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Abstract
Objective
Increasing competitive environment among businesses as well as the importance of attracting new
customers and maintaining the existing customers have led to reform in customer management
approaches. Currently, along with technological and internet-based development and advancement as
well as formation of online social media, an appropriate infrastructure for social communication and
sharing experiences have been created. Such environmental changes can help evolve customers’
relationship with the companies and pave the way for the new concept of customer engagement which
the researchers believe can significantly increase profitability. According to dynamic systematic
marketing theories, we can consider life cycle factor for relationships just like products i.e. the
relationship between customers and companies change throughout time. Although only a few studies
have investigated the effect of customer engagement on customer-firm life cycle and also customers’
value creation in relationship life cycle, academicians and business managers need to conduct
empirical studies in order to gain a better understanding of the value of the customer’s engagement in
relationship life cycle. Therefore, the present study, we aim to respond to the following questions:


Do different customers have the same degree of enthusiasm to engage in creation of values for
the companies?



What kinds of values are sought by the customers of different relationship life cycle?

Methodology
This study is applied in nature and descriptive in terms of methodology. The population of the study
includes all the customers of different branches of Parsian Insurance Company in Tabriz. The
population was considered as infinite and a sample size of 386 customers was selected according to

Cochran approach and based on non-incidental availability of the customers. The participants in the
present study were selected from among actual insurance users. The data were collected using
questionnaires. 520 questionnaires were distributed in order to receive at least 386 completed ones. All
52 branches of Parsian Insurance Company were investigated in order to reduce the ethnicity
judgmental error. Cronbach alpha, Composite Reliability (CR), and Average Variance Extracted
(AVE) reliability measures were used. Besides, content and construct (convergent and divergent)
validity measures were sought. Content validity was measured using experts’ opinions. Finally,
variance analysis was used to test the research hypotheses.
Findings
We can conclude that the highest customer engagement rate occurs within the third stage (maturity or
maintenance) of the relationship life cycle where the nature of the relationship between the customer
and the firm is more intimate. In the developing and maintaining stages of the relationship, the
customers are willing to directly (repurchasing) and indirectly (introducing new customers,
influencing others and giving feedback) engage in creating of values to the Insurance Company. Due
to the lack of comprehensive knowledge of the firm and limited trust, in the early stages (cognitive
stage) of the relationship, customer’s engagement in value creation is lower. Similarly, in the final
stages of the relationship (decline in relationship), direct (customers’ life cycle value) and indirect
(reference value, influence value and customers’ awareness value) engagement reduces significantly.
In general, as the relationship progresses the willingness to engage in such activities increases and
reaches the apex in the maturity stage and the engagement reduces as the customers enter the final
stage of the relationship. Variance Analysis test shows different customer’s engagement within
different stages of the relationship between the customer and the firm.
Conclusion
The present study has helped improve the customer engagement marketing literature in different ways:
a first, we suggest that customer engagement value is dynamic because of the relationship dynamism
theory and that such value increases as the relationship progresses. Besides, this study provides an
empirical test based on the proposed framework regarding insurance services and shows that the
customers’ engagement in value creation differs from one stage to another. Third, the few studies
regarding customer engagement are conducted in developed countries and the present study is the first
one conducted in a developing country like Iran, so it can help enrich this area of research.
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ﻫﺪف :اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ،ﺑﻪدﻧﺒﺎل ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻣﺸﺘﺮي در اﻳﺠﺎد ارزش ﺑﺮاي ﺷﺮﻛﺖ در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭼﺮﺧﻪ ﻋﻤﺮ راﺑﻄﻪ در
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲﻫﺎي ﺑﻴﻤﻪ ﭘﺎرﺳﻴﺎن اﺳﺖ.
روش :ﺑﺮاي دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻫﺪف ﭘﮋوﻫﺶ ،ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻴﻤﻪ ﭘﺎرﺳﻴﺎن در ﺷﻬﺮ ﺗﺒﺮﻳﺰ ﺑﺮاي ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎري اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ 386 .ﻣﺸﺘﺮي
ﺑﺎ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ،در ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻛﺮدﻧﺪ .ﺑﺮاي اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮﻧﻪ آﻣﺎري از روش ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﻴﺮي در دﺳﺘﺮس اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ و دادهﻫﺎي
ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻋﺎﻣﻠﻲ ﺗﺄﻳﻴﺪي و آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ آزﻣﺎﻳﺶ ﺷﺪﻧﺪ .ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ از ﻟﺤﺎظ ﻫﺪف از ﻧﻮع ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻛﺎرﺑﺮدي و از
ﺣﻴﺚ روش از ﻧﻮع ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ اﺳﺖ .رواﻳﻲ اﺑﺰار اﻧﺪازهﮔﻴﺮي ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از رواﻳﻲ ﻣﺤﺘﻮا ،رواﻳﻲ ﻫﻤﮕﺮا و رواﻳﻲ واﮔﺮا ﺑﻪ ﺗﺄﻳﻴﺪ رﺳﻴﺪ
و ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ اﺑﺰار اﻧﺪازهﮔﻴﺮي ﻧﻴﺰ از ﻃﺮﻳﻖ ﺳﻪ روش آﻟﻔﺎي ﻛﺮوﻧﺒﺎخ ،ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ ﻣﺮﻛﺐ و ﻣﺘﻮﺳﻂ وارﻳﺎﻧﺲ ﺗﺒﻴﻴﻦﺷﺪه ،ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺷﺪ.
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ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .در ﻣﺮاﺣﻞ اﺑﺘﺪاﻳﻲ راﺑﻄﻪ ،ﻣﻴﺰان ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن در اﻳﺠﺎد ارزش ،ﻛﻢ اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ راﺑﻄﻪ ،ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن در اﻳﺠﺎد ارزش
ﺑﺮاي ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻴﻤﻪ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي دارﻧﺪ و در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻛﺎﻫﺶ راﺑﻄﻪ ،ﻣﻴﺰان ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻧﻴﺰ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ
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ﻣﺸﺘﺮي در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ راﺑﻄﻪ اﻳﺠﺎد ﻣﻲﺷﻮد.
ﻧﺘﻴﺠﻪﮔﻴﺮي :ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻣﺸﺘﺮي در اﻳﺠﺎد ارزش ﺑﺮاي ﺷﺮﻛﺖ ﺣﺎﻟﺖ ﭘﻮﻳﺎ دارد و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺳﻄﺢ راﺑﻄﻪ ﺷﺮﻛﺖ و ﻣﺸﺘﺮي ،در ﻣﺮاﺣﻞ
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭼﺮﺧﻪ ﻋﻤﺮ راﺑﻄﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲﻛﻨﺪ.
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مقدمه

با افزایش رقابت میان کسبوکارها و اهمیت به دست آوردن مشتریان جدید و نگهداری مشتریان فعلی ،شیوههای مدیریت
مشتری نیز متحول شدهاند .اگرچه مدیریت مشتری از دیرباز یکی از فعالیتهای اصلی کسبوکارها بوده ،اما با مرور زمان
روشهای آن تغییر کرده است (پانساری و کومار .)2081 ،8قبل از ظهور پارادایم بازاریابی رابطهمند ،تمرکز بازاریابی فقط
روی مبادالت انجامشده با مشتری بود و در این دوره ،ارزش کسب شده از مشتری به میزان خرید مشتری در لحظه مبادله
محدود میشد .اما با مطرح شدن بازاریابی رابطهمند (بری )8331 ،2دیدگاه گذشتهنگر درباره ارزش مشتری بهتدریج جای
خود را به دیدگاه آیندهنگر داد و کسبوکارها به این نتیجه رسیدند که سودآوری آنها در برقراری و حفظ رابطه بلندمدت با
مشتریان و وفادار کردن آنها از طریق ایجاد اعتماد و تعهد به شرکت است .این دیدگاه ،موجب شد که نه تنها خرید فعلی
یک مشتری ،بلکه خریدهای آتی او نیز مد نظر قرار گیرد که این موضوع را میتوان در تالشهای صورتگرفته برای
محاسبه ارزش طول عمر مشتری (مجموع ارزش تمامی خریدهای یک مشتری طی دوران رابطه با شرکت) بهوضوح
مشاهده کرد (کومار.)2008 ،6
در حال حاضر با پیشرفتهای تکنولوژی و توسعه اینترنت و همچنین شکلگیری رسانههای اجتماعی آنالین،
زیرساخت مناسبی برای ارتباط جمعی و انتقال تجربیات ایجاد شده است .این تغییرات محیطی ،رابطه مشتریان با شرکتها
را متحول کرده و باعث شکلگیری مفهوم جدیدی به نام مشارکت مشتری 1شده است که به باور پژوهشگران میتواند
سودآوری و بازده مالی قابل توجهی برای شرکتها داشته باشد (پانساری و کومار2081 ،؛ هولبک ،سریواستاوا و چن،1
2083؛ کومار و پانساری2083 ،3؛ ویوک ،بیتی و مورگان2082 ،1؛ وان دورن و همکاران2080 ،8؛) .بر این اساس ،شرکتها
در این دوره نه تنها میخواهند ارزش طول عمر مشتری را تصاحب کنند بلکه میخواهند مشتری را در فرایند خلق ارزش،
مشارکت دهند .طی دهه گذشته بر اساس نظریه منطق غالب خدمت 3بر نقش فعال مشتری در خلق ارزش تأکید شده است
(وارگو و الش 2001 ،80و گرنروز .)2003 ،88کاتلر ،کاتارجایا و سیتوان )2080( 82اعتقاد دارند که مشتریان بهطور فزایندهای
برای همآفرینی 86و مشارکت در فعالیتهای بازاریابی شرکتها عالقه نشان میدهند.
پانساری و کومار ( )2088مشارکت مشتری را مکانیزمی تعریف میکنند که از طریق آن مشتری بهطور مستقیم و
غیرمستقیم در ایجاد ارزش برای شرکت ،همکاری میکند .مشارکت مستقیم شامل خرید مشتری و مشارکت غیرمستقیم
شامل معرفی مشتریان جدید به شرکت ،گفتوگو پیرامون شرکت یا برند در رسانههای اجتماعی و ارائه بازخور و پیشنهاد
به شرکت برای بهبود عملکرد است .مشتری میتواند در ایجاد انواع ارزش برای شرکت مشارکت داشته باشد که به اعتقاد
کومار و پانساری ( )2083میتوان این ارزشها را در چهار گروه ارزش طول عمر مشتری ،ارزش ارجاع مشتری ،ارزش
تأثیرگذاری مشتری و ارزش دانش مشتری دستهبندی کرد که در کنار هم ارزش مشارکت مشتری 81را تشکیل میدهند.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
8. Van Doorn et. al
)9. Service-dominant logic (SDL
10. Vargo &Lusch
11. Grönroos
12. Kotler, Kartajaya & Setiawan
13. Co-creation
)14. Customer Engagement Value (CEV

