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دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی(بازاریابی) ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم تحقیقات گیالن ،گیالن ،ایران.

چکیده
از آنجا که  CRMاز آن دسته تز فن آوريهاي نوینی است که در زمینه حفظ مشتریان و تبدیل آنها به مشتریان وفادار نقشی حیاتی ایفا
میکند ،از این رو در این تحقیق سعی شده است عوامل موثر بر عملکرد مدیریت ارتباط با مشتري مبتنی بر رفتار مشتري و چگونگی تعامل بین
این عوامل بیان گردد .از نظر اجرا توصیفی و از لحاظ هدف کاربردي است .براي گردآوري اطالعات از روش میدانی و نیز از ابزار پرسشنامه
براي جمع آوري دادهها استفاده شده است .جامعه آماري تحقیق کلیه مشتریان بانك ملی شعب استان گیالن میباشد و براي نمونه برداري نیز از
روش نمونه برداري احتمالی ساده استفاده شد و  252پرسشنامه توزیع گردید .روش تجزیه و تحلیل اطالعات و آزمون فرضیهها با استفاده از
مدل معادالت ساختاري بررسی شده است .نتایج حاکی از آن است که متغیرهاي انتظارات مشتري ،ارزش ادراك شده ،کیفیت ادراك شده و
تصویر ذهنی مشتریان به طور غیر مستقیم از طریق رضایت و وفاداري مشتریان با عملکرد مدیریت ارتباط با مشتري مبتنی بر رفتار مشتري رابطه
دارند.
واژهگان كلیدي :ارزش ادراك شده ،انتظارات ،کیفیت ادراك شده ،تصویر ذهنی ،رضایت و وفاداري مشتریان ،عملکرد مدیریت ارتباط با مشتریان.

طبق گزارشی از گارتنر ،2سازمانهایی که قادرند از مدیریت
ارتباط با مشتري به نحوي اثربخش بهره گیرند یقیناً رهبران
بازار 3خواهند بود .از سوي دیگر بر اساس نتایج تحقیق کرامتی
و همکاران پیرامون پذیرش مدیریت ارتباط با مشتري در
سازمانهاي ایرانی ،تعداد قابل مالحظهاي از سازمانهاي مورد
مطالعه اذعان داشتند که در سالهاي آتی وابستگی و نیاز
سازمانشان به مدیریت ارتباط با مشتري افزایش خواهد یافت.
درواقع ارزش واقعی مؤسسه به جذب مشتریان جدید و حفظ
مشتریان قبلی است .براي سازمانها مهم است که بدانند ارزش
تنها در اطالعات بیشتر وفن آوري پیشرفتهتر نیست بلکه در
داشتن دانش مدیریت روابط با مشتري است .چنان چه کسب
وکارها دادههاي مشتریان را به دانش تبدیل کرده و از آن براي
بهبود روابط با مشتریان استفاده نمایند ،باعث ایجاد وفاداري
مشتري خواهد شد( .الوندي؛)13،،،52

مقدمه
مدیریت ارتباط با مشتریان ،یکی از تکنیكهاست که در دهه
 02میالدي همراه با توسعه فن آوريهاي اطالعات و ارتباطات
به عنوان رویکردي مهم در کسب و کار و با هدف بازگشت به
بازاریابی شخصی ،تعریف و تکامل یافت .به طور کلی تغییر
رفتار مشتریان در موسسات مالی و خدماتی به ویژه در بانك
ها به دلیل ماهیت پولی فعالیتهاي آنها حساسیت بیشتري
داشته و نیازمند برنامه ریزي دقیق و به موقع توسط مدیران
شبکه بانکی و خدماتی است .یك مشتري در بانك مساوي
حداقل یك دارایی است .امروزه بانکداري موظف است خود
را در آینه وجود مشتري ببیند و سعی کند در محیط پر از
رقابت ،خواستهها و تمایالت مشتریان خود را درك نماید و
کاري کند که مشتري از بانك رضایت کامل داشته باشد .در
بازاریابی امروز هزینه از دست دادن یك مشتري برابر است با
از دست دادن منافع مربوط به خدماتی که آن مشتري در طول
عمر خود به آن نیاز دارد و این براي بانك یك زنگ خطر به
شمار میرود .عالوه بر این ،منافع خدماتی که میتوانست ناشی
از مشتریان جدیدي باشد که او معرفی میکرد را نیز از دست
خواهیم داد .بنابراین مشتري مداري رکن بسیار حساسی است
که باید به آن توجه کرد .براي تحقق مشتري مداري باید به
چند نکته توجه شود که مهمترین آنها پاسخگوي روشن و
صریح به نیازهاي روز مشتري یعنی تنوع خدمات و خدمات
تازه ،جدید و ابتکاري است( .ونوس )13،3،05،مدیریت
ارتباط با مشتري (  )CRMیك راه حل جامع و نظام مند است
که با یکپارچه سازي مبانی ارتباط با مشتري یعنی فرآیندهاي
بازاریابی؛ فروش و خدمات پس از فروش در جهت دستیابی؛
توسعه و حفظ رضایت مندي مشتریان؛ افزایش سودآوري و
ایجاد ارزش افزوده اقتصادي در سازمان ها نقش بسزایی دارد.

