از ارزش افزوده میداند .از نظر او ارزش ،عنصر کلیدی یا راهحل
اصلی یک پیشنهاد محسوب میشود در حالیکه ارزش افزوده ،خدمات مکمل یا راهحلهای اضافهای هستند که در حاشیه ارزش پیشنهادی
ارائه میشوند .به عقیده گرونروز ( )2000ارزش افزوده تا حد زیادی به ادراک مشتری از ارزش بستگی دارد .اگر ارزش افزوده مثبت باشد (مثل
تحویل سریع و به موقع) ،موجب ادراک مطلوب مشتری از ارزش پیشنهادی میگردد در صورتی که اگر سبب ایجاد هزینههای غیرمنتظره
شود ،از ارزش اصلی یا پیشنهادی کاسته خواهد شد .بنابراین فروشندگان بر اساس عملکردشان میتوانند در کاهش یا افزایش ارزش
پیشنهادی برای مشتریان نقش مهمی داشته باشند .در کنار ارزش افزوده ،ارزش تجربی خود را نمایان میسازد و در حالیکه ارزش افزوده به
سودمندی محصول برای مشتری تأکید دارد ،ارزش تجربی در برگیرنده هر چیزی است که بتواند نیازی را بهتر رفع کند و فقط محدود به کاال
یا خدمت نمیشود .وارشنیا و داس ( ،)2017ارزش تجربی را به شکل مفهومی به صورت زیر تعریف کردهاند" :مجموعهای از تعامالت عمدی
از سوی فروشندگان است که طی آنها ،فروشندگان از طریق ایجاد نقاط تماسهای متعدد ،مشارکت مشتری را در سطوح متفاوت بر می-
انگیزند و آنها را به واکنش مثبت ترغیب میکنند".
برای سنجش ارزش تجربی ،اقداماتی نیز انجام گرفته است .در این راستا ،ماتویک ،مالهوترا و ریدجن )2001(27یک مقیاس ) (EVSشامل
چهار بعد به شرح زیر طراحی کردهاند -1 :بازده سرمایهگذاری مصرفکننده ()CROI؛  -2برتری خدمت28؛  -3بازیگوشی یا لذتجویی 29و-4
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زیبایی شناختی .30بازده سرمایهگذاری مصرفکننده ،جنبه سودمندگرایانه مصرف را توضیح میدهد و نشان میدهد که آیا ارزش ادراک شده
مشتری نسبتا بیشتر از سرمایهگذاری اوست؟ ماتویک و همکاران ( ،)2001دو شاخص مجزا را برای بازده سرمایهگذاری مصرفکننده معرفی
میکنند :ارزش اقتصادی و کارایی مبادله .ارزش اقتصادی به ارزش معامله اشاره میکند .کارایی مبادله ،رابطه فروشنده و مشتری را نشان
میدهد و بر نسبت دریافتی مشتری به ازای تالش ،زمان ،انرژی و پول هزینه شده میپردازد .لیو ،)2006(31ارزش اقتصادی را به عنوان
ارزیابی خریدار از همه هزینهها و مزایای فروشنده در مقایسه با سایر فروشندگان رقیب تعریف میکند .اگر مشتری احساس کند که در
معامالت گذشته با یک فروشنده ،بهترین نسبت سرمایهگذاری را بر حسب تالش ،زمان ،انرژی و یا پول صرفشده دریافت کرده است ،این
ادراک مثبت ،شهرت فروشنده را افزایش میدهد و به نوبه خود ،احتماال ادراک مشتری از کاریی فروشنده در مرحله خرید را افزایش خواهد
داد .بر اساس پژوهش کنگ ،هانگ ،ژنگ و سو ،)2007( 32اگر مشتری تعامل خود را با کسی مثبت ارزیابی کند ،خدمات ارائه شده توسط آن
فرد را کارآمدتر ادراک خواهد کرد .ارزش ادراک شده برتری خدمات یک مزیت رقابتی مهم برای سازمان ایجاد میکند و موجب سودآوری و
رضلیت بیشتر مشتریان میشود (چویی ،چو ،لی ،لی و کیم .)2004 ،33ارزش ادراک شده برتری خدمات به این نکته میپردازد که آیا فروشنده
خدماتی فراتر از انتظارات مشتری ارائه میدهد که واکنش مثبت و قدردانی مشتری را در پی داشته باشد .برتری خدمات نشاندهنده خبرگی
فروشنده و مرتبط با عملکرد اوست .بنابراین ارزش افزوده برتری خدمات ،درک خدمات فروشنده فراتر از انتظارات مشتری است .اگر مشتری،
شهرت فروشنده را به صورت مثبت ادراک کند ،احتمال دارد که خدمات فروشنده را نیز در حد عالی درک نماید (اچکویی .)2016 ،در این
راستا ،گاش و جان )2009( 34دریافتند که رابطه مثبتی بین شهرت و کیفیت ادراک شده وجود دارد .به عالوه کنگ و همکاران ( )2007در
زمینه خرید ،رابطه ای بین ادراک مشتری از کیفیت خدمات ارائه شده از سوی کارکنان و عالی بودن خدمت ادراک شده توسط مشتری را