1. Pansari & Kumar
2. Berry
3. Kumar
)4. Customer Engagement (CE
5. Hollebeek, Srivastava & Chen
6. Kumar & Pansari
7. Vivek, Beatty & Morgan
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ارزش طول عمر مش تری ،مربوط به رفتارهای خرید مشتریان است که شامل تکرار خرید یا خرید بیشتر در هر مرتبه است.
ارزش ارجاع مشتری ،مربوط به معرفی مشتریان جدید به شرکت توسط مشتریان فعلی است که در اثر برنامههای تشویقی
شرکت صورت میگیرد .ارزش تأثیرگذاری مشتری مربوط به تأثیرگذاری بر رفتار سایر افراد توسط مشتریان فعلی (مانند
تبلیغات دهان به دهان) است که بر اثر انگیزه درونی مشتریان صورت میگیرد و در نهایت ،ارزش دانش مشتری مربوط به
انتقال دانش مشتری به شرکت از طریق ارائه بازخور درباره ایدههای نوآورانه یا ایدههایی برای بهبود عملکرد شرکت است
(کومار و همکاران.)2080 ،8
تحقیقات مؤسسه گالوپ نشان میدهد که سهم از کیف پول ،میزان سودآوری و رشد درآمد از مشتریانی که بهصورت
کامل در خلق ارزش به شرکت مشارکت دارند ،بهطور متوسط  26درصد بیشتر از مشتریان معمولی است ،در حالی که این
مقادیر در مورد مشتریانی که اصالً مشارکتی ندارند بهطور متوسط  86درصد کمتر از مشتریان معمولی است .همچنین در
صنعت بیمه ،مشتریان با مشارکت کامل نسبت به مشتریان فاقد مشارکت 22 ،درصد بیشتر خرید میکنند .2این آمارها
اهمیت مشارکت مشتری را برجسته میسازد.
تحقیقات در رابطه با مشارکت مشتری بهتازگی و از سال  2080شروع شده (پالماتیر ،هارملینگ و کومار )2088 ،6و
در حال تکامل است ،بهطوری که نخستین کتاب در حوزه مشارکت مشتری در سال  2088تحت عنوان «بازاریابی مشارکت
مشتری» توسط پالماتیر و همکاران با گردآوری چهارده مقاله در قالب کتاب به چاپ رسیده است .در این حوزه فرصتهایی
زیادی برای پژوهشگران وجود دارد که میتوانند بهلحاظ نظری و تجربی در تکمیل نظریه بازاریابی مشارکت مشتری
مشارکت کنند .یکی از این زمینهها ،نگاهی پویا به مشارکت مشتری در خلق ارزش برای شرکت است .به بیان دیگر،
مسئلهای که وجود دارد این است که تاکنون به همه مشتریان در خلق ارزش برای شرکت ،یکسان نگریسته شده است .در
حالی که مشتریان شرکت متفاوت هستند و رابطه آنها با شرکت ،در گذر زمان ثابت نمیماند و دستخوش تغییراتی میشود
که این تغییرات ،احتماالً بر میزان مشارکت مشتری در ایجاد ارزش برای شرکت تأثیرگذار است .بر اساس نظریه بازاریابی
رابطهمند پویا ،رابطهها همانند محصول ،دارای چرخه عمر هستند و با گذشت زمان ،رابطه بین شرکت و مشتری تغییر
میکند و به سطح جدیدی از رابطه وارد میشود (ژانگ ،واتسون ،پالماتیر و دانت .)2083 ،1اگرچه در این مورد تعداد معدودی
از تحقیقات بهصورت نظری به بررسی اهداف مشارکت مشتری در چرخه عمر مشتری (بالییر ،کیسر و ورلی )2088 ،1و
روشهای ایجاد ارزش توسط مشتری در چرخه عمر رابطه (کوساری ،هوفلر و جاکوبسی )2086،3پرداختهاند ،ولی جامعه
دانشگاهی و مدیران کسبوکار برای درک بهتر ارزش مشارکت مشتری طی چرخه عمر رابطه به تحقیقات تجربی بیشتری
نیاز دارند .بنابراین در مقاله حاضر بهدنبال پاسخگویی به این پرسش هستیم که مشتریانی که در مراحل متفاوت چرخه عمر
رابطه خود با شرکت قرار دارند ،آیا به اندازه یکسان به مشارکت در ایجاد ارزش برای شرکتها عالقهمند هستند؟ یا در
مراحل مختلف چرخه عمر رابطه ،بیشتر در ایجاد چه نوع ارزشی برای شرکت مشارکت میکنند؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
4. Zhang, Watson, Palmatier & Dant
5. Bleier, Keyser & Verleye
6. Kusari, Hoeffler & Iacobucci

1. Kumar et. al
2. http://news.gallup.com/businessjournal/172637
/why-customer-engagement-matters.aspx
3. Palmatier, Harmeling & Kumar
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تحقیق حاضر بهدنبال پاسخگویی به این پرسشها ،به چندین روش در توسعه ادبیات بازاریابی مشارکت مشتری
سهیم است .نخست ،پیشنهاد میدهد بر اساس تئوری پویایی رابطه (پالماتیر ،هاستون ،دانت و گریوال )2086 ،8ارزش
مشارکت مشتری حالت پویا دارد و متناسب با تکامل رابطه مشتری با شرکت ،رشد مییابد .دوم ،آزمونی تجربی از چارچوب
پیشنهادشده در زمینه خدمات بیمه ارائه میکند و نشان میدهد که میزان مشارکت مشتریان در ایجاد ارزش ،در هر مرحله
از رابطه خود با شرکت متفاوت است .سوم ،تحقیقات اندکی در زمینه مشارکت مشتری در کشورهای توسعهیافته انجام شده
و این مطالعه تنها تحققی است که در کشور در حال توسعهای مانند ایران انجام میشود و میتواند در غنیتر شدن حوزه
پژوهش مشارکت مشتری مفید واقع شود.
پیشینۀ نظری
مشارکت مشتری

اگرچه درباره مفهوم مشارکت توسط محققان رشتههای مختلف از جمله بازاریابی بهطور گسترده بحث شده است ،ولی در
ادبیات موجود در خصوص مفهومسازی و تعریف مشارکت مشتریان توافقی مشاهده نمیشود (کانز 2و همکاران.)2081 ،
کانز و همکاران ( )2081در این زمینه سه دیدگاه اصلی فرایند روانشناختی (باودن ،)2003 ،6دیدگاه رفتاری (وان دورن و
همکاران )2080 ،و دیدگاه روانشناسی انگیزشی (برودی ،هولبک ،گریس و ایلیس )2088 ،1را شناسایی کردند.

