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Abstract
Given the special importance of customers in emerging organizations, this paper presents a customer loyalty
model based on 8 factors influencing: customer loyalty including: trust, quality of service, transfer cost,
reputation, commitment, perceived value, and satisfaction in 8 emerging private banks in Tehran. The data
collection tool of this quantitative and survey strategy study was a questionnaire distributed among the statistical
population of 340 members who were selected by random sampling. Statistical analysis was performed by the
regression method and then the ANN model. The results of the regression model showed that the highest
influence was for loyalty, trust, quality of service, and empathy on customer perceived value factors. And the
most effect on customer satisfaction was for trust, quality of service, empathy, and commitment modes.
Customer perceived value and satisfaction were directly related to customer loyalty. The results obtained from
the artificial neural network model indicate that it has fewer errors than the regression model.
Keywords: Relationship Marketing, Customer Loyalty, Emerging Organizations, Banking Industry, Artificial
Neural Network (ANN).
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چكیده
 عاما ماؤ ر در وفادارساازي مشاتریان شاام8  در این مقاله مدل وفادارساازي مشاتریان براسااس،باتوجهبه اهمیت ویژة مشتریان در سازمانهاي نوظهور
خصوصای نوظهاور شاهر تهاران ارائاه شاده اسات ابازار

 بانا8  در، ارزش ادراکی و رضاایتمندي، تعهد، شهرت، هزینة جابهجایی، کیفیت خدمات،اعتماد

 نفار از اع ااي جامعاة آمااري باا روش340  پرسشنامه بوده است؛ پرسشنامههاا باین، با رویکرد کمّی و راهبرد پیمایشی،جمع آوري اطالعات در این پژوهش
) انجام گرفت نتایج حاص از مادل رگرسایونANN( نمونهگیري تصادفی توزیع شد تحلی آماري به روش رگرسیون و سپس مدل شبکة عصبی مصنوعی
،  کیفیت خدمات،کیفیت خدمات و روح همدلی بر ارزش ادراکی مشتریان و بیشترین میزان تأ یر اعتماد، اعتماد،حاکی از بیشترین میزان ا رگذاري وفاداري
 رابطة مساتقیمی باا وفااداري مشاتریان دارد نتاایج مساترر از،روح همدلی و تعهد بر رضایتمندي مشتري بوده است و ارزش ادراکی و رضایتمندي مشتري
مدل شبکة عصبی مصنوعی گویاي خطاي کمتر آن نسبت به مدل رگرسیونی است
)ANN(  شبکة عصبی مصنوعی، صنعت بانکداري، سازمانهاي نوظهور، وفاداري مشتري، بازاریابی رابطهاي:واژههای کلیدی
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شرکت را تسهی می کند (پرنتیس و لاوریرو )2017 ،6و

 -1مقدمه و بیان مسئله
امااروزه وفاااداري مشااتریان کلیااد موفقیاات تجاااري

باتوجهبه افزایش رقابت فزایندة بانا

سازمانها محسوب میشود؛ بهطوريکاه بیشاتر محققاان

مالی  -اعتباري و عرضة محصوالت و خادمات مشاابه

بر این باورند کاه وفااداري مشاتري باهسارعت در حاال

از سوي آنها ،ت ییرات فنااوري ،همچناین ت ییار ماداوم

تبدی شدن به «ارز رایج بازار در قرن بیستویکم» اسات

سلیقة مشاتریان و بااالرفتن ساط انتظاارات آنهاا ،ایان

(گی و همکاران )2008 ،1جهاانیشادن رقابات ،اشابا

ساازمانهاا را باا چاالش حفاظ و ایجااد مزیات رقاابتی

بازار و توسعة تکنولوژي اطالعات ،آگااهی مشاتریان را

مواجه میسازد (بحرینیزاده و همکاران )1396 ،اشااره

افاازایش داده و شاارایطی را ب اه وجااود آورده اساات کااه

به ایان نکتاه حاائز اهمیات اسات کاه شادت رقابات در

دیگر موفقیت بلندمادت از طریا بهیناهساازي قیمات و

بازارها و درک اهمیت حفظ مشاتریان ساازمانهاا باراي

کیفیاات محصااول قاباا دسااتیابی نیساات ،بااهجاااي آن

ایجاد مزیت رقابتی به حرکت تدریجی به سامت ایجااد

شاارکتهااا موفقیتشااان را براساااس رواباات بلندماادت بااا

و حفاظ روابات بلندمادت نوآورانااه باا مشاتریان وابسااته

مشتري بنا میکنند همچنین همان گونه که باازار پویااتر

است و همچنین براساس نظار محققاان ،یکای از بهتارین

میشود ،تولیدکنندگان باه سارعت از اساتراتژيهااي باا

رویکردهایی که شرکتها و برشهاي خادماتی بادین

شاده باه اساتراتژيهااي

منظور اتراذ میکنند ،بازاریابی رابطهمند است (هرنادي

تأکید بر توانایی ورود و خرو به محصوالت ،بازارها و

و همکاااران .)1396 ،بنااابراین بااهکااارگیري صااحی و

کساا وکارهاااي پاساارگو بااه ت ییاارات در نیازهااا و

هدفمنااد اباازار بازاریااابی در مقاباا مشااتریان و فعاااالن

و

مزیات رقاابتی

محصوالت و بازارهاي تعریا

احتیاجااات مشااتري ت یی ار مسایر م ایدهنااد (اساارام

صنعت موجا

موفقیات بیشاتر و کسا

هاا و مؤسساات

همکاران )2007 ، 2طب پژوهشهاي انجامشاده ،هزیناة

میشود؛ برقاراري رابطاة اصاولی یکای از اولویاتهااي

مشتري جدید  6برابر بیشتر از حفظ مشاتري

کس و کار براي موفقیت است؛ بازاریابی روابت ،تنظایم

کنونی اسات ریچلاد )2003( 3در پاژوهش خاود ابات

رابطاه براسااس ارزش ادراکای مشاتري از رابطاه اساات

کرده است باتوجهبه نو صنعت ،در صورت  %5کاهش

دیدگاه مشتري دربارة رابطاه و انتظاار وي از رابطاه ،در

در جابه جایی مشتریان بالقوه ،احتمال افزایش سودآوري

بازاریابی رابطاهاي پاساخ داده مایشاود در طاول زماان

 )2007 ،4در

روابت ت ییر میکنند ،این ت ییرات در راستاي افزایش یاا

صاانعت خاادمات و سااازمانهاااي نوظهااور ،وفاااداري

کاهش عما و نزدیکای اتفاا مایافتاد ،انتظاارات نیاز

جذب ی

شاارکت تااا  %60وجااود دارد (کیوساای

مشتریان ،پیچیدگی و اهمیت بیشتري ماییاباد (ونا

و

براساااس ایاان عم ا و دوام و برگرفتااه از ادراک سااط

همکاااران)2004 ، 5؛ زیاارا وفاااداري مشااتري یکاای از

جذابیت شک میگیرد (اسافیدانی و همکااران)1396 ،

اصلی ترین عواملی است که دساتیابی باه مزیات رقاابتی

همچنین شایان ذکر است که براي حفظ یا توساعة یا
رابطااه ،احساااس وابسااتگی نقااش مهماای ایفااا ماایکنااد؛

1

. Gee et al.
. Sramek et al.
3
. Reichheld
4
. Kuusik
5
. Wang et al.
2

وابسااتگی بااه طاار

مقاباا از طریاا میاازان معاملااة

داراییهاي خاص و سرمایهگاذاريهاا شاک مایگیارد
6

. Prentice & Loureiro
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(شییر و همکاران )2015 ،1در حوزة خدمات بانکی نیز،

باادینترتیا

هااد

مطالعاة حاضاار اسااتفاده از

وگهولم )2011( 2نشان داده است که درک و تصویاري

شبکههاي عصبی مصنوعی براي ارائة مدل وفادارساازي

ها دارند ،به روابطی که بانکداران با

مشتریان در صنعت بانکاداري خصوصای بار پایاة ابعااد

و متاوسات

اعتماااد ،کیفیاات خاادمات  ،هماادلی ،تعهااد ،هزینااة

ایجااااد مااایکنناااد و همچناااین تاااواناااایااای آنهاااا در

جابااهجااایی ،شااهرت ،ارزش ادراکاای و رضااایتمندي

که مشتریان از بان

مشتریان خود ازجملاه بنگااههااي کاوچا

برآوردهسااخاتن نیاازهااي مشاتریاانشاان بساتگی دارد

مشتري اسات تاا مادیران بانا

(هرنادي و همکااران )1396 ،و البتاه رسایدن باه ایان

تأ یر گذار بر وفاداري در نظام بانکداري و اولویت بنادي

اهدا

با بررسی دو مفهوم «کیفیت خدمات» و «رضایت

مشتري» ارتباط نزدیکی دارد؛ به نظار مایرساد کشا
بان

سؤاالت زیر را دنبال میکند:

رضاایتمندي بیشاتر و تکارار اساتفادة

مشتریان تأ یرگذار باشد .بررسی این عوام کم

← مدل وفادارسازي مشتریان بان

قاب

خاادماترسااانی بهتاار و باکیفیااتتاار خواهااد کاارد
(بحرینیزاده و همکاران )1396 ،تاکنون باراي ارزیاابی

← ابعاااد کارکردهاااي شاابکة عصاابی مصاانوعی در
وفادارسازي مشتریان کدامند؟
← ابعاااد وفاااداري سااازي مشااتریان باناا

کیفیاات خاادمات در نقااش عنصاار مااؤ ر در فراینااد
براي مدلساازي وفااداري مثا تکنیا