کشف کردند .بازیگوشی یا لذتجویی ادراک شده نشان میدهد که فرآیند خرید چقدر برای مصرفکننده لذتبخش و هیجانانگیز است
(ماتویک و همکاران .)2002 ،ارزش خرید لذتگرایانه از سرگرمی و بازیگوشی در خرید ناشی میشود .خرید کردن فعالیتی نیست که در آن
هدف مشتری صرفا خرید باشد (گوگتکین و اوذر .)2012 ،35مشتریان معموالً تمایل دارند که به طور مستمر عواطف و هیجانات فروشندهای را
که در فرآیند خرید با آنها در تعامل است ،تقلید کنند .بنابراین ،اگر فروشنده از نظر مشتری دلپذیر باشد ،مشتری هم تعامل را لذتبخش تصور
خواهد کرد (شارما و لوی .)2003 ،36پژوهشگران متعددی اهمیت چگونگی تأثیر ارتباطات غیرکالمی مثبت را بر مشتریان در مبحث خدمات
بررسی کردهاند .وقتی مشتری درک کند که فروشنده دارای شهرت (انصاف ،صداقت و احساس مسئولیت) خوبی است ،احتماال سازگاری
بیشتری را بین پیامهای کالمی و غیرکالمی فروشنده در طول تعامل مشاهده خواهد کرد و این سبب میشود که مشتری ارتباطات غیرکالمی
را بصورت مثبت درک کند و تصویر مثبتی از ارتباط با فروشنده به خاطر بسپارد و این به نوبه خود لذتبخش بودن تعامل با فروشنده را
افزایش میدهد .سرانجام زیباییشناختی از طریق اثرات فیزیکی و تجربیات فروشگاه یا محل فروش مستقیما توسط مشتری ادراک میشود
(گنک و تینگ.)2009 ،37
رفتار مشتری
رفتار مشتری در قالب وفاداری و سهم از کیف پول مشتری 38مطرح میشود .وفاداری مشتری یک سازه رفتاری است که نشاندهنده احساس
تعلق و عالقمندی یک مشتری نسبت به یک سازمان میباشد .وفاداری مشتری از طریق قصد مشتری به تداوم رابطه با یک کسب و کار و
تبلیغات دهان به دهان وی برای آن کسب و کار آشکار میشود .وفاداری مشتری یک پیشبینی کننده قوی برای رشد و سودآوری سازمانی
است .اکثر مطالعات ،وفاداری مشتری را به عنوان یک واکنش رفتاری ،مفهومسازی کردهاند (گارلند و گندال .)2004 ،39مشتریان وفادار
ارزشمندترین دارایی در سودآوری یک شرکت محسوب میشوند (بودیانتو .)2019 ،40در واقع ،وفادای مشتری عامل مهمی در بازاریابی
محسوب میشود ،به دلیل اینکه مزایای مالی و مزیت رقابتی پایداری از طریق مشتریان وفادار ایجاد میگردد (ترتقیلیون ،کاواسس ،روسو و
گراناتا .)2019 ،41در زمینه فروش ،پالماتیر ،اسچیر ،هاستن ،ایوانز و گوپاالکریشنا )2007( 42نشان دادند که ارزش ادراک شده توسط مشتری،
28
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اثر مثبتی بر وفاداری مشتری دارد .بنابراین اگر مشتری احساس کند در حال دریافت ارزش اقتصادی بیشتری از فروشنده در مقایسه با سایر
رقبا در ارائه خدمات مشابه است ،احتماالً وفاداری به فروشنده را حفظ میکند .بر اساس پژوهش گریملر و جیوینر ،)2000( 43لذتبخش بودن
تعامل اثر مثبتی بر رضایتمندی وفاداری مشتری میگذارد .بنابراین اگر فروشنده احساس شادی و لذتبخشی را در طول تعامل با مشتری
ایجاد کند ،تأثیر مثبتی بر ترجیحات مشتری و تمایل وی به ارائه معامله با او خواهد داشت و بطور خالصه تعامالت لذتبخش منجر به
وفاداری مشتری میگردد .در بررسیهای پیشین ،رابطهای قوی بین وفاداری مشتری با سهم از کیف پول مشتری استنباط شده است (مییر-
واردن2007 ،44؛ ریرون ،میلر ،و گروس .)2009 ،45سهم از کیف پول مشتری عبارتست از مجموع سهم معامالت یک مشتری از کلیه فعالیت-
های تجاری یک کسب و کار .سهم از کیف پول مشتری ،نشاندهنده یک شاخص کمی مهم از رابطه مشتری است و برای پیشبینی رفتار
مشتری (گارلند و گندال2004 ،؛ پالماتیر و همکاران )2007 ،و برای سنجش اثربخشی فروشنده معیار مناسبی میباشد (اچکویی .)2016 ،در
واقع ،این شاخص نشان میدهد که چه سهمی از درآمدهای بالقوه مشتری هنوز به تصرف فروشنده در نیامده است .سهم از کیف مشتری
توسط پالماتیر و همکاران ( )2007برای اندازهگیری عملکرد مالی شرکت در زمینه فروش نیز مورد استفاده قرار گرفته است و نشان داده شد