باودن ( )2003نخستین تعریف مشخص را درباره مشارکت مشتری ارائه داده و آن را فرایندی روانشناختی توصیف
کرده که دربرگیرنده مکانیزمهایی است که طی آن یک مشتری جدید وفادار شده و تکرار خرید صورت میگیرد .وان دورن
و همکاران ( )2080نیز مشارکت مشتری را جلوههایی از رفتار مشتری نسبت به یک برند یا شرکت توصیف کردهاند که
فراتر از خرید بوده و در اثر محرکهای انگیزشی ایجاد میشوند .آنها اعتقاد دارند که اگر اهداف مشتری با اهداف شرکت
سازگار باشد ،باید مشارکت مشتری بر شرکت تأثیر مثبت داشته باشد .با این حال ،اگر اهداف مشتری و شرکت ناسازگار
باشند ،مشارکت مشتری ممکن است پیامدهای منفی بیشتری بر شرکت داشته باشد .برودی و همکاران ( )2088نیز مشارکت
مشتری را یک وضعیت روانی میدانند که بهموجب تجربه تعاملی و همآفرینی مشتری نسبت به یک شیء (مانند برند) به
وجود میآید .ویوک و همکاران ( )2082تعلق خاطر مشتری را در قالب میزان شدت مشارکت مشتری و برقراری ارتباط
وی با پیشنهادهای شرکت یا فعالیتهای سازمانی آن شرکت توصیف کردهاند .پانساری و کومار ( )2088در تعریفی جامع،
مشارکت مشتری را بهعنوان مکانیزمی تعریف میکنند که از طریق آن مشتری بهطور مستقیم و غیرمستقیم در ایجاد ارزش
برای شرکت ،همکاری میکند .همکاری مستقیم شامل خریدهای مشتری و همکاریهای غیرمستقیم شامل ارجاع مشتریان
دیگر به شرکت که مبتنی بر مشوقهای شرکت هستند ،بحثهایی که مشتری در رسانههای اجتماعی درباره نام تجاری
میکند و بازخورد و نظرهایی است که مشتری به شرکت ارائه میکند .بر اساس تئوری مشارکت مشتری پیشنهادشده توسط
پانساری و کومار ( ،)2081زمانی که مشتری از رابطه خود با شرکت راضی است و دلبستگی عاطفی به شرکت دارد ،میتوان
گفت که مشتری با شرکت در حال مشارکت است.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
3. Bowden
4. Brodie, Hollebeek, Jurić & Ilić

1. Palmatier, Houston, Dant & Grewal
2. Kunz et. al
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ارزش مشارکت مشتری

پانساری و کومار ( )2081به مشارکت مشتری از دیدگاه بنگاه توجه کرده و آن را بهعنوان خروجی فعالیتهای بازاریابی در
نظر میگیرند .بر این اساس ،مشتری میتواند از طریق رفتارهای خود برای بنگاه بهطور مستقیم (از طریق خریدهایش) و
غیرمستقیم (از طریق ارجاع مشتریان بالقوه ،تأثیرگذاری بر مشتریان فعلی و بالقوه در شبکه اجتماعی خود و ارائه بازخورد
برای بهبود) ارزش خلق کند (کومار و رینارتز .)2083 ،8در این راستا ،کومار و همکاران ( )2080چارچوب ارزش مشارکت
مشتری را پیشنهاد دادند که میتوان از آن برای شناسایی و ارزیابی مشتریانی که برای بنگاه بهطور موفقیتآمیزی ارزش
ایجاد میکنند ،استفاده کرد .در ادامه ،از دیدگاه کومار و همکاران ( )2080چهار نوع ارزشی که مشتری میتواند برای بنگاه
به وجود آورد ،توضیح داده میشود.
ارزش طول عمر مشتری ( ،2)CLVبهعنوان ارزش فعلی سودهای آتی ایجادشده برای بنگاه توسط یک مشتری
در طول عمر تجارت خود با بنگاه تعریف میشود (کومار و همکاران .)2080 ،ارزش طول عمر مشتری ،که از آن تحت
عنوان مشارکت مستقیم نیز یاد میشود ،بر جنبه معامالتی مشارکت تأکید میکند و شامل رفتارهای مربوط به خرید مشتری
از جمله تکرار دفعات خرید یا خرید بیشتر در هر بار است .ارزش طول عمر مشتری بینشهای مهمی به مدیران در خصوص
آسیبشناسی سالمت آینده کسبوکار از طریق فراهم کردن ارزیابی توانایی سودآوری تک تک مشتریان و همچنین ارائه
یک رویکرد ساختاریافته برای پیشبینی جریان نقدی آتی ارائه میکند (کومار و همکاران 2080 ،و کومار و رینارتز.)2083 ،
ارزش ارجاع مشتری ( ،9)CRVبه عنوان ارجاع مشتریان جدید به شرکت توسط مشتریان فعلی بر اثر برنامههای
تشویقی شرکت تعریف میشود (کومار و همکاران .)2080 ،به بیان دیگر ،رفتار ارجاع مشتری ،شکلی از تبلیغات دهان به
دهان است که در آن مشتریان انگیزه دارند که مشتری جدیدی را معرفی کنند .ارجاع مشتری ،در افزایش ارزش شرکت از
طریق کسب درآمد از مشتریان جدید و کاهش هزینههای جذب مشتری نقش مهمی ایفا میکند .از آنجا که برنامههای
ارجاع مشتری 1به مشتریان موجود پاداش میدهد و پایگاه مشتری ایجاد میکند ،شرکتها از این برنامهها برای تشویق
مشتریان برای ارائه توصیههایی به دیگران برای خرید محصوالت شرکت استفاده میکنند (استین و راماسهان.)2081 ،1
ارزش تأثيرگذاری مشتری ( ،1)CIVاز تأثیرگذاری مشتری بر مشتریان بالقوه از طریق ترغیب و تبدیل آنها به
مشتری ،تشویق مشتریان دیگر به افزایش سهم پول کیف 1خود از معامله با بنگاه ،ایجاد تجربه خدمات مشترک و کمک
به دیگران برای استفاده از خدمات شرکت ناشی میشود که معموالً با انگیزه درونی صورت میگیرد (کالچوا ،پاتینو ،الریک،
پیتا و ایمپاراتو .)2081 ،8از این رو ،هر زمان مشتری بهطور داوطبانه برای بنگاه و محصوالت آن تبلیغات دهان به دهان
انجام میدهد و تجربه مصرف خود را به اشتراک میگذارد ،تحت تأثیر  CIVاست .بنابراین بنگاهها برای تقویت ارزش
تأثیرگذاری مشتری باید محیطهایی فراهم کنند (مانند جوامع برند آنالین) که در آنجا مشتریان بتوانند در راستای کمک
به یکدیگر در تعامل باشند و تجارب خود را به اشتراک بگذارند (ورهوف ،پاراسورمان ،سیروس و چلینگر.)2003 ،3
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)6. Customer Influence Value (CIV
7. Share of Wallet
8. Kaltcheva, Patino, Laric, Pitta &Imparato
9. Verhoef, Parasuraman, Tsiros & Schlesinger

1. Kumar & Reinartz
)2. Customer Lifetime Value (CLV
)3. Customer Referral Value (CRV
4. Customer Referral Programs
5. Stein & Ramaseshan
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ارزش دانش مشتری ( ،)CKVرفتار مشتری برای انتقال دانش خود به شرکت است که از طریق ارائه بازخور به
شرکت درباره ایدههای نوآورانه یا ایدههایی برای بهبود عملکرد شرکت انجام میگیرد (کومار و همکاران .)2080 ،این
بازخورد مشتری نه تنها حوزههایی را که نیاز به بهبود دارند شناسایی میکند ،بلکه به ارائه پیشنهادها و راهحلهایی برای
ارتقا و اصالحات محصوالت پیشنهادی در آینده کمک میکند .این بازخوردها ،بهغیر از بهبود کارایی فرایند ،پتانسیل ایجاد
محصول مناسب و جذابتر برای مشتریان موجود و بالقوه را دارد (کومار.)2088 ،
چرخه عمر رابطه

چرخه عمر رابطه به فرایند پویا اشاره میکند که از طریق آن روابط مبادله طی زمان توسعه مییابد (کامبرا فیرو ،پولو و
جاویرسس .)2088 ،8بسیاری از مطالعاتی که رابطه را بهعنوان فرایندی پویا میانگارند ،بر مبنای کار دیوئر ،شوره و