هاي خصوصای

نوظهور براساس شبکة عصبی مصنوعی چگونه است؟

تاوجهی باه مساوولین اماور باانکی در فاراهمکاردن

تصمیمگیري ،از تحلی هاي آماري و تکنی

آنها گامی در جهت وفادارسازي مشتریان خود بردارند؛
بنابراین با درک اهمیات موضاو  ،ایان پاژوهش پاساخ

رابطة بین این دو مفهوم در ارتقا و بهبود سط خادمات
ها و کسا

هاا باا شناساایی عواما

هااي سانتی

هااي رگرسایون

چناادمت ییره ،3روش مؤلفااههاااا اصاال  ،4ماادل معااادالت
ساااختاري (SEM) 5و مجااذور حااداق نساابی(PLS) 6
استفاده شده است (لی و همکااران)2002 ، 7؛ اماا اماروزه
به مدد پیشرفتهایی که در حوزة ح مساائ پیچیاده در

هاااي

خصوصی نوظهور کدامند؟
← میاازان تااأ یر مؤلفااههاااي اصاالی تااأ یرگااذار باار
وفاداري مشتریان چقدر است؟
همچنین بررسی تحقیقات و مطالعات پیشاینه حااکی
از آن است که اکثر پژوهشگران ،تنها بر دو یا سه بعد از
ابعاد وفاداري در مطالعات خود تأکید کرده اند؛ بناابراین

روشهاي مبتنی بر هوش مصنوعی و بهطور خاص شابکة

وجه تمایز و نوآوري خاص پژوهش حاضار ایان اسات

عصبی مصنوعی انجام گرفته است ،ایان امکاان را فاراهم

که در عین حال کاه ایان مطالعاه در صانعت بانکاداري

ساخته تاا ترماین تواباع غیرخطای ،طبقاهبنادي الگوهاا،

انجام پذیرفتاه ،پاس از بررسای جاامع کلیاة مؤلفاه هااي

تشریص الگوها ،پیشبینی و باا موفقیات انجاام پاذیرد

وفاداري و مرور متون گذشته ،ی

مدل تلفیقی از ابعااد

(میرغفوري و همکاران)1388 ،

وفاداري شام  8بعد آورده شده اسات ضامن آنکاه از
1

. Scheer et al.
. Vegholm
3
. Multiple Regression with interactions
4
. Principle Component Regression
5
. Structural Equation Modeling
6
. Partial Least Square
7
. Lee et al.
2

روش شبکة عصبی مصنوعی براي مدل ساازي وفااداري
مشتري بهره برده شده است؛ همچنین ابزاري استاندارد
و باومیشاده باراي وفادارساازي مشاتریان در صاانعت
بانکداري در ایران را نیز ارائه میدهد
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سر بگذارند و کس وکار جدیدشان را بتوان موجودیتی

 -2مباني نظری پژوهش
1

 1-2سازمانهای نوظهور
انقااالب صاانعتی ،زمینااهساااز تحااوالتی شااگر

مستق در نظر گرفت ،در این صورت آنهاا را مایتاوان
در

کارآفرین نوظهور تلقی کرد و اگر از سمت کس وکار

زندگی فردي و اجتمااعی بشار شاده اسات پدیدآمادن

موجااود حمای ات شااوند ،آنهااا را م ایتااوان کارآفرینااان

سازمانها و بنگاههاي صانعتی و اقتصاادي یکای از ایان

سازمانی نوظهور نامید دومین مرحلة گذار هنگاامی رخ

جنبههاست که به مارور زماان گساترة تاأ یر خاود را بار

وکار خاتمه یافتاه باشاد؛

میدهد که فرایند ایجاد کس

حیات آدمیان نشان داد مفهوم ساازمان نوظهاور واژهاي

به طوريکه صااح

نسبتاً جدید در متون «کس وکار» محسوب میشاود باا

اجرایاای کساا وکااار خااود را آغاااز کاارده یااا اینکااه

این نگاه ،در بررسی مطالعاات مای تاوان واژگاانی نظیار

کارآفریناان نوظهاور تااالشهااي خااود را آغااز کاارده

کسا وکاار جدیاد ،فعالیاتهااي

تازهتأسیس ،2زایشی ،3نوبنیااد 4و را یافات؛ باااینحاال

باشند سومین مرحلة گذار ،گذار از راهاندازي به مرحلة

پیشااینه محاادودي در قلمااارو موضااوعی آن مالحظاااه

شارکت تاازه کاار باه

بلوغ یا انتقال موفقیت آمیز از ی

شرکت تثبیتشده اسات (وگنار )2004 ،13در ایان

ماایشااود بااا ایان حااال ،سااازمانهاااي نوظهااور ،صاانایع

ی

تازهشک گرفته یا اصالحشادهاي هساتند کاه باهواساطة

پژوهش منظور از سازمان نوظهور ،سازمانهاایی هساتند

نوآوري هاي فناوري ،ت ییر در روابت نسبی هزینه ،ظهور

که در مرحله دوم گذر از مراح تقسیمبنادي در ایجااد

نیازهاااي مصاارفی جدیااد و دیگاار ت ییاارات اقتصااادي و

کس ا

هاااي

جامعهشناختی که از محصول یا خدمات جدید شارکت

خصوصاای نوظهااور یااا قاابالً در قالاا

ی

فرصت تجاري بالقوه و کارآماد مایساازد ،ایجااد

شادهاناد (پاورتر ،5ترجماة مجیادي و مهارپویاا:1387 ،
 )295براساس مطالعاات رینالادز و وایات،)6 :1997( 6

و کااار قاارار دارنااد ؛ چراکااه اغلا

بانا

شاارکتهاااي

ساارمایهگااذاري فعالیاات داشااته یااا شااک دیگااري از
مؤسسات مالی و اعتباري بودهاند

رینالااادز و کاااارتر ،)158 :2000( 7در فرایناااد ایجااااد

 2-2بازاریابي رابطهای
واژة بازاریاااابی رابطاااهاي را باااري )1983( 14باااراي

کس وکار جدیاد چهاار مرحلاة ایاده ،8توساعة ایاده،9

نرستینبار مطرح کرد ضمن آنکه تالشهاي کریستوفر

راهاندازي 10و بلوغ 11و سه مرحلاة گاذار 12وجاود دارد

و همکاران )1991( 15در گسترش قلمرو و حوزة مبانی

یاا

بازاریااابی رابطااهاي ،شااایان ذکاار اساات

اولین مرحلة گذار ،هنگامی آغاز مایشاود کاه یا

تووریاا

چند شرص ،زمان و منابعی را براي تأمین مالی شارکت

(گرانروس )2004 ،16ظهور بازاریاابی رابطاه اي ارتبااط

جدیدي اختصاص دهند اگر آنها ایان مرحلاه را پشات

نزدیکاای بااا رشااد برااش خاادمات دارد کااه بااا رواباات

1

. Nascent

Organization
. New Venture
3
. Nascent
4
. New Business Spin Off
5
. Porter
6
. Reynolds & white
7
. Carter
8
. Conception
9
. Gestation
10
. Infancy
11
. Adolescence
12
. Transition
2

بلندمدت مشتري ،تمرکز روي تعام مشتري و شارکت
و مشااارکت مشااتري در نتااایج خاادمات متمرکااز اساات
(گااومروس و همکاااران )2017 ،17ضاامن آنکااه سااایر
عواماا ماننااد ایجاااد ارتباااط بااین وفاااداري مشااتري و
13

. Wagner
.Berry
15
. Christopher et al.
16
. Grönroos
17
. Gummerus et al.
14
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سودآوري و همچنین پیشرفت هاي فناورانه در شناساایی
و ردیابی مشاتریان ،باعا

افازایش عالقاه باه بازاریاابی

رابطه اي شده اسات (گاومروس و همکااران2017 ،؛ باه

همکاران )1396 ،تعاری

متعددي براي وفاداري ارائاه

شده ،اماا مقباولتارین و کاما تارین تعریا

را اولیاور

( )1999بیان کرده است باه عقیادة وي وفااداري چناین

نق ا از چناات و همکاااران ،2010 1پااالمر و همکاااران،2

تعری

 )2013بهصورت کلی ،بازاریاابی رابطاهاي را مایتاوان

مجدد از ی

فرایند شناسایی ،ایجاد ،نگهداري ،تقویت و در صاورت

علیاارغم تااأ یرات مااوقعیتی و تااالشهاااي بازاریااابی کااه

لزوم خاتمهدادن به روابت با مشاتریان و دیگار ذينفعاان
سود دوجانبه معرفی کرد؛ بهطاوريکاه اهادا

در ی

هم اة گااروههااا در ایاان رابطااه تااأمین شااود (هرناادي و
همکاران1396 ،؛ به نق از گرانروس )1994 ،بناابراین،
ایجاد ی

رابطه مستلزم شک گیري فرایندهاي ارتباطی
3

و تعاملی از سوي سازمانهاست (راشید و را )2003 ،

محصول یا خادمات ترجیحای در آیناده،

پتانسی ایجاد رفتارهااي ت ییردهناده را دارد» (خادکاا و
ماهارجان ،2017 ،14به نق از اولیور)33 :1999 ،
 4-2عوامل مؤثر بر وفاداری مشتری
 )1رضایتمندي ،طب تجزیه و تحلی اولیور(،)1999
اولین مرحلة ضروري در وفااداري اسات کاه در حالات
کلی به معنای عکاس العما و ق ااوت مشاتري درباارة