که ارزش دریافت شده توسط مشتری ،تأثیر مثبتی بر عملکرد مالی شرکت دارد؛ به عبارت دیگر ارزش ادراک شده توسط مشتری عملکرد
مالی شرکت را افزایش میدهد.
بنلرتونیچ )2019( 46در پژوهشی ارتباط میان کیفیت خدمات ،رضایت ،اعتماد و وفاداری را بررسی کردند .کیفیت خدمات ادراک شده توسط
مشتری مستقیما و غیرمستقیم از طریق رضایت و اعتماد ،وفاداری نگرشی و رفتاریتحت تأثیر است و کیفیت خدمات بر وفاداری مشتری نیز
تأثیر میگذارد .شیخ ،کارجلوتو و هاکینن ،)2018( 47نقش میانجی متغیرهای ارتباط بلندمدت با مشتری را در رابطه بین ارزش ادراک شده،
وفاداری ،رضایت و سهم از کیف پول مشتری را بررسی کردند و به این نتیجه رسیدند که ارزش ادراک شده و رضایت روی وفاداری مشتری
تأثیر مستقیم میگذارند و سهم از کیف پول مشتری را تعیین می نمایند و نقش متغیر میانجی نیز در روابط بین متغیرهای مذکور تأیید گردید.
اچکویی ( ،)2016رابطه بین شهرت فروشنده و رفتار مصرفکننده را با توجه به متغیر ارزش افزوده تجربی در سیستم بانکداری بررسی کرد و
به این نتیجه دست یافت که از بین ابع اد ارزش افزوده تجربی ،ارزش اقتصادی و کارایی خدمات در رابطه بین شهرت فروشنده و رفتار
مصرفکننده (وفاداری و سهم از کیف پول) نقش میانجی را ایفا میکند و متغیر لذتجویی نیز بین شهرت فروشنده و وفاداری مشتری
میانجیگری میکند .یافتههای مییر-واردن ( )2007در بررسی اثرات برنامههای وفاداری بر سهم از کیف پول مشتری و مادامالعمر بودن
مشتری نشان میدهد که وفاداری اثرات مثبتی بر تداوم رابطه مشتری و هزینههای سهم از کیف پول مشتری دارد .سهم باالتر کیف پول
مشتری در فروشگاه ،تداوم رابطه مشتری با فروشنده را بیشتر افزایش میدهد .کنگ و همکاران ( ،)2007در پژوهشی با عنوان مدلسازی
ارزش تجربی مشتری و رویارویی با خدمات در خردهفروشیها دریافتند که تجربه تعامل شخصی ،اثرمثبتی بر ادراک از کارایی و تعالی خدمت
دارد .تجربه محیط فیزیکی ،ادراک جنبه زیباییشناختی و لذتجویی را تحت تأثیر قرار داده و همه ابعاد ارزش تجربی مشتری (کارایی ،تعالی
خدمت ،لذتبخش بودن و زیباییشناختی) به گونهای مثبت بر رفتار قصد خرید مشتری تأثیر میگذارد .بائومن ،برتن و الیوت )2005( 48در
بررسی تعیینکنندههای وفاداری مشتری و سهم از کیف پول مشتری در بانکداری خرد دریافتند که بخش عمده واریانس در سهم از کیف
پول مشتری قابل پیشبینی است .بنابراین به بانکها امکان شناسایی و تمرکز بر بخشهایی از بازار را میدهد که بیشترین احتمال رشد را
دارند .در پژوهشی دیگر گارلند و گندال ( )2004به بررسی و آزمون مدل وفاداری مشتری پرداختند و دریافتند که نگرش نسبت به رفتار،
پیشبینیکننده قویتری برای وفاداری میباشد و سهم از کیف پول مشتری ،شاخص مناسبی برای سنجش حمایت از طریق رفتارهای خرید
تکراری محسوب میشود .لیو و لیچ ( )2001در پژوهش خود با عنوان ایجاد مشتریان وفادار از طریق ارزشافزایی نیروی فروش نشان دادند
که ادراک مشتری از قدرت فروشنده و ادراک مثبت از کیفیت تعامل با فروشنده وقتی که فروشنده در حال تعامل با مشتریان تجاری میباشد،
نقش مهمی ایفا میکند .در پژوهشی دیگر رینولد و آرنولدز )2000(49در بررسی وفاداری مشتری به فروشنده و فروشگاه دریافتند که رابطه
وفاداری مشتری به فروشنده به شکل معناداری به وفاداری به فروشگاه و نیز پیامدهای مربوط به سهم خرید از فروشگاه ،تبلیغات دهان به
دهان و فشار رقبا بستگی دارد .گریملر و جیوینر ( )2000در بررسی تفاهم کارمند-مشتری در روابط خدماتی نشان دادند که رابطه مثبتی بین
ابعاد تفاهم (ارتباط) و رضایتمندی ،وفاداری و سهم از کیف پول مشتری وجود دارد.
42
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با توجه به پیشینه پژوهش ،مدل مفهومی به صورت شکل  1منطبق با اهداف پژوهش تدوین و طراحی شده است:

شکل  .1مدل پژوهشی پژوهش برگرفته

فرضیه اول :شهرت فروشنده بر ادراک مشتری از ارزش اقتصادی فروشنده تأثیرگذار است.
فرضیه دوم :شهرت فروشنده بر ادراک مشتری از کارایی خدمات فروشنده تأثیرگذار است.
فرضیه سوم :شهرت فروشنده بر ادراک مشتری از برتری خدمات فروشنده تأثیرگذار است.
فرضیه چهارم :شهرت فروشنده بر ادراک مشتری از تعامل لذتبخش با فروشنده تأثیرگذار است.
فرضیه پنجم :ارزش اقتصادی ،کارایی خدمات ،برتری خدمات و تعامل لذتبخش ادراک شده بر وفاداری مشتری به فروشنده تأثیرگذار است.
فرضیه ششم :ارزش اقتصادی ،کارایی خدمات ،برتری خدمات و تعامل لذتبخش ادراک شده بر سهم از کیف پول مشتری تأثیرگذار است.
فرضیه هفتم :وفاداری مشتری به فروشنده بر سهم از کیف پول مشتری تأثیرگذار است.
فرضیه هشتم ،ارزش افزوده تجربی فروشنده به عنوان متغیر میانجی در رابطه بین شهرت فروشنده و وفاداری مشتری تأثیرگذار است.
فرضیه نهم :ارزش افزوده تجربی فروشنده به عنوان متغیر میانجی در رابطه بین شهرت فروشنده و سهم از کیف پول مشتری تأثیرگذار است.

روششناسی پژوهش
پژوهش حاضر به لحاظ هدف ،کاربردی و از نظر گردآوری دادهها از نوع توصیفی-پیمایشی میباشد .جامعه آماری پژوهش را مشتریان گروه
شرکت دارویی راسن تشکیل میدهند .گروه راسن درمان ،واردکننده و پخشکننده کاالهای بهداشتی ،دارویی و غذایی در کشور میباشد.
مشتریان شرکت راسن درمان ،پزشکان ،بیمارستانها ،کلینیکهای درمانی و داروخانهها را شامل میشود .با توجه به نامحدود بودن جامعه
آماری 50 ،نفر از افرادی که در گروه مشتریان ،دارای بیشترین حجم خرید و به نوعی باالترین میزان معامالت با فروشندگان شرکت بودند به
روش غیراحتمالی در دسترس به عنوان نمونه انتخاب شدند.
جهت گردآوری دادهها ،پرسشنامه استاندارد استفاده شد که شامل  22سؤال بدین ترتیب مقیاس ارزش اقتصادی (لیو ،)2006 ،کارایی خدمات
و برتری خدمات (ماتویک و همکاران ،)2001 ،تعامل لذتبخش (گریملر و وینر ،)2000 ،سهم از کیف پول مشتری (مییر-واردن 2007 ،و
پالماتیر و همکاران ،)2007 ،شهرت فروشنده (جانسن  )1994 ،و وفاداری مشتری (یو ،دانتو و لی  2000 ،و پاپیو ،کوئستر و کوکسی )2005 ،
بود و با طیف پنج ارزشی لیکرت امتیازبندی شد .برای تجزیه و تحلیل فرضیههای پژوهش نیز از روش حداقل مربعات جزئی و نرمافزار
 Smart PLSاستفاده گردید.
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یافته های پژوهش
ترکیبی 51