اوه2

( )8381پایهریزی شدهاند .دیوئر و همکاران فرایند توسعه رابطه (چرخه عمر) را با استفاده از تلفیق بینشهای منتج از تئوری
مبادله 6و قانون مدرن قراردادها ،1مطرح میکنند که در آن یک رابطه ،در قالب پنج مرحله که از آگاهی آغاز شده و به زوال
ختم میشود ،حرکت میکند (ابراهیمی و عالی.)8631 ،
 مرحله آگاهي از رابطه :در مرحله آگاهی ،خریدار و فروشنده به این نکته پی میبرند که میتوانند بهطور بالقوه با
یکدیگر رابطه برقرار کنند .شهرت فروشنده در میان شبکههای کسبوکار که فروشنده در آن فعالیت میکند ،ممکن
است خریدار را به کسب آگاهی بیشتر در ارتباط با فروشنده ترغیب کند و برعکس (دیوئر و همکاران.)8381 ،
 مرحله کشف یا شناسایي رابطه :زمانی که فعالیتهای کسبوکار مانند برقراری ارتباطات اولیه و خریدهای
آزمایشی صورت میگیرد ،طرفین رابطه وارد مرحله کشف یا شناسایی میشوند (دیوئر و همکاران .)8381 ،در این
مرحله ،هر یک از طرفین ،ضمن ارزیابی عملکرد یکدیگر ،ارزش بالقوه حفظ تعامالت را بررسی میکنند .مشخصه بارز
این مرحله ،اعتماد محدود به تواناییهای طرف مقابل و قابل اعتماد بودن وی است (جاپ و گانسن .)2000 ،1در این
مرحله ،هنوز رابطه شکننده و ناپایدار است و هدف اصلی طرفین ،کاهش عدم قطعیت از طریق آزمون تواناییهای
طرف مقابل رابطه است (ورهوف ،هانس و هوکسترا.)2002 ،3
 مرحله توسعه رابطه :اگر تجربههای اولیه در یک رابطه خوشایند و مثبت باشد و شواهدی دال بر قابل اعتماد بودن
در آن وجود داشته باشد ،انتظار می رود که رابطه به مرحله بعدی که مرحله توسعه رابطه است ،انتقال یابد (دیوئر و
همکاران .)8381 ،در این مرحله ،مشتریان و شرکتها افزایش تصاعدی و پیوسته در منافع و وابستگی متقابل را تجربه
میکنند (وانگ و وو 2082 ،1و جاپ و گانسن .)2000 ،افزایش اعتماد و وابستگی متقابل باعث رابطه عمیق و بلندمدت
بین مشتری و شرکت میشود.
 مرحله بلوغ یا حفظ رابطه :اگر رابطه همچنان در فاز توسعه ادامه پیدا کند ،طرفین به منافع بیشتری دست مییابند
و به درجات بیشتری به یکدیگر وابسته میشوند و در این صورت رابطه به مرحله بلوغ یا حفظ تکامل مییابد .در این
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
5. Jap & Ganesan
6. Verhoef, Hans & Hoekstra
7. Wang &Wu

1. Cambra-Fierro, Melero-Polo & Javier Sese
2. Dwyer, Schurr & Oh
3. Exchange Theory
4. Modern Contract Law
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مرحله ،طرفین مبادله اعتقاد دارند که رفتار شریک آنان قابل پیشبینی است و باالخره با شکلگیری وفاداری ،موافقت
میکنند تا یک رابطه پایدار ایجاد کنند و سرمایهگذاریهای متقابل در این مرحله به ثمر مینشیند (ورهوف و همکاران،
2002؛ الش و براون 8333 ،8و گانسن.)8331 ،2
 مرحله کاهش یا خاتمه رابطه :در این مرحله ،رابطه مشتری با شرکت رو به زوال گذاشته و در نهایت ممکن است
با گذشت زمان پایان یابد (بالییر و همکاران .)2088 ،جاپ و گانسن ( )2000اذعان میکنند روابطی که حتی زمانی
موفق بودهاند ،ممکن است به مرحله کاهش ،زوال یا خاتمه 6وارد شوند .در این مرحله ،فقط نارضایتی نیست که باعث
میشود مشتری به پایان دادن رابطه فکر کند ،بلکه مشتریان گاهی اوقات تغییرات در نیازهای خود را تجربه کرده و
میخواهند سایر گزینههای جایگزین را بررسی کنند (دیوئر و همکاران 8381 ،و جاپ و گانسن.)2000 ،
نظر به اینکه در این مقاله ،رابطه میان شرکت بیمه و مشتریان موجود بررسی میشود ،مرحله آگاهی به این دلیل که
در آن ،رابطه شرکت بیمه و مشتری به مرحله فعلیت نرسیده ،حذف شده و با الهام از کار جاپ و گانسن ( )2000مراحل
شناسایی ،توسعه ،حفظ و کاهش رابطه به عنوان مراحل چهارگانه چرخه عمر رابطه مد نظر قرار میگیرد.
پیشینه تجربی
پژوهشهای قبلی ،بیشتر روی مفهوم مشارکت مشتری و نحوه عملیاتی کردن آن مطالعه کردهاند و این پژوهش نخستین

مطالعهای است که به تحلیل ارزش مشارکت مشتری در چرخه عمر رابطه بهصورت تجربی در صنعت بیمه میپردازد .با
این حال ،تحقیقات معدودی بهصورت نظری و مفهومی ارزش مشارکت مشتری را در چرخه عمر رابطه بررسی کردهاند که
به نتایج آنها اشاره میشود.
بالییر و همکاران ( )2088اهداف مشارکت مشتری را در سه مرحله چرخه عمر مشتری ،جذب ،حفظ /توسعه و

زوال1

بهصورت مفهومی بررسی کردند و نشان دادند که در مرحله جذب ،هدف اصلی مشارکت مشتری ،جرقه زدن به شروع منافع
رساندن مشتری به شرکت با آغاز یک رابطه از طریق نخستین اقدام خرید است .در مرحله حفظ /توسعه ،هدف مشارکت
مشتری ،پرورش مشارکت مستقیم مشتری در قالب تکرار خرید و همچنین مشارکت غیرمستقیم مشتری در قالب رفتارهای
ارجاع مشتری ،تبلیغات دهان به دهان و بازخورد مشتری است .در مرحله زوال رابطه ،هدف اصلی مشارکت مشتری،
بازگرداندن مشتری به خرید ،دریافت بازخورد از مشتری و جلوگیری از مشارکت منفی مشتری است .کامبرا فیرو و همکاران
( ) 2088در بررسی مفهومی خود به این نتیجه رسیدند که در مرحله شناخت رابطه ،هنوز مشتریان نسبت به رابطه احساس
راحتی نمیکنند یا با محصوالت و خدمات شرکت آشنا نیستند و احتمال دارد مشتری نتواند در توسعه محصوالت و ارائه
پیشنهادهای نوآورانه فعاالنه مشارکت کند .در مرحله توسعه رابطه ،مشتری با توجه به شناخت بهتر از شرکت و شکلگیری
اعتماد و وابستگی متقابل ،میتواند در ارائه ایدهها و توسعه محصوالت ،مشارکت بیشتری داشته باشد .همچنین در مرحله
بلوغ رابطه ،با توجه به صمیمیتر شدن رابطه مشتریان ضمن کسب اطالعات بیشتری در رابطه با شرکت ،برای پیشنهاد
ایدهها یا مشارکت فعاالنه در توسعه محصوالت و خدمات جدید آماده هستند .در نهایت در مرحله کاهش رابطه ،مشتری
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
3. Negative or Terminating Stage
4. Acquisition, Retention/Development, and Attrition

1. Lusch & Brown
2. Ganesan
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میداند که رابطه بیدوام است ،به همین دلیل با وجود داشتن پیشنهاد و ایده ،برای مشارکت در ایجاد ارزش برای شرکت
انگیزۀ کافی ندارد .کوساری و همکاران ( )2086اعتقاد دارند که هر مرحله از چرخه عمر رابطه ،نشاندهنده تکامل در
انتظارها ،ادراک ،جهتگیریها و نگرشهای شرکای رابطه نسبت به یکدیگر است .مشتریانی که در مراحل متفاوت چرخه
عمر رابطه خود با شرکت قرار دارند ،احتماالً به روشهای مختلفی در ایجاد ارزش برای شرکتها مشارکت کنند.
بنابراین با جمعبندی مطالب باال میتوان فرضیههای زیر را مطرح شود.
 :H1ارزش طول عمر مشتری در مراحل مختلف چرخه عمر رابطه متفاوت است.
 :H2ارزش ارجاع مشتری در مراحل مختلف چرخه عمر رابطه متفاوت است.
 :H3ارزش تأثیرگذاری مشتری در مراحل مختلف چرخه عمر رابطه متفاوت است.
 :H4ارزش دانش مشتری ،در مراحل مختلف چرخه عمر رابطه متفاوت است.
روششناسی پژوهش
این پژوهش از لحاظ هدف از نوع پژوهشهای کاربردی و از حیث روش از نوع پژوهشهای توصیفی است.