 3-2وفاداری مشتریان
مبحاااا

می شود« :تعهدي عمی براي بازسازي و حمایت

4

«وفاااااداري مشااااتریان » در مطالعااااات

کیفیت برآورده شدن نیازهاست (اولیور )1999 ،مشتري

پژوهشااگرانی همچااون کوپلنااد )1923( 5و چرچیاا

6

زمانی راضی است که انتظاراتش برآورده شود؛ در غیار

( )1942مااورد توجااه قاارار گرفتااه اساات همچناین دي

7

این صورت محصوالت رقبا را انتراب خواهاد کارد باه

( ،)1969جاکوبی و چستنات ،)1978( 8زپی و گیلمور

9

همین دلی میزان موفقیت در هر کس وکاري باهشادت

( ،)1987دی

و باساو )1994( 10و اولیاور )1999( 11از

دیگر محققانی هستند که حول موضو مذکور به بحا
و پژوهش پرداختند (کاین )2001 ،12مطالعاة شافاعی و
محمد )2015( 13نشاان داده کاه وفااداري یا
ت

سااختار

بعدي است که با قصد بازگشت ،تمای به توصایه و

تبلیغ دهانبه دهان مثبت تعری

میشود (اسماعی پاور و

و میزان رضاایت مشاتریان در آن صانعت بساتگی دارد
همچنااین رضااایت مشااتري نقشاای اساساای در حفااظ و
نگهداري مشتریان دارد (کران)2017 ،15
16

 )2موانااع جابااهجااایی  ،کااه جااونز و همکاااران

17

( )2002ازآن بااه عنااوان هاار عاااملی کااه ت ییاار یاا
ارائه دهندة خدمات را براي مشتري مشاک یاا هزیناه بار
سازد ،یاد کرده و شام هزینههاي رویاهاي ،رابطاهاي و
مالی است (گی و همکاران)2008 ،

1

. Chenet et al.
. Palmer et al.
3
. Rashid & Raj
4
. Customer Loyalty
5
. Copleland
6
. Churchill
7
. Day
8
. Jacoby & Chestnut
9
. Czepiel & Gilmore
10
. Dick & Basu
11
. Oliver
12
. Kine
13
. Shafaei & Mohamed
2

 )3اعتماد ،مورگان و هانت ،)1995( 18شک گیاري
اعتماد در رابطه را مت من داشتن سطحی از اطمینان به
راساتی و صاداقت قاول و تعهادات هریا

از طارفین
14

. Khadka & Maharjan
. Kiran
16
. The switching barrier
17
. Jones et al.
18
. Morgan & Hunt
15
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دانسته است سط اعتماد بین طرفین ،بر تمای به حفاظ

وراي آنها را به ساختار شبکه منتق می کند این شبکه ها

یا توسعة رابطه تأ یر میگذارد اعتماد در میان باازیگران

از سیستم م ز و اعصاب انساان و یاادگیري ناورون هااي

شکلی متفاوت دارد و متأ ر از عملیات روزماره

بیولوژیکی الهام گرفته و براي مسائلی چاون پایش بینای،

مرتل

کم یا زیاد میشود (هالد و همکاران)2009 ،1

خوشه بندي و مناس هستند (قاضی زاده و همکااران،

 )4تعهد را تمای مانادگار باه حفاظ رابطاهاي معاین
تعری

کردهاند (مورگان و هانت)1995 ،

 ،1393به نق از کیم و همکااران )264 :2005 ،عصا
مصنوعی وروديهایی را دریافت مایکناد کاه شابیه باه

 )5ارزش ادرکی ،مشتري بعاد از خریاد محصاول و

محارکهااي شایمی الکتریکای هساتند کاه هرکاادام از

استفاده از آن به مقایسة میان منفعت کس شده و هزیناة

عص هاي بیولوژیکی ارسال میکنند عص ها در ی

پرداختشدة خود می پردازد و در این مرحله اسات کاه

شبکة عصبی مصنوعی اطالعات را از عص هااي دیگار

رضایت یا نارضایتی در ذهن او شاک مایگیارد و بایاد

یا از منابع خارجی دریافت می کنناد و پاس از پاردازش

دانست که مطلوبیت ایده آل ماورد نظار مشاتري ممکان

اطالعات ،آن را به عص هااي دیگار یاا خروجایهااي

است از عواملی غیر از ویژگی هاي کاال یا خادمات هام

بیرونی عبور میدهند (الوانی و حسین پور ،1395 ،به نق
4

ازکیم و لی  )94 :1996 ،عملکرد اساسی یا

ناشی شود
 )6کیفیاات خاادمات ،باهطااور کلاای باهعنااوان یا

عصا

مصااااانوعی شاااااام جماااااعآوري عالیااااام ورودي

ورودي عمی در وفااداري مشاتري دیاده شاده اسات و

وزن گذاريشده و بهکارگیري یا

بعنااوان نتیجااه مقایسااهاي کااه مشااتریان بااین انتظاراتشااان

تولیااد خااارجی اساات (الااوانی و حسااینپااور)1395 ،

خاادمت انجااام ماایدهنااد و ادراکاااتش از

پرسیپترون چندالیه اي )MLP( 5وسیع تارین مادل ماورد

درباااره ی ا

شاده اسات

روشی که خادمت ارائاه مای شاود ،تعریا
(گرانروس و همکاران)5 :2004 ،

تاابع فعالیات باراي

اسااتفادة شاابکة عصاابی مصاانوعی در تجزیااه و تحلیاا
دادههاساات ی ا

پرسااپترون چندالیااهاي از ی ا

الیااة

 )7تصویر ذهنی ،منعکسکننادة موضاوعاتی اسات

ورودي ترکی شده است ،الیه هاي پنهان از واحادهاي

که در ذهن مشتري از سازمان وجود دارد و در حکام

پنهااان و یا

شااده اساات (وه،6

فیلتر ،ادراکات مشتري از فعالیت سازمان را تحت تأ یر

 )2006درواقع اجزاي سازندة ی

قرار میدهد (بروملی)2001 ، 2

و وزنها میباشاد (میارغفاوري و همکااران)3 :1388 ،

 )8همدلی ،توان اشتراک و درک احساسات فارد دیگار
در موقعیت ارتباطی است (الوتو و همکاران.)2010 ، 3

مصنوعی ی

ورودي بهوسیلة ی

 5-2شبكة عصبي مصنوعي )(ANN
شبکة عصبی مصنوعی ،مدل ناپارامتری

عص

الیااة خروجای ترکیا

شبکة عصبی ،الیهها

تعاداد ابات ورودي دارد کاه هار
اتصال وزن گذاريشاده باا عصا

دیگر مرتبت است وروديهاي وارده باه شابکه باه وزن
غیارخطای

است که با پاردازش داده هااي تجربای ،داناش نهفتاه در

اتصال ضرب میشوند و در حالت ساده ایان فرایناد هاا،
جمع شده و از طری تابع انتقال براي تولید نتیجه به ی

1

4

2

5

. Hald et al.
. Bromley
3
. Olotu et al.

. Kim & Lee
. Multilayer Perceptron
6
. Wah
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خروجی تبدی میشوند (الوانی و حسینپور )1395 ،که

هرچه میزان تاکتی

در این مطالعه الیة ورودي شام ابعااد وفااداري و الیاة

کیفیت ارتباطات براي مشتریان بیشاتر خواهاد باود و در

خروجی ،وفاداري مشتري است

نهایت موج

هاي بازاریابی رابطه اي بیشتر باشاد،

ایجاد وفاداري مشتریان میشود (طاوالبی

و همکاااران )1393 ،همچنااین ،موسااوي و همکاااران
 -3پیشینة پژوهش

( )1394در مقالااة خااود بااه بررساای تااأ یر تاکتیا

پیشینة مطالعات داخلی مرتبت باا موضاو  ،پاژوهش
بهرامزاده و شوکتی مقرب ( )1389است نتاایج حاصا

هاااي

بازاریابی رابطه اي بر وفااداري مشاتریان شارکت هماراه
اول در شااهر تهااران پرداختنااد کااه تجزیااه و تحلیاا

بدینگونه است که :برنامههااي وفااداري ،رضاایتمندي،

فرضاایات پااژوهش نشااان داد تاکتیاا

اعتماد ،تعهد و ارزش را در سط اطمینان  99درصاد در

رابطهاي بار وفااداري مشاتریان تاأ یر مثبات و معنااداري

نقااش عوام ا مااؤ ر باار وفاااداري مشااتریان تأیی اد کاارد

دارد (موسوي و همکااران )1394 ،فرجای و معماریاان

(بهرامزاده و شوکتی مقرب )1389 ،همچنین ورزشاکار

بررساای ارتباااط

( )1395نیااز در مطالعااهاي بااا هااد

هاااي بازاریااابی

( )1382در پااژوهش خااود مهاامتاارین عوام ا مااؤ ر باار

تاکتی ا

وفاااداري مشااتریان -1 :رضااایت مشااتریان -2 ،تصااویر

درک شده ،کیفیت خدمت گرایی ،ذهنیات برناد ،ارزش

درکشااده از شاارکت و  -3کیفیاات دریافااتشااده از

پیشنهادي و کیفیت ارتباط است ،بار وفااداري مشاتریان

ناارمافاازار محصااول و پااانزده گااروه فرعاای عنااوان کاارد

اپراتور همراه اول و ایرانس  ،به ایان مهام دسات یافتناد

(ورزشاااکار )1382 ،پاااژوهش مشاااابهی نیاااز رابطاااة

کااه ارتباااط مسااتقیم و مثبتاای بااین پاانج عاما مااذکور و

معنااایداري باااین وفااااداري و مشاااارکت مشاااتریان را

وفاداري مشتري است (فرجی و معماریان)1395 ،

هاااي بازاریااابی رابطااهمنااد کااه شااام قیماات

1

تأییدنشده دانسته است (دهقانی طارزه )1382 ،براسااس

درزمینة پیشاینة مطالعاات خاارجی ،پاژوهش افسار

نتایج پژوهش خاکسار ( )1380عوام مؤ ر بر وفااداري

( )2010در کشااور پاکسااتان انجااام گرفتااه اساات کااه

اولویاتبنادي شاده اسات:

مهاامتاارین یافتااههاااي وي از ایاان قاارار اساات -1 :تااأ یر

مشتریان بانکی به این ترتی
 -1رفتااار مناساا

متصاادي امااور بااانکی  -2 ،سااط

رضایتمندي و اعتماد بر تعهد مثبت و قاب توجاه اسات

ترصصی متصدي امور بانکی -3 ،ارائاة خادمات ناوین

 -2مهم تر از رضایتمندي ،تعهد است و بیشتر از اعتمااد،

بانکی و  -4پرداخت سود واقعای(خاکساار )1380 ،در

تعهد اسات  -3تاأ یر کیفیات ادراکای بار رضاایتمندي

پژوهش طوالبی و همکااران( )1393باا عناوان «بررسای

مثبت و مهم اما کم است و  -4تأ یر رضایتمندي ،هزیناة

هاااي بازاریااابی رابطااهاي باار وفاااداري

جابه جایی و تعهد بر وفاداري مشتري مثبت و مهم اسات

مشتري ،مورد مطالعاه :مشاتریان شارکت هماراه اول در

(افسر )2010 ،نارتاه و همکااران )2013( 2در پژوهشای

تااأ یر تاکتیاا

دانشگاه ایالم» ،باتوجه به تأ یرمت یرهاي مساتق (کیفیات
خدمات ،ادراک قیمت ،ذهنیت برند ،ارزش پیشانهادي،
اعتماد مشتریان و رضایت مشتریان) بر وفاداري مشتري،
 10فرضیه شک گرفت که تمامی آنان با میزان متوسات
رو به باال تأیید شدند و در آخر به این نتیجه رسیدند کاه

که به بررسی تأ یر بازاریابی رابطه اي بر ساط وفااداري
مشااتریان در صاانعت هتاا هاااي لااوکس در شااهر غنااا
پرداختند ،به تأ یر مثبت و معنادار بازاریاابی رابطاه اي بار
1

. Afsar
. Narteh et al.

2
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ساختار مادل شابکة عصابی مصانوعی ،مادلی جدیاد و

وفاداري مشاتریان رسایدند (نارتاه و همکااران)2013 ،
و چااائو )2017( 1نیااز طاای مطالعااهاي در حااوزة

ابتکاااري در عااین حااال کاااربردي بااراي وفادارسااازي

بازاریااابی رابطااهاي و چگااونگی تأ یرگااذاري آن باار

مشتریان در سازمان هااي نوظهاور طراحای شاد در ایان

وفاداري مشتري در صنعت حم ونق هوایی تایوان ،باه

مادل  8عاما شاام اعتمااد ،تعهاد ،کیفیات خادمات،

یافته هایی دست یافتند که حاکی از تأ یر مثبت و معنادار

هزینة جابهجایی ،شهرت و اعتبار ،همدلی ،رضاایتمندي

بازاریابی رابطه اي ،هزینه هاي تعویض و رضاایت مشاتري

و ارزش ادراکی ،مؤلفه هاي تأ یر گاذار در وفادارساازي

بر وفاداري مشتري است؛ ضمن آنکاه بازاریاابی رابطاهاي

مشتریان در سازمان هاي نوظهور مطارح شاده اسات کاه

و چاائو،

این مدل طب الگوي شبکة عصابی مصانوعی داراي ساه

یان ا

نیز تأ یر مثبتی بار کیفیات خادمات دارد (یانا

 )2017همچنین ،پوترا و پوتري )2019( 2در مطالعه اي باا
عنوان «نقش واساطه گار بازاریاابی رابطاه اي باین کیفیات

الیة ورودي ،پنهان و خروجی می باشد
(بنگرید :شكل .1مدل مفهومي پژوهش)

خدمات و وفاداري مشتري» ضامن بررسای تاأ یر کیفیات
خدمات ادراکی بر وفاداري مشتري با نقش میانجی گاري

 -5روش پژوهش

بازاریااابی رابطااهاي ،بااه ایاان مهاام رساایدند کااه مشااتریان

این پژوهش از لحاظ هد  ،مبتنیبر رویکرد کمّای

کیفیت خدمات ،وفاداري مشاتري و بازاریاابی روابات در

و اسااتراتژي پیمایش ای اساات همچن این از روش مطالع اة

 4را مطلاوب مایدانناد وکیفیات

اساانادي ماارور متااون و میادانی و توزیاع پرسشاانامه باین

خدمات بهطور قاب تاوجهی بار بازاریاابی رابطاهاي تاأ یر

مشتریان بانا

اساتفاده شاده

میگذارد کیفیت خدمات بهطور مستقیم و غیرمساتقیم از

اساات جامعااة آماااري ایاان پااژوهش بنااا بااه تعریاا

هت دیوارناا 3در مالنا

هااي خصوصای منترا

خصوصی نوظهور در

طری بازاریابی رابطاه اي ،تاأ یرات مثبات و معنااداري در

پژوهشگر ،شام مشتریان  8بان

وفاداري مشاتري دارد (پاوترا و پاوتري )2019 ،نگوماا و

مناط  22گانة شهرداري تهران است؛ پس براي رسایدن

همکاران )2019( 5در پژوهشی با هد تبیاین رابطاة باین

به این مهم و تمرکز بیشتر بر جامعة آماري ،تهران به پنج

بازاریابی رابطه اي و وفااداري مشاتري ،باه رابطاة مثبات و

کالن منطقة شمال ،جنوب ،شر  ،غرب و مرکاز تقسایم

معنادار بین مؤلفه هاي بازاریابی رابطه اي ،تعهد و وفااداري

شد کاه مبناایی باراي روش نموناهگیاري حاصا شاود

مشتري رسیدند (نگوما و همکاران)2019 ،

روش نمونه گیري به کاربردهشده در مطالعة حاضر باراي
جمااعآوري دادههااا در پرسشاانامه ،روش نمونااهگیااري
تصااادفی اساات باادینمنظااور مطالعااهاي مقاادماتی و

 -4مدل و چارچوب مفهومي پژوهش
براي انجام این پژوهش پس از بررسای متاون علمای

جداگانهاي انجام شد و تعداد  30پرسشنامه توزیع شد

وفاداري و مؤلفههاي آن و همچنین راهنمایی خبرگان و

ازآنجاکاه حجام جامعاه نامحادود اسات ،باتوجاهباه

1

. Yang & Chao
. Putra & Putri
3
. Dewarna
4
. Malang
5
. Ngoma
2

واریاانس نموناة مقادماتی  ،0/471ساط

اطمیناان 95

درصد و خطاي  5درصد براي به دست آوردن حجام
نمونه از رابطة ( )1استفاده شده است
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رابطة ()1
( zδ ∂ S 2 ) (1.96) 2 (0.471) 2
≅
≅ 340 / 8 Χ340
n≅ 2 2
d
(0.05) 2
2

بنابراین حجم نمونة مطلاوب در ایان پاژوهش برابار
با 340است براي جباران احتماالی پرسشانامههاایی کاه
باط تشریص داده می شوند ،در مجمو  350پرسشنامه
توزیع شد که  10عدد بیشتر از حجم نموناه اسات ،پاس
از گااردآوري تعااداد کا پرسشاانامههااا و کنارگذاشااتن
پرسشنامههاي داراي نواقص اساسای ،تعاداد کا نموناة
این پژوهش برابار باا  332عادد شاد باراي جماعآوري
اطالعات مورد نیاز مطالعه از پرسشنامه باا مقیااس طیا
لیکرت استفاده شاده اسات باا بهارهگیاري از نظارات

لدول .2سطح معناداری مدل خطي
جااادول  ،2حااااوي تحلیاا واریاااانس رگرسااایونی
( (Anovaاست که بهمنظور بررسی قطعیت وجود رابطة
خطی بین مت یرها استفاده مایشاود ازآنجاکاه p-v<α
است ،بنابراین آماارة  Fمعنایدار اسات و درنتیجاه کا
مدل خطی معنادار است
(بنگرید :لدول .3ضریب تعیین و همبستگي)
1

در جدول  ،3که از مدل دوربین -واتسون بهمنظاور
بررسی استقالل خطاهاي مدل از یکدیگر به کار گرفتاه
شده ،مقدار آزمون نزدی

به عدد  2است که مای تاوان

ادعا کرد مدل معنادار است از طرفی دیگر ضاری

2

R

خبرگان دانشگاهی حوزة بازاریابی و کارشناسان بانکی،

به ضری

 R.Adjustنزدی

باههام هساتند کاه نشاان

روایی پرسشنامه تأیید شد همچنین براي سنجش اعتبار

ماایدهااد وضااعیت مناساا

معناااداري ماادل اساات

2

نمونة مقدماتی ( 20نفار) اساتفاده

همچنااین  Rنیااز پااذیرفتنی اساات در ادامااه بااهصااورت

شد این افراد نمایندگان مشتریان ع و جامعة آمااري

جداگاناااه باااه تحلیااا رگرسااایونی ارزش ادراکااای،

بودند که پس از جمعآوري پرسشنامههاا ،باراي تحلیا

رضایتمندي و وفاداري پرداخته میشود

پرسشنامه نیز از ی

آماري از نرمافزار  SPSS16.0استفاده شد؛ ضمن اینکاه

 1-6تحلیل رگرسیوني ارزش ادراکي

روش

در این معادلاه ،ارزش ادراکای تاابعی از مؤلفاه هااي

آلفاااي کرونباااخ صااورت پااذیرفت و نهایت ا ًا اعتبااار

اعتماد ،کیفیت ،روح همدلی ،هزینة جابهجایی ،شهرت،

پرسشنامهها 0/875 ،درصد محاسبه شد که دال بر اعتبار

اعتبار و تعهد است

تعیین پایایی ابزار گردآوري اطالعات به کما

زیاد و اطمینانبرش این آزمون است.
(بنگریدددد :لددددول  .1میددد ان پایدددایي
محاسبهشدة پرسشنامه)