کرونباخ،50

عاملی 52

در قالب
و ضرایب بارهای
پایایی
به منظور بررسی مدل مفهومی پژوهش ،ابتدا پایایی مدل از طریق آلفای
54
53
جدول  1سنجیده شد و سپس روایی همگرا و واگرای مدل به ترتیب از طریق معیارهای  AVEو فورنل و الرکر بررسی شد که نتایج
آن در جدول  2گزارش شده است و سپس فرضیههای پژوهش مورد بررسی قرار گرفت.
جدول  .1پایایی مدل پژوهش

متغیر

آلفای کرونباخ

پایایی ترکیبی

سؤال

ضرایب بارهای عاملی

شهرت فروشنده

0/72

0/822

Q1

0/510

Q2

0/798

Q3

0/605

Q4

0/801

ارزش اقتصادی

0/72

0/704

Q5

0/824
0/678

Q7

0/663

Q8

0/810

کارایی خدمات

0/71

0/815

Q9

0/709

Q10

0/699

Q11

0/723

برتری خدمات

0/89

0/979

Q12

0/833

Q13

تعامل لذتبخش

0/73

0/801

0/999
0/682

Q15

0/869

Q16

0/887

Q17

0/900

Q18

0/461

وفاداری مشتری

0/85

0/896

Q19

0/830

Q20

0/889

سهم از کیف پول مشتری

0/75

0/887

Q21

0/842

Q22

0/762

Q6

Q14

همانطور که دادههای جدول  1نشان میدهد ،میزان آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی محاسبه شده برای تمامی متغیرها بزرگتر از  0/7است و
ضرایب بارهای عاملی سؤاالت هر متغیر بیشتر از  0/4میباشد که در نتیجه پایایی مدل مورد تأیید میباشد.

50

Cronbach's Alpha
Combined Reliability
52
Factor Load Coefficients
53
Average variance extracted Criterion
54
Fornell–Larcker Criterion
51
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تأثیر شهرت فروشنده بر ابعاد ارزش افزوده تجربی و رفتار مشتری (مطالعه موردی :شرکت راسن درمان)
جدول  .2روایی واگرای مدل مفهومی پژوهش

2

3

4

5

6

متغیرها و ابعاد

1

 -1ارزش اقتصادی

0/823

 -2کارایی خدمات

0/448

0/842

 -3برتری خدمات

0/418

0/450

0/957

 -4تعامل لذتبخش

0/412

0/420

0/588

0/871

 -5سهم ازکیف مشتری

0/411

0/465

0/384

0/480

0/895

 -6شهرت فروشنده

0/402

0/474

0/616

0/517

0/442

0/861

 -7وفاداری مشتری

0/216

0/396

0/516

0/540

0/362

0/428

7

AVE

0/678
0/710
0/916
0/759
0/802
0/743
0/926

0/859

همانطور که در جدول  2مشخص است ،مقدار شاخص  AVEهر متغیر بیشتر از  0/5میباشد که در نتیجه مدل از روایی همگرای قابل قبولی
برخوردار است و مقدار ریشه دوم شاخص ( AVEقطر اصلی) برای تمامی متغیرها از همبستگی آن متغیر با سایر متغیرها بیشتر است و در نتیجه
مدل پژوهش از نظر روایی واگرا مورد تأیید میباشد.
اولین معیار برای سنجش رابطه بین متغیرها (فرضیههای پژوهش) در مدل ساختاری ،اعداد معنادارای  tاست که در شکل  ،2مقدار این معیار
برای فرضیههای پژوهش و سپس نتایج فرضیات در جدول  3گزارش شده است البته مقدار ضرایب مسیر در مدل نیز در شکل  3گزارش شده
است:

شکل  .2مدل معادالت ساختاری در حالت معناداری ضرایب t
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شکل  .3مدل معادالت ساختاری در حالت ضرایب مسیر
جدول  .3نتایج آزمون فرضیات پژوهش

فرضیه ها

ضرایب مسیر

سطح معناداری t

 )1اثر شهرت فروشنده بر ارزش اقتصادی

0/602

**5/740

 )2اثر شهرت فروشنده بر کارایی خدمات

0/574

**4/109

 )3اثر شهرت فروشنده بر برتری خدمات

0/616

**4/137

 )4اثر شهرت فروشنده بر تعامل لذتبخش

0/688

**5/945

 )5اثر ارزش اقتصادی بر سهم از کیف پول
 )6اثر کارایی خدمات بر سهم از کیف پول

0/359
0/486

**2/985
**4/199

 )7اثر برتری خدمات بر سهم از کیف پول

0/121

0/635

 )8اثر تعامل لذتبخش بر سهم از کیف پول

0/295

1/278

 )9اثر ارزش اقتصادی بر وفاداری مشتری

0/183

0/884

 )10اثر کارایی خدمات بر وفاداری مشتری
 )11اثر برتری خدمات بر وفاداری مشتری

0/010
0/282

0/059
*2/403

 )12اثر تعامل لذتبخش بر وفاداری مشتری

0/565

**5/638

 )13اثر وفاداری مشتری بر سهم از کیف پول مشتری

0/236

**2/674

همانطور که در جدول  3نشان داده شده است ،در سطح معناداری  %1و  ،%5مشخص شد که شهرت فروشنده بر ارزش اقتصادی ،کارایی و
برتری خدمات و تعامل لذتبخش اثرگذار است البته بیشترین تغییرات تعامل لذتبخش را با ضریب مسیر  0/688تبیین میکند .ارزش
اقتصادی و کارایی خدمات بر سهم از کیف پول اثرگذار میباشند و کارایی خدمات با ضریب مسیر  ،0/486بیشترین تغییر متغیر سهم از کیف
پول را تبیین میکند .همچنین برتری خدمات و تعامل لذتبخش بر وفاداری مشتری و وفاداری مشتری بر سهم از کیف پول مشتری مؤثر
میباشد و تعامل لذتبخش با ضریب مسیر  0/565بیشترین مقدار تغییر وفاداری مشتری را تبیین میکند .اما اثر برتری خدمات و تعامل
لذتبخش بر سهم از کیف پول و ارزش اقتصادی و کارایی خدمات بر وفادارای مشتری تأیید نشد.