جامعه آماری پژوهش شامل کلیه مشتریان حقیقی بیمه پارسیان است که از نمایندگیهای آن بیمه در شهر تبریز
خدمات دریافت کرده اند .با توجه به در دسترس نبودن کل جامعه آماری ،جامعه نامحدود فرض شد و با استفاده از فرمول
کوکران برای جامعه نامحدود ،در سطح اطمینان  31درصد ،خطای برآورد  0/01و اندازه نمونه برابر  683نفر به دست آمد.
برای انتخاب اعضای نمونه آماری از روش نمونهگیری غیرتصادفی در دسترس استفاده شد و واحد تحلیل در این پژوهش،
مشتریان بیمه (خریداران حقیقی بیمه) هستند.
در این پژوهش از پرسشنامه برای گردآوری دادهها استفاده شد .برای دستیابی به حداقل نمونه مورد نیاز تحقیق (683
مشتری) تعداد  120پرسشنامه بین مشتریان بیمه پارسیان توزیع شد .برای کاهش خطای بالقوه ناشی از منطقه جغرافیایی،
نمونه آماری از همه  12نمایندگی بیمه ،که در نقاط مختلف شهر تبریز فعال هستند ،انتخاب شدند .با توجه به عدم دسترسی
به جامعه آماری ،پس از صحبت با مدیران نمایندگیها ،تعداد  80پرسشنامه بین مشتریان هر نمایندگی توزیع شده و در
نهایت تعداد  683پرسشنامه کامل جمعآوری شد .در کل از  83گویه و یک پرسش برای اندازهگیری متغیرهای پژوهش
استفاده شد .جدول  8منابع و تعداد گویههای مورد استفاده برای اندازهگیری هر یک از متغیرهای پژوهش را نشان میدهد.
ال
همه متغیرهای پژوهش بهجز چرخه عمر رابطه با استفاده از مقیاس پنج گزینهای لیکرت از (کامالً مخالف= )8تا (کام ً
موافق= )1اندازهگیری شدند .ابعاد چهارگانه ارزش مشارکت مشتری از طریق پرسشنامه طراحیشده توسط پانساری و کومار
( )2083و چرخه عمر رابطه بر اساس کار جاپ و گانسن ( )2000از طریق یک پرسش چهار گزینهای با مقیاس اسمی
سنجیده شد که هر گزینه نشاندهنده یک مرحله در چرخه عمر رابطه (شناسایی ،توسعه ،بلوغ و کاهش رابطه) است.
برای ارزیابی پایایی متغیرهای پژوهش ،از سه روش آلفای کرونباخ ،اعتبار مرکب ( )CRو متوسط واریانس تبیینشده
( )AVEاستفاده شد .باگوزی و یی )8388( 8بیان میکنند که اعتبار مرکب باید مساوی یا بیشتر از  ،0/3متوسط واریانس
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Bagozzi & Yi
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تبیینشده باید مساوی یا بیشتر از  0/1و الفای کرونباخ باید مساوی یا بیشتر از  0/1باشد .بر این اساس ،همانطور که در
جدول  8مشاهده میشود مقادیر  CRو  EVAو الفای کرونباخ همگی درون سطح پذیرش میشوند .در نتیجه ،میتوان
بیان کرد که پایایی متغیرهای پژوهش در حد قابل قبول است.
روایی ابزار اندازهگیری پژوهش به دو روش روایی محتوا و روایی سازه (روایی همگرا و روایی واگرا) ارزیابی شد .روایی
محتوا با نظرسنجی خبرگان بـه دست آمد .روایی همگرا از طریق تحلیل عاملی تأییدی ارزیابی شد .در انجام تحلیل عاملی،
ابتدا باید از این مسئله اطمینان حاصل شود که آیا تعداد دادههای مد نظر برای تحلیل عاملی مناسب هستند یا خیر؟ بدین
منظور از شاخص  KMOو آزمون بارتلت استفاده شد .با توجه به اینکه شاخص  KMOبزرگتر از  )0/818( 0/3و سطح
معناداری آن کمتر از  0/01است ،میتوان نتیجه گرفت که تعداد نمونهها برای انجام تحلیل عاملی کافی است .برای انجام
تحلیل عاملی تأییدی از نرمافزار آموس 20استفاده شد .نتایج تحلیل عاملی تأییدی سازههای ارزش مشارکت مشتری نشان
میدهد بار عاملی گویه ( CIV1گویه اول ارزش تأثیرگذاری مشتری) کمتر از  0/1است .با حذف این گویه و انجام مجدد
تحلیل عاملی تأییدی ،مشاهده شد که بارهای عاملی همه گویهها بیشتر از  0/1بوده و از لحاظ آماری معنادار هستند
( ،)p<0/001ولی هنوز برخی از شاخصهای برازش مدل مقدار قابل قبولی ندارند و مدل نیاز به اصالح دارد .پس از بررسی
شاخصهای اصالح و باقیمانده استاندارد شده و حذف گویههای ( CLV3گویه سوم ارزش طول عمر مشتری) و CKV1

(گویه اول ارزش دانش مشتری) تحلیل عاملی تأییدی ،دوباره اجرا شد .نتایج نشان داد که هم بارهای عاملی بیش از 0/1
هستند و هم شاخصهای برازش مدل در سطح قابل قبولی قرار گرفتند .با توجه به اینکه همه بارهای عاملی گویههای
مربوط به هر یک از سازهها از لحاظ آماری معنادار شدند ( )p<0/001و مقادیر آنها از  0/1بیشتر هستند ،روایی همگرا نیز
تأیید میشود .نتایج بارهای عاملی در جدول  8و نتایج شاخصهای برازش در جدول  2ارائه شده است.
جدول  .6گویههای استفادهشده ،بار عاملي و ضرایب پایایي سازههای پژوهش
سازه و منابع مورد استفاده
ارزش طول عمر مشتری
(کومار و پانساری)2083 ،

ارزش ارجاع مشتری
(کومار و پانساری)2083 ،

ارزش تأثیرگذاری مشتری
(کومار و پانساری)2083 ،
ارزش دانش مشتری
(کومار و پانساری)2083 ،

گویه

بار عاملي

CLV 1

0/33

CLV 2

0/83

CLV 4

0/31

CRV 1

0/13

CRV 2

0/13

CRV 3

0/80

CRV 4

0/10

CIV 2

0/38

CIV 3

0/16

CIV 4

0/11

CKV 2

0/11

CKV 3

0/82

CKV 4

0/18

آلفای
کرونباخ
0/118

0/811

0/182

0/883

اعتبار مرکب
)(CR

0/118

0/818

0/118

0/866

متوسط واریانس
تبيينشده ()AVE
0/111

0/186

0/123

0/321
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جدول .2شاخصهای برازش مدل ارزش مشارکت مشتری
GFI

AGFI

TLI

NFI

CFI

RMSEA

χ 2/df

χ2

مدل اولیه

0/000 38 188/110

0/833

0/881

0/803

0/886

0/812

0/801

1/220

مدل اصالحشده

0/000 13 202/118

0/328

0/308

0/388

0/308

0/366

0/013

6/168

<0/30

<0/30

<0/30< 0/30< 0/30

> 0/08

بین  8تا 1

مقادیر قابل قبول

-

df

-

p

-

جدول  .9ماتریس همبستگي و مجذور مقادیر
()6

سازه

()2

AVE

()9

 .8ارزش طول عمر مشتری

0/168

 .2ارزش ارجاع مشتری

0/63

0/136

 .6ارزش تأثیرگذاری مشتری

0/18

0/13

0/121

 .1ارزش دانش مشتری

0/21

0/11

0/10

()1

0/130

در نهایت ،روایی واگرا از طریق دو روش بیانشده توسط کالین )2001( 8و فورنل و الکر )8388( 2ارزیابی شد .کالین
بیان میکند برای تأیید روایی واگرا ،ضریب همبستگی برآوردهشده بین عاملها نباید بیش از  0/81باشد .همانطور که در
جدول  6مشاهده میشود همبستگی بین عاملها کمتر از  0/81است و روایی واگرا تأیید میشود .همچنین فورنل و الکر
( )8388بیان میکنند ،روایی واگرا وقتی در سطح قابل قبولی است که جذر مقادیر  AVEبرای هر سازه بیشتر از واریانس
اشتراکی بین آن سازه و سازههای دیگر در مدل باشد .در جدول  6مقادیر ضرایب همبستگی بین سازهها و جذر مقادیر
 AVEمربوط به هر سازه درج شده است .بر اساس نتایج بهدستآمده از همبستگیها و جذر  AVEکه روی قطر جدول
قرار دارد ،میتوان روایی واگرای مدل در سطح سازه را از نظر معیار فورنل و الکر نتیجه گرفت ،زیرا ضریب همبستگی
همه سازهها کمتر از جذر شاخص  AVEاست.
روش تجزیه و تحليل دادهها :با توجه به اینکه میخواهیم میانگین نمرات بهدست آمده برای ابعاد چهارگانه ارزش
مشارکت مشتری را در چهار مرحله چرخه عمر رابطه مقایسه کنیم ،برای آزمون فرضیههای پژوهش ،از تحلیل واریانس
استفاده شد .قبل از آزمون فرضیهها ،پیشفرضهای آزمون تحلیل واریانس (نرمال بودن توزیع دادهها و همگن بودن
واریانس گروهها) انجام شده و از نرمال بودن توزیع دادهها و همگن بودن واریانس گروهها اطمینان حاصل شد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2. Fornell & Larcker