رابطة ()2

(بنگرید :لددول  .4سدطح معنداداری کدل
ضرایب)
ازآنجاکه ضرای

 -6تج یه و تحلیل دادهها
در ایان پاژوهش نرسات باراي تحلیا آمااري از

) = f (X1……X6ارزش ادراکی

آمارة  tکه از آن باراي معنااداري

ضرای

استفاده شده است ،از حادود خطااي (α =).05

کوچ

ترند بنابراین مؤلفههاي اعتماد،کیفیت خادمات

رگرسااا ایون و ساااااپس از مااااادل شااااابکة عصااااابی

و روح همادلی بار مت یار وابساته یعنای ارزش ادراکای

مصاانوعی( )ANNاسااتفاده شااده اساات بااراي بررساای

تأ یر گذارند؛ در نتیجه ضرای ک مادل معناادار اسات

معنااداري مادل و تعیاین ضاری همبساتگی ضارای از

تحلی مدل رگرسیونی جدول  4با روش  Stepwiseباه

تحلی واریانس رگرسایونی ( )Anovaباه شارح جادول

شرح زیر استررا شده است در جادول  4و در ساتون

زیر استفاده شده است

1

. Durbin-Watson
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 Bبهترتی

مقدار ابت و ضری

مت یر مستق در معادلة

رضایتمندي و ارزش ادراکی است
) = f (X1, X2وفاداري

رگرسیون ارائه شاده اسات بناابراین معادلاة رگرسایون

رابطة ()4

بهصورت

در جدول  6نیز ،ازآنجاکه ضرای

Y=.O80+0.400X1+0.346X2+0.245X3

خطاي ( α =).05کوچ

آمارة  tاز حدود

تر است ،بناابراین مؤلفاههااي

است یعنی ضری تأ یر اعتماد  ،0/400کیفیت خدمات

رضایتمندي و ارزش ادراکی بر عاما وابساتة وفااداري

 0/346و روح هماادلی بااه میاازان  0/245باار مت یاار Y

تأ یرگذارند؛ درنتیجه ضرای

کا مادل معناادار اسات

(ارزش ادراکی) می باشد

بنااااااابراین معادلاااا اة رگرساااااایون بااااااهصااااااورت

 2-6تحلیل رگرسیوني رضایتمندی

 Y=1.O71+0.587X1+0.213X2اسااات؛ یعنااای

رضااایتمندي تااابعی از مؤلفااههاااي اعتماد،کیفیاات

ضااری تااأ یر رضااایتمندي  0/587و ارزش ادراکای بااه

خاادمات ،روح هماادلی ،هزین اة جابااهجااایی ،شااهرت و

میزان  0/213بر مت یر( Yوفاداري) است

اعتبار و تعهد ،مت یر مستق و رضایتمندي ،مت یر وابساته

(بنگرید :لدول  .6سطح معناداری ضرایب)

است

 4-6تحلیل نتایج مدل رگرسیون

رابطة ()3

) = f (X1……X6رضایتمندي

مطاااب جاادول  ،5چااون ضاارای

خطاي ( α =).05کوچ

آمااارة  tاز حاادود

تر است ،بناابراین مؤلفاههااي

براي بررسی ی

مدل پیشبینی یا انترااب بهتارین

مدل از بین مدلهااي مرتلا
شاخصی نیاز هست که به کما

باراي ساري زماانی باه
آن تصامیم الزم در

مستق اعتماد ،روح همدلی ،کیفیت خدمات و تعهد بار

خصوص قبول یا رد مادل پایشبینای اترااذ شاود باه

مت یر وابسته رضایتمندي تأ یرگذارند؛ درنتیجاه ضارای

عالوه در تمام پیشبینیهاا نباود اطمیناان هسات ایان

ک مدل معنادار است در این معادله رضایتمندي تاابعی

حقیقات از جاز غیرمعماول در ساري زماانی معلاوم

از مؤلفااههاااي اعتماد،کیفی ات خاادمات ،روح هماادلی،

میشود؛ درنتیجه در کلیاة روشهااي پایشبینای ،بایاد

هزیناة جابااهجااایی ،شااهرت و اعتبااار و تعهااد اساات در

انتظار خطا برود

جدول مذکور نیز مطاب جدول  ،4در ستون  Bبهترتی
مقدار ابت و ضری

مت یر مستق در معادلاة رگرسایون

آورده شده است
(بنگرید :لدول  .5سطح معناداری ضرایب)

(بنگریدددد :لددددول  .7شددداخ

هدددای

اندازهگیری خطای مدل رگرسیون)
کیفیت ی

مدل با بررسی میزان خطاي پایشبینای

یا همان  etقاب ارزیابی است یکی از شاخصهاا باراي
1

بااار ایااان اسااااس معادلا اة رگرسااایون باااهصاااورت

پیشبینی خطا ،شاخص میانگین مجذور خطا است کاه

.533+0.352X1+0.249X2+0.181X3+0.13
 Y=9X4است؛ یعنی ضری تأ یر اعتمااد  ،0/352روح

باراي مجموعاة مشرصای از وروديهاا ،خطاا عباارت
است از« :تفاض باین مقادار واقعای و خروجای مادل»

همدلی ،0/249کیفیت خدمات  0/181و تعهد  0/139بر

شااخص دیگار ،جاذر میاانگین مجاذور خطاا 2اسات

مت یر( Yرضایتمندي) است

بهطورکلی عملکرد یا

شابکه عصابی باا  3شااخص

 3-6تحلیل رگرسیوني وفاداری
در ایا ان معادلاااه وفااااداري تاااابعی از مؤلفاااههااااي

1

. MSE
. RMSE

2
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نمایش داده میشود :درصد پیشبینی ،میازان انطباا و

مجااذور خطاااي شاااخص وفاااداري 1/612 :و،1/270

میانگین درصد خطااي مطلا کاه درصاد پایشبینای را

شاخص رضاایتمندي 1/336 :و  ،1/156شااخص ارزش

میتوان با معادله

ادراکی 1/312 :و  1/145به دست آماده اسات معادلاه
نشان میدهد هرچه مقدار خطاا کااهش پیادا کنادR2 ،

زیر مدلسازي کرد:
رابطة ()5

F

N

=  Prediction Rateکاه در آن

(میزان پیشبینی) افزایش مییابد و میزان باالتر  R2باه
معنی برازندگی بهتر مدل است

 Fمیزان خروجی است که باهدرساتی پایشبینای شاده
اسات و  Nکا خروجایهاایی اسات کاه پایشبینای

 5-6تحلیل شبكة عصبي مصنوعي

شدهاند .میزان انطبا  ،که آن را با نمااد ( 1)R2نماایش

در پااژوهش حاضااار ،بااراي مااادلساااازي از روش
پرسپیترون چندالیهاي یا همان معماري  MLPکه مادلی

میدهند و با معادلة زیرمدل سازي میشود:
𝐸𝑆𝑀𝑅

رابطة ()6

𝜎2

𝑅2 = 1 −

این خطا را بهگونهاي دیگار نیاز مایتاوان محاسابه
کرد و آن اساتفاده از میاانگین مجاذور خطاا )(MSE2
است که بهصورت زیر محاسبه میشود:
رابطة ()7

𝑛
∑[𝑦𝑡 −𝑦́ 𝑡 ]2
𝑡=1

𝑛

= 𝐸𝑆𝑀

شده که به مرات

مشک مرتفاع شاده اسات و باا معادلاة زیار نشاان داده
میشود:
رابطة ()8

خروجای و الیاههااي میاانی ،الیاههااي پنهاان نامیاده

شبکههاي عصبی از نرمافزار  MATLAB2011استفاده

استفاده از جذر میانگین مجذور خطاا ) (RMSE3ایان

𝑛

در ایان شابکههاا الیاة اول ورودي ،الیاة آخار

شابکههااي عصابی مایتاوان نامیاد .باراي حا مادل

نشاان داده مایشاود؛ پاس باا

𝑖
𝑖 2
𝑛∑
) 𝑚𝑂𝑖=0(𝑂𝑎 −

به آن اشاره کردیم ،استفاده شده است

مایشاوند ایان معمااري را پرکااربردترین معمااري

در میانگین مجذور خطا میزان خطا بهدلی به توان
 2رسیدن ،بسیار بازر

براي تجزیهوتحلی شبکة عصبی مصنوعی است و پیشتر

شبکة عصبی خطاي کمتري نسابت

به مدل چندعملی در پیشبینی نمونه داشته است براي
تعیین بهترین شبکه ،طراحیهاي بسیار زیاادي آزماون
شد تا در نهایت در هر سه شابکه از یا

√ = 𝐸𝑆𝑀𝑅

ی

خروجی  Oiaشبکه باراي نموناه  iو  Oimخروجای
واقعای باراي نموناه مذکوراسات  2σنیاز نشااندهنادة
واریانس خروجی واقعی اسات معادلاة  R2گویااي آن