بحث و نتیجه گیری
نیروی فروش ،بازوی اجرایی سازمانها در جذب مشتری و فروش کاالها و خدمات محسوب میشوند .همه تالشهای واحدهای مختلف
سازمان در عملکرد نیروی فروش خالصه می-شود .با تشدید رقابت ،عملکرد نیروی فروش از اهمیت باالیی برخوردار است (آقاموسی و
چهره .)1395 ،اما عملکرد نیروی فروش صرفا منجر به افزایش سطح فروش یک شرکت نمیشود بلکه عوامل مختلفی ممکن است که
تحت تأثیر این شاخص قرار گیرند و از آنجا که مشتری به دنبال اکتساب ارزش از فرآیند خرید یک محصول یا خدمت میباشد و رفتار خود را
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بر اساس ویژگیهای یک فروشنده و ارزش تجربی ناشی از خرید شکل میدهد؛ پژوهش حاضر بررسی کرد که شهرت فروشنده بر رفتار
مشتری با توجه به نقش میانجی ارزش افزوده تجربی فروشنده چه نقشی دارد .در این راستا ،نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که شهرت
فروشنده بر ابعاد ارزش افزوده تجربی (ادراک مشتری از ارزش اقتصادی ،کارایی خدمات ،برتری خدمات و لذتبخش بودن تعامل با فروشنده)
به ترتیب با سطح معناداری  4/137 ،4/109 ،t 740/5و  5/945به صورت مثبت و معناداری تأثیرگذار میباشد و بیشترین تغییرات تعامل
لذتبخش را تبیین میکند .نتایج این فرضیات همسو با نتایج پژوهشهای اچکویی ( ،)2016کنگ و همکاران ( ،)2007لیو و لیچ ( )2001و
گریملر و جیوینر ( )2000میباشد .در نتیجه ،وقتی فروشنده شهرت (انصاف ،صداقت و احساس مسئولیت) دارد ،ادراک مثبت از شهرت سبب
میشود که مشتری احساس کند در برابر هزینههایی که متحمل شده ،مزایای بیشتری کسب کرده است و سودمندی معامله افزایش خواهد
یافت .پیشینه مثبت فروشنده موجب میگردد تا مشتری از وی توقع خدمات با کیفیت عالی و حتی باالتر از سایر فروشندگان داشته باشد.
همچنین انتظار میرود فروشندگان صاحب شهرت ،توانایی بیشتری در زمینه برقراری ارتباط و ایجاد هیجان الزم در مشتریان داشته باشند.
عالوه بر این ،نتایج نشان داد که ارزش اقتصادی و کارایی خدمات بر سهم از کیف پول مشتری به ترتیب با سطح معناداری  2/985 ،tو
 4/199مؤثر میباشند البته کارایی خدمات بیشترین تغییر متغیر سهم از کیف پول را تبیین میکند .نتیجه این فرضیات ،همسو با نتایج
پژوهشهای شیخ و همکاران ( )2018و اچکویی ( )2016میباشد .اگر فروشنده ،مشتری را متقاعد کند که از لحاظ اقتصادی و کارآمدی
معاملهای را که انجام داده ،سودمند بوده و توانسته است این معامله را با کمترین هزینه ،وقت ،انرژی و پول انجام دهد ،انتظار میرود که
مشتری سهم معامالت خود را از مجموع فعالیتهای تجاری بنگاه افزایش دهد و مسلما شانس بیشتری برای فروشنده جهت کسب
درآمدهای بالقوه از مشتری وجود خواهد داشت .در ادامه بررسی فرضیات مشخص شد که برتری خدمات با کسب سطح معناداری 0/635 ،t
بر سهم از کیف پول مشتری مؤثر نیست .برتری خدمات نشان میدهد که انجام به موقع تعهدات و وظایف محوله از طرف فروشنده چقدر
برای مشتری مهم است و آیا میتواند یک شاخص کمی از وفاداری مشتری باشد؟ گرچه انتظار میرفت سطح باالتر از ارزش افزوده تجربی
مربوط به خدمات به سطح باالتری از عملکرد مالی فروشنده منجر شود اما در جامعه آماری پژوهش حاضر ،خالف این موضوع اثبات شد و
نتایج مغایر با یافتههای پژوهش اچکویی ( )2016و کنگ و همکاران ( )2007میباشد .در جامعه آماری مورد مطالعه همچنین مشخص شد
که افزایش ارزش افزوده اقتصادی و کارایی خدمات به ترتیب با سطح معناداری  0/884 ،tو  0/059نمیتواند تأثیری بر وفاداری مشتری
داشته باشد .نتایج مغایر با یافتههای مطالعات بنلرتونیچ ( ،)2019شیخ و همکاران ( )2018و اچکویی ( )2016میباشد .البته برتری خدمات و
لذتبخش بودن تعامل بر وفاداری مشتری به ترتیب با سطح معناداری  2/403 ،tو  5/638تأثیر میگذارد به گونهای که اگر ادراک مثبت از
ارزش افزوده تجربه فروشنده در بعد ارائه خدمات وجود داشته باشد و مشتری خدمات دریافتی را عالی ،باالتر از حد انتظار و بهتر از
فروشندگان دیگر برآورد کند ،میتواند وفاداری را افزایش دهد .همچنین ادراک مثبت از کیفیت تعامل هم میتواند موجب وفاداری مشتری
شود .یافتههای هر دو فرضیه مذکور در راستای نتایج پژوهشهای بنلرتونیچ ( )2019و اچکویی ( )2016میباشد .البته در پژوهش حاضر،