1. Kline
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يافتههای پژوهش
توصیف ويژگیهای نمونه آماری

جدول  1مشخصات نمونه آماری پژوهش را از لحاظ جنسیت ،سن ،تحصیالت ،سابقه همکاری و سهم مشتری از خدمات
شرکت بیمه پارسیان نشان میدهد.
همانطور که جدول  1نشان میدهد حدود  12درصد از اعضای مشارکتکننده در پژوهش مرد و بقیه زن هستند،
اغلب آنها دارای مدرک تحصیلی دانشگاهی هستند (حدود  81درصد) و بیشتر آنها (حدود  13درصد) در طبقه سنی  21تا
 61سال قرار دارند .همچنین  16درصد مشتریان بیان کردند که باالی  10درصد خدمات بیمهای خود را از شرکت بیمه
پارسیان دریافت میکنند.
جدول  .1آمار توصيفي مشخصات نمونه آماری
ویژگيهای جمعيتشناختي
جنسیت

تحصیالت

سهم مشتری از
خدمات بیمه
پارسیان

تعداد

درصد

ویژگيهای جمعيتشناختي

مرد

883

18/83

کمتر از  21سال

30

زن

200

18/88

 21تا  61سال

838

13/18

زیر دیپلم

28

1/11

 61تا  11سال

31

83/81

دیپلم

66

8/11

 11تا  11سال

66

8/11

فوق دیپلم

13

82/10

 11تا  31سال

1

8/88

لیسانس

818

68/61

باالی  31سال

0

0

فوق لیسانس و باالتر

861

61/31

زیر  2سال

826

68/81

کمتر از  60درصد

88

26

 2تا  1سال

33

21/31

 60تا 10درصد

81

22

 1تا  1سال

32

26/86

 18تا 10درصد

11

82

بیشتر از  10درصد

838

16

 8تا 80سال

12

88/31

سن

سابقه همکاری

تعداد

درصد
26/62

آزمون فرضیههای پژوهش

قبل از اجرای تحلیل واریانس برای آزمون فرضیههای پژوهش ،نرمال بودن توزیع دادهها و همگن بودن واریانس گروهها
طی آزمونی بررسی شد .با توجه به اینکه توزیع همه متغیرهای تحقیق از توزیع نرمال تبعیت میکند (جدول  )1و واریانس
گروهها همگن است ،میتوان از تحلیل واریانس برای آزمون فرضیهها استفاده کرد .الزم به توضیح است بر اساس نمونه
آماری پژوهش ،از کل پاسخدهندگان به پرسشنامه  38نفر ( 21درصد) در مرحله شناخت رابطه 31 ،نفر ( 21درصد) در
مرحله توسعه رابطه 810 ،نفر ( 11درصد) در مرحله حفظ رابطه و در نهایت  28نفر ( 3درصد) در مرحله کاهش رابطه قرار
دارند.
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جدول  .1نتایج نرمال بودن توزیع متغيرها و آمار توصيفي
گویهها

تعداد

ميانگين

انحراف معيار

چولگي

کشيدگي

ارزش طول عمر مشتری

683

6/132

0/133

-0/132

0/118

ارزش ارجاع مشتری

683

6/183

0/331

-0/133

-0/038

ارزش تأثیرگذاری مشتری

683

6/388

0/188

-0/022

-0/188

ارزش دانش مشتری

683

6/183

0/813

-0/118

0/181

جدول  3وضعیت هر یک از ابعاد ارزش مشارکت مشتری را در مراحل مختلف چرخه عمر رابطه و جدول  1آزمون
تحلیل واریانس را نشان میدهد .بر اساس نتایج میتوان بیان کرد که به طور کلی بیشترین مشارکت مشتری در ایجاد
ارزش برای شرکت بیمه در سومین مرحله چرخه عمر رابطه (مرحله بلوغ یا حفظ) که رابطه مشتری با شرکت صمیمیتر
است ،اتفاق میافتد .همانگونه در جدول  3نشان داده شده است در مراحل توسعه و حفظ رابطه ،بهترتیب  16و  13درصد
مشتریان ،به مشارکت در ایجاد ارزش برای شرکت بیمه در قالب مشارکت مستقیم (تکرار خرید) و مشارکت غیرمستقیم
(ارجاع مشتریان جدید ،تأثیرگذاری بر سایر افراد و ارائه بازخورد) تمایل دارند .ولی در مرحله ابتدایی رابطه (شناخت رابطه)
به دلیل عدم آشنایی کامل با شرکت و اعتماد محدود به آن ،درصد کمتری از مشتریان ( 61درصد) به مشارکت کامل در
ایجاد ارزش برای شرکت بیمه تمایل دارند .همچنین در مراحل انتهای رابطه (کاهش رابطه) مشارکت مستقیم (ارزش طول
عمر مشتری) و غیرمستقیم (ارزش ارجاع ،ارزش تأثیرگذاری و ارزش دانش مشتری) بهشدت کاهش یافته و به  83درصد
میرسد.
بررسی نتایج مربوط به ارزش طول عمر مشتری در چرخه عمر رابطه نشان میدهد که با توسعه رابطه ،تمایل به این
نوع مشارکت افزایش یافته و در مرحله بلوغ به بیشترین مقدار خود میرسد و در نهایت مشتریان با وارد شدن به مرحله
کاهش رابطه ،مشارکت مستقیم خود در ایجاد ارزش برای شرکت را نیز بهشدت کاهش میدهند .آزمون آنالیز واریانس
حاکی از تفاوت میزان مشارکت مشتری در قالب ارزش طول عمر مشتری در مرحله مختلف چرخه عمر رابطه است.
همچنین نتایج نشان میدهد که روند تغییرات ارزش ارجاع مشتری در چرخه عمر رابطه متفاوت از سایر روشهای
ایجاد ارزش توسط مشتریان است .مشتریان در مرحله توسعه رابطه ،بیشترین ارزش را برای شرکت بیمه از طریق ارجاع
مشتری ایجاد میکنند .در مرحله حفظ رابطه ،ارزش ایجادشده از طریق ارجاع مشتری کمی کاهش مییابد و در مرحله
افول رابطه ،سطح مشارکت مشتریان از طریق ارجاع مشتری جدید به کمترین میزان خود در مراحل چهارگانه در چرخه
عمر رابطه میرسد .از طریق آزمون آنالیز واریانس این تفاوت در تمایل به ایجاد ارزش از طریق ارجاع مشتری در مراحل
مختلف چرخه عمر رابطه معنادار بوده و فرضیه دوم تحقیق تأیید میشود .روند تغییرات ارزش تأثیرگذاری مشتری در چرخه
عمر رابطه همانند ارزش طول عمر مشتری است .مشارکت مشتری در ایجاد ارزش برای شرکت از طریق تأثیرگذاری روی
سایر افراد ،در مرحله شناخت را بطه در سطح متوسط است .با ادامه رابطه تا مرحله حفظ رابطه ،با شیب مالیمی ارزش
ایجادشده افزایش یافته و در نهایت در مرحله کاهش رابطه ،تمایل مشتریان به مشارکت کاهش مییابد .با ضریب اطمینان
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 33درصد میتوان بیان کرد که تمایل مشتریان به ایجاد ارزش برای شرکت در قالب ارزش تأثیرگذاری مشتری در مراحل
مختلف چرخه عمر رابطه متفاوت است .همانطور که نتایج نشان میدهد تمایل مشتریان به ایجاد ارزش از طریق بازخورد
(ارزش دانش مشتری) در مراحل توسعه و حفظ رابطه کمتر از سایر روشهای ایجاد ارزش و در مرحله آخر رابطه (کاهش)
بیشتر از سایر روش های ایجاد ارزش است .با این حال ،روند تغییرات ارزش دانش مشتری در چرخه عمر رابطه ،همانند
ارزش طول عمر مشتری و ارزش تأثیرگذاری مشتری است ،البته با این تفاوت که شدت نوسانات آن در مراحل مختلف
چرخه عمر رابطه کمتر است .آزمون آنالیز واریانس ،تفاوت در تمایل مشتریان به ایجاد ارزش برای شرکت در قالب ارزش
دانش مشتری را در مراحل مختلف چرخه عمر رابطه تأیید میکند.
جدول  .1اهميت ارزش مشارکت مشتری در چرخه عمر رابطه
ارزش مشارکت مشتری

ارزش طول عمر مشتری

ارزش ارجاع مشتری

ارزش تاثیرگذاری مشتری

ارزش دانش مشتری

میانگین ارزش مشارکت مشتری

مراحل چرخه عمر رابطه
شناخت

توسعه

بلوغ

کاهش

%13

%38

%33

%26

()6/31

()6/88

()6/31

()2/33

%61

%13

%11

%81

()6/61

()6/33

()6/16

()2/31

%61

%16

%38

%21

()6/11

()6/11

()6/86

()6/00

%66

%10

%13

%81

()6/80

()6/61

()6/12

()6/82

%61

%16

%13

%83

()6/63

()6/31

()6/18

()2/31

* اعداد داخل پرانتز ،نشاندهنده امتیاز میانگین است .عدد  8حداقل و عدد  1حداکثر امتیاز را نشان میدهد.

جدول  .1آزمون فرضيهها با استفاده از آناليز واریانس
فرضيههای پژوهش

F-value

Sig.