الیة پنهان و ی

الیاة ورودي،

الیاة خروجای بهتارین جاواب را

داد
 6-6مدل سازی با استفاده از شدبكة عصدبي
مصنوعي

اسات کاه هرچاه مقادار جاذر میاانگین مجاذور خطاا

در ایان پااژوهش باتوجااه بااه ساااختار شاابکة عصاابی

کاهش پیدا کند R2 ،افزایش مییابد و میزان بااالتر R2

مصنوعی و فرض پژوهشاگر مبنایبار اینکاه مؤلفاههااي

بهمعنی برازندگی بهتر شبکه اسات در ایان پاژوهش باا

اعتمااااد ،کیفیااات خااادمات  ،روح همااادلی ،هزیناااة

تحلی رگرسیونی ،میانگین مجذور خطا و جذر میانگین

ارزش

جابهجایی ،شهرت و تعهد در صورت ایجاد یا
ادراکی در مشتریان موج

1

. R square
. Mean Absolute Deviation
3
. Root Mean Square Error
2

رضایتمندي آنهاا مایشاود؛

یعناای مشااتریان دساات بااه مقایسااة ارزش انتظاااري از
خدمات بان

و ارزش واقعی بهدستآماده از خادمات
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مربوطاااه مااایزنناااد در نتیجاااه در صاااورت

و خروجی به شبکه یاد شد ،درمییابیم که الیاة ورودي در

اقتصادي بودن تعام احساس رضایت میکنناد بناابراین

شبکة شمارة  3داراي دو نارون ،الیاة میاانی (پنهاان) داراي

بانااا

در این پژوهش از  3شبکة عصبی جداگانه به شامارگان
 3-2-1با اهدا

زیر استفاده شده است:

 -1ماادلسااازي تااأ یر  6مؤلفااة (اعتماااد ،کیفیاات
خاادمات ،روح هماادلی ،هزین اة جابااهجااایی ،شااهرت و
اعتبار و تعهد) بر ارزش ادراکی (شبکة شمارة )1
 -2ماادلسااازي تااأ یر  6مؤلفااة (اعتماااد ،کیفیاات
خاادمات  ،روح هماادلی ،هزین اة جابااهجااایی ،شااهرت و
اعتبار و تعهد) بر رضایتمندي (شبکة شمارة )2
 -3ماادلسااازي تااأ یر  2مؤلفااة (ارزش ادراکاای و
رضایتمندي) بر وفاداري (شبکة شمارة )3
بنابراین ،در مرحلاة اول ،اطالعاات مرباوط باه اعتمااد،
کیفیت خدمات  ،روح همدلی ،هزینة جابهجایی ،شاهرت و
اعتبار و تعهد را در نقش مت یر مساتق و ورودي و ارزیاابی
کلای آنهاا از ارزش ادارکای را در جایگااه مت یار وابساته و
خروجی به شبکه دادیام الیاة ورودي در شابکة شامارة ،1
داراي شش نرون ،الیة میانی (پنهان) داراي سه نرون و الیاة
خروجی داراي ی

نرون است

شكل  .2ساختار شبكة عصبي مصنوعي
در مرحلة دوم ،دادههاي مرباوط باه اعتماد،کیفیات
خاادمات  ،روح هماادلی ،هزین اة جابااهجااایی ،شااهرت و
اعتبااار و تعهااد را بااهعنااوان مت یاار مسااتق و ورودي و
ارزیابی پاسخ دهندگان از رضایتمندي را بهعناوان مت یار
وابسته و خروجی ،در شبکه جاگذاري کردیم مالحظاه
میشاود الیاة ورودي در شابکة شامارة  ،2داراي شاش
ناارون ،الیااة می اانی (پنهااان) داراي شااش ناارون و الیااة
خروجی داراي ی

نرون است

شكل  .3ساختار شبكة عصبي
براساس شک  ،4در مرحلاة نهاایی نیاز کاه از ارزیاابی
کلی پاسخدهندگان نسبت به وفاداري بهعنوان مت یر وابساته

سه نرون و الیه خروجی داراي ی

نرون است

شكل  .4ساختار شبكة عصبي
 7-6مدلسازی و پیشبیني بدا اسدتفاده از
MLP

همانطور که قبالً گفته شاد ،در ایان پاژوهش باراي
مدلسازي از پرسپترون چندالیه یا معمااري  MLPو در
1

هر  3شابکه باراي آماوزش شابکه از الگاوریتم RProp

استفاده شده است در طراحی شابکة عصابی مصانوعی،
تمااامی دادههااا بااهمنظااور افاازایش دقاات و ساارعت در
آموزش شبکه ،ابتدا باا اساتفاده از رابطاة زیار اساتاندارد
شد؛ بهطوريکه تمامی دادهها بین  1و  0قرار گرفتند.
) 𝑛𝑖𝑚𝑋(𝑋𝑖 −

رابطة ()9

𝑛𝑖𝑚𝑋𝑋𝑚𝑎𝑥 −

=𝑍

در این رابطه Z ،دادة استانداردشاده xi ،دادة ماورد
اساتفاده و  xmaxو  xminباهترتیا
داده در هری

بیشاترین و کمتارین

از مت یرهاست سپس ساعی بار ایان شاد

دادهها باه صاورت تصاادفی باه دو دساتة آماوزش (%70
دادههاااا) و آزماااون ( %30دادههاااا) تقسااایم شاااوند؛
به طوري که بیشاترین و کمتارین داده در دساتة آماوزش
قرار گیرد شش مت ییر اعتماد ،تعهد ،کیفیات سارویس،
هزینة جابهجایی ،شهرت و اعتبار و همادلی ،ورودهااي
شبکه و مت ییر وفاداري مشتریان ،خروجی شبکه در نظار
گرفتااه شااده اساات بااراي آمااوزش شاابکه از الگااوریتم
پااسانتشااار خطااا کااه روشاای بااراي یااادگیري عمیاا
شبکه هاي عصبی مصنوعی ،با بایش از یا

الیاة پنهاان

است ،استفاده شد توابع انتقال مناس  ،تعداد الیههااي
پنهان و تعداد نورنهاي هر الیه نیز باا آزماون و خطاا
تعیین شدند و این روند تا زمانی ادامه یافت که خطاي
باین دادة میازان وفااداري بارآوردي و دادة میازان
وفاداري واقعی به کمترین حد خود برسد
1

. Resilient Back Propagation Algorithm
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 8-6تحلیددل نتددایج مدددل شددبكة عصددبي

و بهطور محساوس ،بهتار قاادر باه پایشبینای خروجای
هستند .در این زمینه ،مطالعاة بهاارا و همکااران)2002( 1

مصنوعي
(بنگرید :لددول  .8شداخ

هدای انددازه

گیری خطای مدل)

نیز نتایج مشابهی را نشان میدهد همچناین نتیجاة مثبات
رابطة بین رضایتمندي و وفااداري از یافتاههااي رینالادز و

در ایاا ان مطالعااااه بااااا تحلیاااا شاااابکة عصاااابی

همکاااران ( )2000و رابط اة مثباات بااین تعهااد و وفاااداري

مصنوعی( ،)MLPمیانگین مجذور خطا و جاذر میاانگین

مشتري با یافتههاي گاانش و همکااران )2000( 2حمایات

مجااذور خطاااي شاااخص وفاااداري 1/611 :و ،1/269

میکند و سرانجام ،تأ یر ارزش ادراکی بر وفاداري نیاز باا

شاخص رضاایتمندي 1/203 :و  ،1/097شااخص ارزش

یافتههاي ریچلد ( )2003همروانی دارد درحالیکه وجه

ادراکی 1/015 :و  1/007به دست آماده اسات معادلاه
نشان میدهد هرچه مقدار خطا کااهش پیادا کنادR2 ،

تمایز مطالعة حاضر ،تاأ یر مؤلفاة مرتلا

تأکیدشاده در

مرور متون بر وفاداري اسات درزمیناة محادودیتهااي

(میزان پیشبینای) افازایش ماییاباد و میازان بااالتر R2

مطالعاه حاضار گفتنای اسات عاالوهبار محادودیتهااي

بهمعنی برازندگی بهتر شبکه است

موجاود در کاار میادانی و در مرحلاة جماع آوري

 9-6مقایسة نتایج مددل رگرسدیون و شدبكة
عصبي
(بنگرید :لدول  .9مقایسة نتایج خطدای دو
مدل)

دارد کاه ازجملاه مایتاوان باه نیااز باه حجام فاراوان
اطالعات براي آموزش و آزمایش شبکه ،نیاز باه زماان
زیاد براي انتراب ساختار مناس

موفقیت ی

بنگاه اقتصادي که هاد

شبکه از راه آزماایش

و خطا و طبیعت مبهم شبکههااي عصابی در ارتبااط باا

 -7نتیجهگیری و پیشنهادها
آن کسا

سود اسات ،در گاروي وفااداري مشاتریان آن خواهاد
بود .این مهم در سازمانهااي خادماتی بایش از پایش
تأیید شده است مدیران این سازمانها مایلند آنچه در
ذهان مشتریانشاان درباارة خادمات آناان مایگاذرد،
بهصورت ملموسی درک کنند اساتفاده از روشهااي
جدید همچون شبکههاي عصبی مصانوعی نویادبرش
دساتیابی باه نتاایج بهتاري در پایشبینای رفتاار تواباع
مرتل

اطالعات ،استفاده از شبکههاي عصبی محادودیتهاایی

است پژوهش حاضر با بهکارگیري شبکههاي

عصبی مصنوعی براي مدلسازي وفااداري مشاتري در
صنایع نوظهور ،عالوه بر نشاندادن توانایی شابکههااي
عصابی در مادلساازي رفتاار مشاتریان ،نشاان داد
شبکههاي عصبی مصنوعی با استفاده از اطالعاات بیشاتر

روابت داخلی بین الیهها اشاره کرد
باراي مطالعاات بعادي ،باه پژوهشاگران توصایه
مایشاود مادل باهکارگرفتاه در ایان پاژوهش را در
سازمانهاي خدماتی و تولیدي دیگار باه کاار گیرناد
همچنین به نظر میرسد شبکة عصابی باا باهکاارگیري
ترکیباات دیگاري از ابعااد وفااداري مشاتریان نتاایج
درخور توجهی را نشان دهد همچنین استفاده از منط
فازي براي طراحی پرسشنامه یا اساتفاده از شابکههااي
عصبی فاازي یاا ترکیا

آن باا الگاوریتم ژنتیا

در

بهینهیابی اوزان شابکه ،نتاایج تأما برانگیازي را ارائاه
دهااد .اهمیاات عملاای ایاان پااژوهش بااه قابلیاات آن در
آگاهکاردن مادیران بانا

هاا نسابت باه ابعااد مرتلا
1

. Behara et al.
. Ganesh et al.