تعامل لذتبخش بیشترین مقدار تغییر وفاداری مشتری را تبیین میکند .در نهایت اینکه آزمون فرضیه سیزده نشان داد که وفاداری مشتری
بر سهم از کیف پول مشتری با سطح معناداری  2/674 ،tبطور مثبت و معناداری مؤثر میباشد .مشتری وفادار مایل است مبالغ بیشتری برای
خرید محصوالت بنگاه هزینه کند و در نتیجه وفاداری رفتاری به تکرار خرید مشتری میانجامد .در واقع ،مشتری وفادار عالقمند به افزایش
حجم معامالت خود با بنگاه و تخصیص سهم بیشتری از درآمدهایش در این راستا است .شیخ و همکاران ( ،)2018مییر-واردن (،)2007
بائومن و همکاران ( ،)2005گارلند و گندال ( ،)2004رینولد و آرنولدز ( )2000و گریملر و جیوینر ( )2000نیز در پژوهشهای خود چنین
نتیجهای را استنباط کردند .البته باید یادآور شد که مغایرت نتایج آزمون فرضیههای هفتم ،هشتم ،نهم و دهم با پژوهشهای پیشین ممکن
است به دلیل تفاوت ویژگیهای صنعت و جامعه آماری مورد مطالعه باشد.
در راستای نتایج پژوهش حاضر مشخص شد که نیروی فروش نه تنها ارزش شرکت را به مشتری انتقال میدهند بلکه ارزش افزوده تجربی
را نیز به مشتری انتقال میدهند .همانطور که اچکویی و همکاران ( )2016نیز در پژوهش خود به این نکته دست یافتند .در نتیجه بهتر است
که مدیریت ،نیروی فروش خود را به عنوان یک منبع در نظر بگیرد که عامل اصلی در جهت کسب تمایز و مزیت رقابتی محسوب میشود و
با توجه به اثرگذار بودن ارزش افزوده تجربی ،بهتر است که به منظور حداکثرسازی ارزش افزوده تجربی ،فروشنده شهرت ادراک شده خود را
بهبود بخشد و در نتیجه بهتر است برای افزایش سطح شهرت فروشندگان در صنعت دارو و ارتقاء ابعاد اخالقی شهرت نظیر صداقت و
درستی ،انصاف و احساس مسئولیت ،دورههای آموزشی مرتبط برای آنان برگزار شده و در محتوای دورههای آموزشی بر توجه داشتن و نشان
دادن احساس پیگیری و نگرانی نسبت به رفع درخواستهای مشتریان تأکید شود .به منظور ارزیابی شهرت فروشنده نیز پیشنهاد میگردد که
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به صورت ساالنه با انتخاب تصادفی تعدادی مشتری برای هر فروشنده ،شهرت فروشنده مورد بررسی قرار گیرد .همچنین به منظور بهبود
بخشیدن ابعاد ارزش افزوده تجربی (ارزش اقتصادی ،کارایی و تعالی خدمات و لذتبخش بودن تعامل) پیشنهاد میگردد اختیارات الزم به
فروشندگان تفویض گردد تا برای تعیین قیمت معقول در برابر ارائه خدمات با ارزش تصمیمگیری نمایند .در ارائه خدمات به مشتریان بر
اساس یک برنامه و الگوی منظم رفتار شده و خدمات ارائه شده به صورت تخصصی و متناسب با نیازهای کاربران باشد .کیفیت ارائه خدمات
به گونهای باشد که تعامل با فروشندگان ،هیجان و جذابیت کافی برای مشتری در برداشته باشد .فروشندگان باید در فرآیند تعامل با مشتری،
احساس صمیمیت و حس خوب را به مشتریان انتقال دهند .ابراز سطح مطلوبی از شوخ طبعی ،راحتی و نشان دادن انعطاف در برابر نیازهای
مشتری یکی دیگر از نکاتی است که فروشندگان میتوانند به کمک آنها ،تجربهای خاطرهانگیز و جذاب برای مشتریان خود فراهم کنند .در
خصوص متغیر وفاداری نیز پیشنهاد میگردد با بررسی دادههای ثانویه نظیر ارقام فروش و حجم معامالت در صورتهای مالی مشخص شود
که در سه سال گذشته حجم معامالت مشتری چه درصدی از کل حجم معامالت بنگاه را تشکیل داده است .طبعا به خواستههای مشتریانی
که سهم بیشتری از درآمدهای خود را به بنگاه اختصاص دادهاند باید به طور ویژه رسیدگی شود .فروشندگان نسبت به جلب حداکثر رضایت
مشتریان و تبدیل آنها به مشتریان وفادار تالش کنند .محتوای برنامههای دورههای آموزشی فروشندگان باید بر وفاداری و تبدیل سازمان به
اولین انتخاب مشتری تأکید شود .سهم از کیف پول مشتری نیز بهتر است به صورت دورهای مورد ارزیابی قرار گیرد و مشخص شود که چه
مقدار از این منبع در هر دوره به یک فروشنده تعلق میگیرد؛ طبیعتا هر چه این مقدار بیشتر باشد ،نشاندهنده این نکته است که مشتری
تمایل بیشتری به خرید از همان فروشنده دارد که این میتواند بیانگر ارزشی باشد که فروشنده به مشتری عرضه میکند.
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