نتيجه

ارزش طول عمر مشتری در مراحل مختلف چرخه عمر رابطه متفاوت است.

82/013

0/000

تأیید

ارزش ارجاع مشتری در مراحل مختلف چرخه عمر رابطه متفاوت است.

80/380

0/000

تأیید

ارزش تأثیرگذاری مشتری در مراحل مختلف چرخه عمر رابطه متفاوت است.

80/811

0/000

تأیید

ارزش دانش مشتری در مراحل مختلف چرخه عمر رابطه متفاوت است.

2/831

0/061

تأیید
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بحث و نتیجهگیری

این پژوهش نخستین مطالعهای است که بهصورت تجربی به تحلیل ارزش مشارکت مشتری در چرخه عمر رابطه میپردازد.
این مطالعه بر اساس نظریه پویایی رابطه( 8پالماتیر و همکاران ،)2086 ،بیان میکند که مشارکت مشتری در ایجاد ارزش
برای شرکت حالت پویا دارد و متناسب با سطح رابطه شرکت و مشتری ،میتواند در مراحل مختلف چرخه عمر رابطه
متفاوت باشد .بر اساس نتایج ،تمایل مشتریان به مشارکت ،در مرحله بلوغ رابطه بیشتر از سایر مراحل و در مرحله کاهش
رابطه ،در پایینترین حد خود قرار دارد .البته به طور دقیقتر ،نتایج نشان میدهد مشتریان از لحاظ نوع مشارکت و شدت و
ضعف آن در مراحل مختلف چرخه عمر رابطه رفتارهای متفاوتی نشان میدهند .مقایسه روند تغییرات رفتار مشارکت
مشتری نشان میدهد که در همه ابعاد ارزش مشارکت مشتری بهجز ارزش ارجاع مشتری تا مرحله بلوغ رابطه ،مشارکت
مشتری در ایجاد ارزش افزایش مییابد و در مرحله کاهش رابطه افت میکند و به کمترین میزان خود میرسد .با این حال
بین انواع ارزش ،ارزش طول عمر مشتری در مراحل اول تا سوم رابطه (شناخت ،توسعه و حفظ رابطه) در مقایسه با سایر
ارزشها بیشترین مقدار را دارد .این نتیجه بیان میکند که وقتی مشتری در مقایسه با رقبا ،از یک شرکت ارزش برتری
دریافت کرده و در مسیر رشد رابطه حرکت میکند ،سعی میکند بیشتر در قالب مشارکت مستقیم (تکرار خرید یا افزایش
مقدار خرید) به آن پاسخ بدهد .همچنین وقتی مشتریان وارد مرحله کاهش رابطه میشوند بیشترین کاهش مشارکت را در
قالب مشارکت غیرمستقیم (ارزش ارجاع مشتری) نشان میدهند.
نتیجه فرضیه دوم پژوهش نشان داد که ارزش ارجاع مشتری در مراحل مختلف چرخه عمر رابطه متفاوت است که
این نتیجه با نتایج پژوهشهای کوساری و همکاران ( )2086و بالییر و همکاران ( )2088همخوانی دارد .نتایج نشان میدهد
روند تغییرات ارزش ارجاع مشتری با سایر روشهای ایجاد ارزش متفاوت است و بیشترین مشارکت مشتری در مرحله
توسعه رابطه رخ میدهد .این نتیجه حاکی از آن است که وقتی مشتریان از انگیزه بیرونی برخوردار میشوند و تالشهای
ایجاد ارزش آنها از طریق برنامههای پاداش ارجاع از طرف شرکت پاسخ داده میشود ،احتماالً اعتماد مشتریان به شرکت
سریعتر رشد کرده و از همان مراحل توسعه رابطه ،برای ارجاع مشتریان جدید ،تالشهای بسیاری انجام میدهند .اگرچه
در این مورد نباید از باال بودن نیازهای مالی افراد بهواسطه زندگی در کشورهای در حال توسعه همانند ایران غافل ماند.
نتیجه فرضیه سوم حاکی از متفاوت بودن ارزش تأثیرگذاری مشتری در مراحل مختلف چرخه عمر رابطه است .به
بیان دقیقتر ،مشتریان در مراحل مرکزی رابطه (توسعه و بلوغ) از طریق تأثیرگذاری بر دیگران بیشترین ارزش را برای
شرکت ایجاد میکنند .با توجه به توسعه فناوری اطالعات و شبکههای اجتماعی در کشور طی سالهای اخیر و اعتماد
عمومی به این شبکهها ،تأثیرگذاری مشتریان بر سایر افراد بیش از هر زمانی رشد یافته است .بر اساس نظر کاتلر و همکاران
( )2080افراد در شبکههای اجتماعی ،بیش از  30درصد پیامهایی که از آشنایان دریافت میکنند و  10درصد از پیامهایی
را که از ناآشنایان دریافت میکنند ،باور میکنند .این آمارها نشان میدهد امروزه اعتماد بین مشتریان افزایش یافته و
مشتریان ،برای ایجاد ارزش برای شرکت از طریق تأثیرگذاری بر دیگران (تبلیغات دهان به دهان و به اشتراکگذاری
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Relationship dynamics
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تجربیات) منبع مهمی به حساب میآیند .بنابراین شرکتهای بیمه میتوانند با ایجاد ارتباط مناسب با مشتریان ،از آنها
بهعنوان مبلغان مجانی استفاده کنند.
همچنین نتیجه فرضیه چهارم نشان داد که ارزش دانش مشتری در مراحل مختلف چرخه عمر رابطه متفاوت است و
مشتریان بیشترین مشارکت را در ایجاد دانش برای شرکت بیمه در مراحل توسعه و بلوغ رابطه دارند .نتیجه این فرضیه،
نتایج پژوهشهای نظری کامبرا و همکاران ( )2088بالییر و همکاران ( )2088و کوساری و همکاران ( )2086را تأیید
میکند .نتایج در خصوص ارزش دانش مشتری نشان میدهد که در همه مراحل چرخه عمر رابطه بهجز مرحله کاهش
رابطه ،مشتریان در مقایسه با سایر ارزش ها ،کمترین میزان مشارکت را از طریق بازخورد داشتند .برخالف سایر ارزشها،
مشتریان ب رای ایجاد ارزش از طریق بازخورد به داشتن اطالعات قوی درباره شرکت و محصول و همچنین برخورداری از
ذهن خالق نیاز دارند .بدیهی است همه مشتریان از چنین ویژگی برخوردار نیستند و احتمال دارد نتوانند همانند ایجاد ارزش
از طریق سایر روشها (تکرار خرید ،ارجاع مشتری و تبلیغات دهان به دهان) ،از طریق ارائه ایده و بازخورد برای شرکت
ارزش خلق کنند .عالوه بر این ،شرکتها برای کسب ارزش از طریق ایدهها و بازخوردهای مشتری به فراهم کردن بستر
و زیرساختهای فناوری و  ...نیاز دارند که احتماالً در کشورهای در حال توسعه کمبود چنین زیرساختهایی نیز میتواند
باعث کاهش مشارکت مشتری شود .مشارکت باالی مشتریان از طریق دانش نسبت به سایر مشارکتها در مرحله کاهش
رابطه می تواند ناشی از بازخورد منفی باشد .مشتریان در این مرحله ،به دلیل وجود نارضایتی به مشارکت در قالب بازخورد
منفی اقدام کنند.
بر اساس یافتههای پژوهش ،پیشنهادها و توصیههای مدیریتی و کاربردی به شرح زیر ارائه میشود.
 .6تمرکز شرکت های بيمه بر مراحل توسعه و بلوغ رابطه برای کسب ارزش بيشتر از مشتریان بر اساس

نتایج :مشتریان موجود در مراحل توسعه و بلوغ رابطه از پتانسیل باالیی در راستای ایجاد ارزش برای شرکت برخوردارند.
بنابراین توصیه میشود شرکتهای بیمه برای کسب ارزش بیشتر از مشتریان خود ،به این مراحل توجه بیشتری داشته
باشند .با این حال ،سرمایهگذاری شرکت در مرحله شناخت ،میتواند به رشد رابطه و انتقال مشتریان به مراحل توسعه و
بلوغ رابطه منجر شود که در این مراحل مشتریان سودآورتر هستند .این یافتهها میتواند به شرکتهای خدماتی که اهمیت
سرمایه گذاری متفاوت برای مشتریان را درک کردند ،در راستای دستیابی به باالترین ارزش مشارکت مشتری مفید باشد.
 .2بخشبندی مشتریان بر اساس چرخه عمر رابطه و اجرای استراتژی بازاریابي متفاوت برای مشتریان در

