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اجتماعی هویت دیدگاه از مشتری وفاداری بر برود هویت تأثیر بررسی   

 (تهران شهر همراه تلفه مشتریان: مطالعه مورد)
 

 وهال خدادی

 .ایساى تْساى، اسالهی، آشاد داًطگاُ تحقیقات، ٍ علَم ٍاحد باشزگاًی، هدیسیت ازضد کازضٌاسی

 

 چکیده

 باشاز دز بیطتسی سْن بِ هیتَاًد ساشهاى آى دزست هدیسیت با کِ است اىساشه ّس دازایی ّای ازشضوٌد تسیي اش یکی بسًد

 بسًد یک کِ است ایي ساشهاى بسای قَی بسًد یک هصایای دیگس اش .ضَد ساشهاى بسای بیطتس سَد کسب باعث یابد ٍ دست

 ٍفادازی باعث یتَاًده هثبت ذٌّیت ایي کِ ضَد ساشهاى اش هطتسی هثبت ذٌّیت باعث ٍ اثس بگرازد هطتسی بس هیتَاًد

 هْن دازایی ّای اش ٍفاداز هطتسیاى ٍ است هْن بسیاز ضسکتْا بسای ٍفاداز هطتسی اهسٍشُ داضتي .ضَد ساشهاى یک بِ هطتسی

 ٍفادازی ایي ٍ باضٌد ٍفاداز ساشهاى بِ کِ است هطتسیاًی ًیاشهٌد پیطسفت خَد ٍ بقا بسای ساشهاى چسا کِ ضسکت ّا ّستٌد

یکی اش چالص ّای اساسی هدیساى بسًد ایي است  .اهکاى پریس ًوی باضد اٍ اعتواد آٍزدى بدست ٍ هطتسی زضایت جلب بدٍى

کِ چگًَِ دزک بْتسی اش زابطِ بیي بسًد ٍ ساختازّای ٍفادازی هطتسی کسب کٌٌد. هحققاى دزیافتٌد کِ َّیت بسًد ًقص 

بسًد ٍ ضٌاسایی بسًد بس ٍفادازی هطتسی بِ بسًد اش طسیق  ّدف ایي هقالِ بسزسی تأثیس َّیتاساسی دز هدیسیت بسًد دازد. 

ازشش دزک ضدُ، زضایت ٍ اعتواد است. زٍش اجسای پژٍّص حاضس تَصیفی پیواضی ٍ اش لحاظ ّدف کازبسدی است. جاهعِ 

س اش آًاى ًف 153هطتسیاى تلفي ّوساُ ضْس تْساى بَدًد کِ بساساس فسهَل کَکساى، بسای جَاهع هحدٍد هَزد هطالعِ پژٍّص 

دز پژٍّص ضسکت کسدًد. زٍش ًوًَِ گیسی دز دستسس بَدُ ٍ آًاى پسسطٌاهِ ّای هسبَط بِ َّیت بسًد، ضٌاسایی بسًد، 

ٍ ٍفادازی بِ بسًد زا تکویل ًوَدًد. پسسطٌاهِ ّای هرکَز بس اساس طیف پٌج دزجِ ای  ازشش دزک ضدُ، زضایت، اعتواد

یجی کِ اش ضسیب آلفای کسًٍباخ بِ دست آهدُ ًطاى اش پایایی هَزد قبَل بسای لیکست تقسین بٌدی ضدُ اًد. ّوچٌیي ًتا

دادُ ّای جوع آٍزی ضدُ اش طسیق تحلیل ّوبستگی ٍ هدل ساشی تحلیل هسیس هَزد ازشیابی قساز گسفتٌد.  ابصازّا هی باضد.

د ٍ زضایت تأثیس غیسهستقین دازًد. ًتایج ًطاى داد کِ ّس دٍ َّیت بسًد ٍ ضٌاسایی بسًد اش طسیق ازشش دزک ضدُ، اعتوا

بٌابسایي، هی تَاى ًتیجِ گسفت کِ دیدگاُ َّیت اجتواعی، دز زابطِ با سایس دیدگاُ ّای هَجَد، هی تَاًد دز پیص بیٌی 

 هکاًیسن ّای ٍفادازی بِ بسًد هفید باضد.
 

 َّیت اجتواعی، ٍفادازی بِ بسًد، َّیت بسًد، ضٌاسایی بسًدهای كلیدی:  واژه
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