2
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وفاداري و اهمیت آنها در وفااداري مشاتري اسات ایان

40-23 ،)4(7

دانش میتواند براي طراحی برنامههاي وفاداري باه کاار

 2اسماعی پور ،مجید؛ صیادي ،امراله؛ دلاواري ،مرضایه

مناسبی از ویژگیهاا براسااس

و موساااوي شاااورگلی ،ساااولماز ( )1396تاااأ یر

ت اأ یر مطلااوب آنهااا باار وفاااداري مشااتري تنظاایم شااود

مسوولیت اجتماعی شرکت بر وفااداري باه برناد باه

ماادیران برنامااة وفاااداري ماایتواننااد ارزش ترکیباای از

واسطة اعتبار برناد (ماورد مطالعاه :بانا

صاادرات

ویژگیهایی را بسنجند که میتوانند وفاداري مشاتري را

ایااران ،شااهر بوشااهر) تحقیقااات بازاریااابی نااوین،

تحت تأ یر قرار دهند و از آنها در برنامهریزيهاي خاود

76-57 ،)4(7

برده شود تا با آن ترکی

استفاده کنند؛ ازجمله پیشنهادهاي کاربردي دیگر باراي

 3الوانی ،سیدمهدي و حسین پور ،داود ( )1395کاربرد

بهکارگیري یافتههاي این مطالعه میتوان به عقد قارارداد

شاابکههاااي عصاابی مصاانوعی در تصاامیمگیااري

هااا بااا

راهبااردي مطالعااات ماادیریت بهبااود و تحااول،

مشااارکت برااش بانکااداري الکترونیکاای بان ا

شااارکتهااااي داراي پلتفااارم باشاااگاه مشاااتریان یاااا
کس وکارهاي اینترنتای باا تعاداد تاراکنشهااي خیلای
زیاد اشاره کرد تا از این طری بتاوان باه داده هااي زیااد

38-1 ،)54(14
 4بحرینیزاده ،منیژه؛ اسماعی پاور ،مجیاد و کباوتري،
جمااال الاادین ( )1396ارزی اابی و رتبااهبناادي
ماؤ ر بار

براي بهکارگیري و تکمی دادههاي براساس شابکههااي

مؤلفههاي کیفیات خادمات الکترونیا

عصاابی اقاادام کاارد ضاامناً ماایتااوان براساااس تحلی ا

رضایتمندي و قصد اساتفاده مشاتریان مطالعاات

دادههاااي متمااایز بانکااداري خاارد و بانکااداري شاارکتی

مدیریت کس وکار هوشمند74-49 ،)2(6 ،

براساااس شاابکههاااي عصاابی بااه طراحاای محصااوالت و

 5بهاارامزاده ،محمااد مهاادي و شااوکتیمقاارب ،س امیه

باا هار براش همات گماشات

( )1389شناسااایی و رتبااهبناادي عواماا مااؤ ر باار

خدمات جدید متناسا

پیشنهاد دیگر اینکه با عنایت به ایان موضاو کاه اغلا

وفاداري مشاتریان در بانا

هااي خصوصای اساتان

هاي نوظهور فاقد زنجیارة مکما عملیاات باانکی

خوزسااتان دوم این اجااالس ب اینالملل ای بازاری اابی

از مؤلفه هاي مطرح در

خدمات مالی ،تهران ،مرکز بازاریابی خدمات مالی

مدل وفاداري نسبت به طراحای محصاوالت پاول سااز و

 6پااورتر ،میشاا ( )2008اسااتراتژي رقااابتی ترجمااة

موتاااور رشاااد در همکااااري باااا شااارکتهااااي داراي

جهانگیر مجیدي و عباس مهرپویاا ( )1387تهاران:

محصوالت مکم مث شرکت هاي بیمه ،کاارگزاري هاا

مؤسسة خدماتی فرهنگی رسا

بان

هستند ،می توان باتوجه به هر ی

و صرافیها قدم برداشت

 7خاکساار،غالم عبااس( )1380بررسای وفااداري
مشااتریان در نظااام بااانکی کشااور ،پایااان نام اة

 -8منابع
 1اسفیدانی ،محمدرحیم؛ نظري ،محسن؛ آقایی ،محمد
و عبدالعلی ،حامد ( )1396طراحی مدل بازاریابی

کارشناسی ارشد ،تهران ،دانشاگاه شاهید بهشاتی،
گروه بازرگانی.
 8دهقانی طرزه،

( )1382ارائة طرح وفاداري مشتریان

رابطاهاي باین بنگااهی در شابکة کسا وکاار

بان

گردشاگري پارسایان تحقیقاات بازاریاابی ناوین،

ارشد ،تهران ،دانشگاه عالمه طباطبایی (ره)

رفاه از دیدگاه مشتریان ،پایانناماة کارشناسای
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 9طوالبی ،زین ؛ خلفای ،علای اکبار و نامادارجویمی،

 14ورزشکار ،محسن ( )1382عوام مؤ ر بار حفاظ و

هاي بازاریابی

تقویاات وفاااداري مشااتریان محصااوالت شاارکت

رابطه اي بروفاداري مشتري مورد مطالعه :مشاتریان

صنعتی بوتان ،پایان نامة کارشناسای ارشاد ،تهاران،

شرکت همراه اول در دانشگاه ایالم اولین همایش

دانشگاه عالمه طباطبایی (ره)

احسان ( )1393بررسی تأ یرتاکتی

ملی حسابداري ،حسابرسای و مادیریت ،اصافهان:

 15هرناادي ،عطااا اه؛ فاااطمی ،زهاارا و عباادي ،زهاارا
( )1396نگاهی نوآورانه به بانکداري الکترونی

مؤسسة آموزش عالی جامی.

:

 10قاضاایزاده ،مصااطفی؛ بشاایري ،مهاادي ؛ کریماای،

تبیین نقش اساتراتژيهااي بازاریاابی رابطاهمناد در

سمیه و گوهرپاد ،مهدي ( )1393برشبندي بازار

ارتباط با مشتریان تحقیقات بازاریابی نوین،)3(7 ،

شامپو از دیدگاه مشتریان باا اساتفاده از تکنیا

76-55

شبکة عصبی مصنوعی و شناسایی ویژگیهاي هر

برش مبتن بر روش تاگوچی تحقیقات بازاریابی
نوین142-125 ،)4(4 ،
 11فرجی ،احمد و معماریان ،عرفان ( )1395بازاریاابی
رابطاااهمناااد و وفااااداري مشاااتریان باااه برنااادهاي
سیمکارتهاي تلفان سایار (بررسای مقایساهاي در

برند ایرانس و هماراه اول) کنفارانس باینالمللای
پاااژوهشهااااي ناااوین در مااادیریت ،اقتصااااد و
حسابداري ،تهاران :مؤسساة مادیران ایاده پاردازان
پایترت ایلیا ،انجمن اقتصاد و انرژي
 12موسوي ،احسان؛ انوي فرد ،رسول و قهرمانی مطل ،
سااحر ( )1394بررساای تاکتیاا

هاااي بازاریااابی

رابطااهاي باار وفاااداري مشااتري (مطالعااة مااوردي

شرکت همراه اول در شهر تهران) کنفرانس باین-
المللی پژوهشهااي ناوین در مادیریت ،اقتصااد و
حسابداري ،تهاران :مؤسساة مادیران ایاده پاردازان
پایترت ایلیا ،انجمن اقتصاد و انرژي
 13میرغفوري ،سید حبی

اله؛ طاهري دمناه ،محسان و

زار احمااادآبادي ،حبیا ا

( )1388ارزیا اابی

روشهااي سانجش کیفیات خادمات باهوسایلة

شبکههاي عصبی مصانوعی فصالنامة چشاماناداز
مدیریت79-63 ،)31( 8 ،

16. Afsar, B. (2010). Determinants of customer
loyalty and proposing a customer loyalty
model for the banking sector of Pakistan.
African Journal of Business Management,
4(6), 1040-1047.
17. Behara, R. S., Fisher, W.W., & Lemmink,
J.G. (2002). Modelling and evaluating
service quality measurement using neural
networks. International
Journal
of
Operations and Production Management,
22(10), 1162-1185.
18. Bromley, B. (2001). Relationship between
personal and corporate reputation.
European Journal of Marketing, 35(3/4),
316-334.
19. Ganesh, J., Arnold, M. J., & Reynolds, K.
E. (2000). Understanding the customer
base of service providers: An examination
of the differences between switchers and
stayers. Journal of Marketing, 64(3), 6587.
20. Gee, R., Coates, G., & Nicholson, M.
(2008). Understanding and profitably
managing customer loyalty: Durham
University, Durham, UK. Marketing
Intelligence & Planning, 26(4), 359-374
21. Grönroos, C. (2004). The relationship
marketing
process:
communication,
interaction, dialogue, Value. Journal of
Business and Industrial Marketing, 19(2),
99-113.
& 22. Gummerus, J., Koskull, C.,
Kowalkowski, C. (2017). Relationship
marketing: Past, present and future.
Journal of Services Marketing, 31(1), 1-10.
23. Hald, K. S., Cordón, C., & Vollmann, T. E.
(2009). Towards an understanding of
attraction in buyer–supplier relationships.