هر مرحله از چرخه عمر رابطه :اگر شرکتی بهدنبال استفاده بهینه از منابع خود است ،باید استراتژی بخشبندی مشتریان
را بر اساس چرخه عمر رابطه و ارائه خدمات شخصیسازیشده به مشتریان در دستور کار خود قرار دهد .بر اساس نتایج
این مطالعه باید سرمایهگذاری بازاریابی در مراحل ابتدایی ،مرکزی و انتهایی رابطه متفاوت باشد.
با توجه به اینکه در مرحله ابتدایی رابطه ،هنوز اعتماد الزم شکل نگرفته و مشتری تعامل زیادی با شرکت بیمه ندارد،
روابط شکننده است .شرکتهای بیمه باید بیشترین سرمایهگذاری را بر ایجاد منافع بیشتر برای مشتری در نخستین خرید
و تحکیم رابطه متمرکز کنند تا از این طریق رفتار تکرار خرید تقویت شود ،رابطه مشتری با شرکت تکامل یافته و وارد
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مرحله توسعه شود .بر اساس نظریه بازاریابی مشارکت مشتری (کومار و پانساری )2088 ،اگر مشتری خدماتی دریافت کند
که به رضایت او منجر شود به احتمال قوی موجبات استمرار ارتباط وی با ارائهدهنده خدمت فراهم شده و ارزش طول
عمرش افزایش مییابد و مشتری سعی در حفظ رابطه خود با شرکت خواهد داشت .اگر تجربههای اولیه در یک رابطه
خوشایند و مثبت باشد و شواهدی دال بر قابل اعتماد بودن در آن وجود داشته باشد ،طرفین به تعمیق و توسعه رابطه به
واسطه افزایش سطح وابستگی متقابل میپرازند و مشتریان راضی ،به معرفی مشتریان جدید به شرکت اقدام میکنند.
در مرحله مرکزی (توسعه و بلوغ) رابطه ،بهدلیل ارتباط پایدار مشتریان با شرکت و مشارکت خوب آنها در ایجاد ارزش،
به سرمایهگذاری بیشتری نیاز نیست و شرکتهای بیمه میتوانند با حفظ مشتریان و توسعه رابطه با آنها و همچنین از
طریق افزایش ارجاعات مشتریان ،سود بیشتری کسب کنند .مشارکت دادن مشتریان در امور شرکت بیمه و استفاده از
دانش ،اطالعات و مهارت مشتریان میتواند یک منبع جدید مزیتی بوده و موجب بهبود سطح آگاهی شرکت بیمه از نیاز
آنها و همچنین گامی در راستای رفع بهتر نیاز و خواسته مشتریان محسوب شود.
در نهایت ،وارد شدن رابطه مشتری با شرکت به مرحله کاهش برای شرکت تهدید محسوب میشود و شرکت بایستی
دالیل خاتمه رابطه را بررسی کند تا هم از پیشنهادهای مشتریان جداشده از شرکت برای بهبود خدمات استفاده کند و هم
از ارزش منفی ایجادشده توسط مشتری جلوگیری کند .بهطور معمول در این مرحله خاتمه رابطه میتواند هم از طرف
مشتری و هم از طرف شرکت شروع شود (بالییر و همکاران )2088 ،و همانطور که جاپ و گانسن ( )2000بیان میکنند
یکی از طرفین با احساس نارضایتی ،به رابطه از دیدگاهی کوتاهمدتتر مینگرد و شروع به یافتن شرکای جایگزین یا راهی
برای خاتمه بخشیدن به رابطه میکند .همچنین در این مرحله ،فقط نارضایتی باعث نمیشود مشتری به پایان دادن رابطه
فکر کند ،بلکه مشتریان گاهی اوقات تغییرات در نیازهای خود را تجربه میکنند یا رقبا خدمات بهتری ارائه میکند و
میخواهند سایر گزینههای جایگزین را بررسی کنند .در ضمن در این مرحله ،بازگرداندن مشتری به خرید و انتقال آن به
مرحله بلوغ رابطه میتواند از سایر استراتژیهای شرکت باشد.
 .9استفاده از سيستمهای مکانيزه پاداشدهي ارجاع مشتری در راستای افزایش معرفي مشتریان جدید توسط

مشتریان فعلي :همان طور که نتایج فرضیه دوم نشان داد وقتی مشتریان از انگیزه بیرونی (پاداشی که شرکت در قبال
معرفی مشتری جدید ،به مشتریان فعلی می دهد) برخوردارند از همان مراحل ابتدایی رابطه به ایجاد ارزش برای شرکت از
طریق معرفی مشتریان جدید اقدام میکنند .بنابراین به شرکتهای بیمه توصیه میشود نسبت به استقرار سیستم مکانیزه
پاداشدهی ارجاع مشتری اقدام کرده و متناسب با معرفی مشتریان جدید توسط مشتریان فعلی ،به آنها پاداش مادی یا
غیرمادی ارائه دهند.
 .1بهکارگيری فناوریهای ارتباطي نوین در راستای کسب ارزش بيشتر از مشتریان :با توجه به اینکه فناوریهای
پیشرفته ارتباطی زیرساخت مناسبی برای انتقال تجربیات ایجاد کرده و مشارکت مشتری را تسهیل میکنند ،توصیه میشود
شرکتهای بیمه از کلیه کانالهای ارتباطی مدرن از قبیل اینترنت ،تلفن بانک ،موبایل بانک ،شبکههای اجتماعی و ...
استفاده کنند تا مشتریان بتوانند بهراحتی با استفاده از این فناوریها در ایجاد ارزش برای شرکت در قالب به اشتراکگذاری
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تجربیات خود با دیگران ،انجام تبلیغات دهان به دهان و ارائه ایده و بازخورد ،مشارکت کنند .در این خصوص برای تقویت
ارزش تأثیرگذاری مشتری ،شرکتهای بیمه باید محیطهایی را فراهم کنند (مانند جوامع برند آنالین) که در آنجا مشتریان
بتوانند در راستای کمک به یکدیگر در تعامل باشند و تجارب خود را به اشتراک بگذارند .بدیهی است سرمایهگذاری
شرکتهای بیمه در حوزه فناوری اطالعات میتواند در بهبود روابط با مشتریان و در نهایت کسب ارزش از آنها مفید واقع
شود.
 .1آشنا کردن کارکنان با نيازهای متفاوت مشتریان در هر مرحله از چرخه عمر رابطه در راستای کسب ارزش

بيشتر از مشتریان :در بخش خدمات و بهویژه در صنعت بیمه ،اجرای اغلب اقدامات مربوط به برقراری رابطه بلندمدت با
مشتری از طریق کارکنان شایسته امکانپذیر است ،از این رو آموزش کارکنان و مطلع کردن آنها از نیازهای مشتریان در
هر مرحله از چرخه عمر رابطه میتواند در توسعه روابط با مشتریان و کسب ارزش از آنها نقش بسزایی ایفا کند.
این مطالعه نیز همانند سایر مطالعات با محدودیت هایی مواجه بود .نتایج این مطالعه به صنعت بیمه اختصاص دارد و
باید در تعمیم نتایج به سایر صنایع و بخشهای اقتصادی جانب احتیاط رعایت شود .برای افزایش تعمیمپذیری نتایج،
تحقیقات آتی میتوانند این مطاله را در خدمات و صنایع دیگر بهصورت تجربی آزمایش کنند .ما در این مطالعه ارزش
مشارکت مشتری را از دیدگاه کومار و همکاران ( )2080در چرخه عمر رابطه بررسی کردیم .در حالی که دسارت ،ولوتسو و
مورگان-توماس )2083( 8مشارکت مشتری را در ایجاد ارزش برای شرکت در سه بعد شناختی ،عاطفی و رفتاری مطرح
کرده است ،تحقیقات آتی میتوانند ارزش مشارکت مشتری را از دیدگاه دسارت در چرخه عمر رابطه مطالعه کنند .در این
مطالعه پویایی رابطه از طریق مطالعهای مقطعی در چهار مرحله چرخه عمر رابطه سنجش شد .در صورت جمعآوری دادهها
بهصورت طولی و طی سالهای مختلف ،احتماالً میتوان به نتایج دقیقتری دست یافت .با توجه به اینکه اغلب
مشارکتکنندهها در این پژوهش دارای تحصیالت دانشگاهی هستند ،نتایج بیشتر منعکسکننده نظرهای این قشر از جامعه
است و بنابراین باید در تعمیم نتایج به سایر افراد جوانب احتیاط رعایت شود .اگرچه در این مطالعه مشخص شد که مشتریان
در مراحل مختلف چرخه عمر رابطه ،به ایجاد ارزشهای متفاوتی برای شرکت بیمه تمایل دارند ،ولی در رابطه با دالیل
ایجاد ارزش های متفاوت توسط مشتریان ،بحث چندانی صورت نگرفت .بنابراین برای توسعه مطالعات جدید اکادمیک به
محققان پیشنهاد میشود این موضوع را در دستور کار خود قرار داده و بهویژه در رابطه با نقش ارزش ادراکشده مشتری،
سرمایهگذاری شرکت در منافع رابطهای ،سطح درگیری مشتری با محصول و همچنین مدلهای رابطهای مشتریان ،مطالعه
کنند.
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