1399 ) بهار36(  شماره پیاپی، شماره اول، سال دهم، تحقیقات بازاریابی نوین/ 78

35. Putra, W. J. A., & Putri, D. P. (2019). The
mediating role of relationship marketing
between service quality and customer
loyalty. Journal of Relationship Marketing,
18(3), 233-245.
36. Rashid, T., & Raj, R. (2003). Relationship
marketing: Case studies of personal
experiences of eating out. British Food
Journal, 10(1/5), 742-750.
37. Reichheld, F. F. (2003). The one number
you need to grow. Harward Business
Review, 81(12), 46–55.
38. Reynolds, P. D., & Carter, N. M. (2000).
The prevalence of nascent entrepreneurs in
the United States: Evidence from the panel
study of entrepreneurial dynamics. Small
Business Economics, 23(4), 263–284.
39. Scheer, L. K., Miao, C. F., & Palmatier, R.
W.
(2015).
Dependence
and
interdependence
in
marketing
relationships:
Meta-analytic
insights.
Journal of the Academy of Marketing
Science, 43 (6), 694-712.
40. Sramek, B. & Mentzer, T. J, & Sank, P.T.
(2007). Creating consumer durable retailer
customer loyalty through order fulfillment
service operations. Journal of Operations
Management, 26(6), 781-797.
41. Wagner, J. (2004). Nascent entrepreneurs.
Iza Discussion Paper, (1293), 15-37.
42. Wah Yap, B. (2006). Some Applications of
Data Mining. Malaysia: Faculty of
Information Technology and Quantitative
Sciences University Technology MARA.
43. Wang, Y., Hing, P., & Yar, H. (2004). The
antecedents of service quality and product
quality and their influences on bank
reputation: evidence from the banking
industry in China. Managing Service
Quality, 13(1), 72-83.
44. Yang, C. C., & Chao, C. C. (2017).
How relationship marketing,
switching
costs,
and
service
quality
impact customer satisfaction and loyalty in
Taiwan’s airfreight forwarding industry?
Transportmetrica
A:
Transport
Science, 13(8), 679-707.

Industrial Marketing Management, 38(8),
960–970.
24. Khadka, K., & Maharjan, S. (2017).
Customer Satisfaction and Customer
Loyalty: Case Trivsel Städtjänster (Trivsel
siivouspalvelut). Thesis Central University
of Applied Scinces. Business Management.
25. Kine, M. (2001). The relation between
customer satisfaction, customer loyalty &
customer profitability. New York:
Working Paper.
26. Kiran, D. R. (2017). Total Quality
Management. Key Concepts and Case
Studies,
Oxford,
Unite
Kingdom:
Butterworth-Heinemann.
27. Kuusik, A. (2007). Affecting Customer
Loyalty: Do Different Factors Have
Various Influences In Different Loyalty
Levels? Estonia: Tartu University Press.
28. Lee. C., Rey, T., Mentele, J., & Garver, M.
(2002). Structured Neural Network
Techniques for Modeling Loyalty and
Profitability. Paper 082-30.
29. Morgan, R. M., & Hunt, S. D. (1995). The
commitment- trust theory of relationship
marketing. Journal of Marketing, 58(3),
20-38.
30. Narteh, B., Agbemabiese, G. C., Kodua, P.,
&
Braimah,
M.
(2013).
Relationship marketing and customer
loyalty: Evidence from the Ghanaian
luxury hotel Industry. Journal of
Hospitality Marketing & Management,
22(4), 407-436.
31. Ngoma, M., Ntale, P. D., & Wright, L.T.
(2019). Word of mouth communication:
A mediator of relationship marketing
and customer loyalty. Cogent Business &
Management, 6(1), 1-20.
32. Oliver, R. L. (1999). Whence consumer
loyalty? Journal of Marketing, 63(Special
Issue), 33-44.
33. Olotu, A. O., Maclayton, D. W., & Opara,
B. C. (2010). An empirical study of
relationship marketing orientation and
bank performance. Research Journal of
International Studies, 16(1), 47-57.
34. Prentice, C., & Loureiro, S. M. C. (2017).
An
asymmetrical
approach
to
understanding configurations of customer
loyalty in the airline industry. Journal of
Retailing and Consumer Services, 38(1),
96-107.

مدل وفادارسازي مشتریان در سازمانهاي نوظهور مبتنی بر شبکههاي عصبی مصنوعی 79 /

 -9لداول و نمودارها
لدول .1می ان پایایي محاسبهشدة پرسشنامه
Reliability Statistics
Cronbach's Alpha
.875

N of Items
31

لدول .2سطح معناداری مدل خطي

سط معناداري

آماره F

0/000

276/118

Anova
درجة آزادي
میانگین مجذور

مجمو مجذورات

Model

370/204

3

1110/961

Regression

1/341

329

441/107

Residual

332

1551/72

Total

لدول  .3ضریب تعیین و همبستگي
Std.Error Of The Estimate
1/426

R Squre Adjusted
0/565

R Squers
0/566

R2
0/753

Model
1

1/19565
1/15791

0/694
0/713

0/696
0/716

0/834
0/845

2
3

لدول  .4سطح معناداری کل ضرایب
ضریب استاندارد

ضریب غیراستاندارد

سطح معناداری

آمارة t

0/754

0/314

0/000

10/240

0/415

0/000

7/660

0/325

0/045

0/000

4/781

0/228

0/051

Model

Beta

Std.Error
0/253

B
0/080

عدد ابت

0/039

0/400

اعتماد

0/346

کیفیت خدمات

0/245

روح همدلی

لدول  .5سطح معناداری ضرایب
ضریب استاندارد

ضریب غیر استاندارد

سطح معناداری

آمارة t

0/038

2/087

0/000

7/022

0/380

0/000

4/745

0/241

0/520

0/000

3/980

0/177

0/460

0/181

0/002

3/172

0/159

0/440

0/139

Beta

Model

Std.Error

B

0/255

0/533

عدد ابت

0/050

0/352

اعتماد

0/249

روح همدلی
کیفیت خدمات
تعهد
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لدول  .6سطح معناداری ضرایب
ضریب استاندارد
سطح معناداری

آمارة t

0/000

4/318

ضریب غیراستاندارد

Model

Std.Error

B

0/248

1/071

عدد ابت

0/000

10/310

0/593

0/057

0/587

رضایتمندي

0/000

3/898

0/224

0/055

0/213

Beta

لدول  .7شاخ

ارزش ادراکی

های اندازهگیری خطای مدل رگرسیون

ارزش ادراکي

رضایتمندی

وفاداری

مدل

1/312

1/336

1/612

MSE

1/145

1/156

1/270

RMSE

لدول  .8شاخ

های اندازهگیری خطای مدل

ارزش ادراکي

رضایتمندی

وفاداری

مدل

1/0158

1/2038

1/6112

MSE

1/0079

1/0972

1/269

RMSE

لدول  .9مقایسة نتایج خطای دو مدل
شاخ

وفاداری

رضایتمندی

ارزش ادراکي

1/612

1/336

1/312

MSE

1/270

1/156

1/145

RMSE

1/6112

1/2038

1/0158

MSE

1/2693

1/0972

1/0079

RMSE

مدل
رگرسیون

شبکة عصبی
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الیة ورودی (ابعاد وفاداری)
الیة پنهان

کیفیت خدمات
رضایتمندی

(هویسینگتون ،برلی ،کیم،
لی)

(افسر ،کیم،
هویسینگتون ،لی،

یبرلی ،اسرام )

الیة

ه ینة تعویض
(افسر  ،بیرلی  ،بولمر ،

خرولي

کیم)

وفاداری مشتری

همدلي

(افسر  ،بونتیس  ،بیرلی ،

(اولوتو  ،بولمر)

کیم)

تعهد

ارزش

(بلگلو ،هویسینگتون،

ادرکي

 ،افسر ،فلو)

اسرام

(بونتیس ،لی)

اعتبار
(لی ،بونتیس ،کرتو)

شكل .1مدل مفهومي پژوهش
اعتماد
(بلگلو ،فلو ،افسر ،بلوور،
دهویت)
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شبکة شمارة 1
شهرت و اعتبار
کیفیت خدمات

ارزش ادراکی

همدلی
هزینة جابهجایی
تعهد
اعتماد

شكل  .2ساختار شبكة عصبي مصنوعي

شبکة شمارة 2
شهرت و اعتبار
کیفیت خدمات

همدلی

رضایتمندي

هزینة جابهجایی
تعهد

شكل  .3ساختار شبكة عصبي

اعتماد

شبکة شمارة 3

ارزش ادراکی
وفاداري مشتري
رضایتمندي
شكل  .4ساختار شبكة عصبي