ارزیابی عملکرد  CRMباعث میشود بانكها به نقاط ضعف
خود پی برده و درنتیجه نیازهاي مشتریان خود را به نحو
بهتري درك کرده و براي رفع آنها بکوشند .اجرایی شدن
 CRMدر بانکداري کشور بسیار ضعیف بوده بطوريکه امروز
وقتی وارد شعب بانكهاي ایرانی میشویم همه مشتریان
همانند هم هستند و مهم نیست چه کسی چه کاري با شعبه
بانك دارد( .رشیدي صالح  .)13،،،11،شناسایی عوامل کلیدي
موفقیت میتواند نقش تعیین کنندهاي در فرآیند پیادهسازي و
استقرار این گونه سیستمها در سازمانها داشته باشد( .دهمرده
و همکاران )13،0،02،
انجام این تحقیق به مدیران بانك مورد مطالعه کمك میکند تا
اقدامات الزم را جهت بهبود عملکرد  CRMدر سازمان به
عمل آورده و نیز با شناسایی و تأکید بر عوامل موثر بر عملکرد
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عوامل موثر بر عملکرد مدیریت ارتباط با مشتری ،مبتنی بر رفتار مشتریان

 ،CRMمشتریان فعلی را به استفاده بیشتر از خدمات بانك
ترغیب و از طریق ایجاد ارزش و تصویر مناسب از سازمان به
رضایت و وفاداري بیشتر آنها و در نهایت به مزیت رقابتی
دست یابند.

عنوان بررسی عوامل موثر بر وفاداري مشتري با هدف بررسی
عوامل موثر بر وفاداري مشتریان بانك تجارت پرداختند .نتایج
حاصل شده به طور کلی وجود سطح قابل قبولی از تناسب بین
عوامل موثر بر وفاداري مشتري تاکید کرده و همه فرضیات
تایید شد .باتوجه به نتایج ،نظرات قابل قبولی در میزان وفاداري
مشتري حاصل شده است .جانسون و فردریك درسال 2223
در تحقیق به نقش استقرار  CRMدر کاهش هزینهها و افزایش
فروش شرکت خودروسازي اسکانیا 5سوئد پرداختهاند .اسکانیا
تالش بسیاري را صرف تبدیل شدن به یك شرکت مشتري گرا
کرده است که هدف اولیه از چنین کاري کسب سودآوري بلند
مدت در عملیات بوده است .لذا به همین منظور مبادرت به
پیاده سازي  CRMنموده و با به کار گیري این نظام ،این
شرکت در حال حاضر طراحی محصول را در یك کلینیك و با
همکاري نزدیكتر واحدهاي فروش و بازاریابی نسبت به قبل
اجرا میکند .در این کلینیك کارشناسان اسکانیا با همدیگر
همکاري میکنند تا محصوالت جدیدي را با همکاري
مشتریانی که براي کلینیك دعوت میشوند به نوعی طراحی
کنند تا مشتریان بتوانند نیازها و خواسته هایشان را در مرحله
اولیه طراحی محصول بیان دارند (دهمرده و همکاران؛ .)13،0
در سال  222بال 1و همکاران در تحقیقی با مبنا قراردادن
شاخص رضایت مشتري اروپایی به بررسی نقش ارتباط و
اعتماد در توضیح وفاداري پرداخته و پنج متغیر کیفیت ادراك
شده ،انتظارات ،تصویر ،ارتباطات و ارزش ادراك شده را تاثیر
گذار بر رضایت مشتري مطرح نمودند( .برادران و
همکاران ) 10 ،1302،درتحقیقاتی که در بانکهاي جنوب تایلند
در سال  222،توسط اکوراونیك مت 1به منظور بررسی روابط
علی میان اولویتهاي خاص وفاداري و رضایت مشتري انجام
شده است ،مشخص شد که تصویر یك عامل بسیار مهم است
که وفاداري مشتریان تحت تاثیر آن قرار دارد .نتایج این تحقیق
منجر به وجود آمدن بعضی راه کارها براي این شعب شد .به
عبارت دیگر ،با افزایش اعتماد و ذهنیت مشتري ،تعهد و
وفاداري مشتري افزوده میشود و با تمرکز و افزایش کیفیت
خدمات ،رضایت مشتري بهبود مییابد( .برادران و همکاران ،
 ) 10 ،13،،فراگاتا و پابلو ،در سال  2212در تحقیقی به
بررسی اهمیت کیفیت خدمات ادراك شده خدمات بانکی براي
مشتریان تجاري بزرگ در صنعت بانکداري در کشور پرتغال
پرداختند .نتایج تحقیق به شناسایی فاکتورهاي موثر در ایجاد
تصویر ذهنی مثبت مشتریان از کیفیت خدمات بانکی بود که
متغیرهاي موثر را پاسخگویی ،تنوع خدمات ،قیمت ،قابلیت
اطمینان و روابط میان افراد( .مهرانی و همکاران )122 ،1301،
آیو و جانسون 0در سال  2225بیان کرده اند که یك رابطه قوي
12
بین رضایت و وفاداري وجود دارد  .به طور مشابه  ،بودت
در سال  222،رابطه بین رضایت مشتري و وفاداري مشتري را

کلن ( )2222مدیریت ارتباط با مشتري" یك استراتژي تجاري
براي کسب مزیت رقابتی بلند مدت ،از طریق بهینه سازي زمان
و کیفیت تحویل به مشتري و استخراج همزمان ارزش تجاري"
بیان نموده است .به عبارت دیگر ،نوعی راهبرد برد -برد ،که
مشتریان و شرکتها آن چه را که از یکدیگر میخواهند از
طریق پیوندي قويتر با هم ،به دست میآورند( .میرفخرالدینی
و همکاران؛ )13،،،51جمهوري و همکارانش در سال 13،،
در تحقیق با عنوان "تاثیر ارزش مشتري بر عملکرد مدیریت
ارتباط با مشتري ( )CRMدر قلمرو بانکداري ایران" به
بررسی رابطه بین ارزش مشتري و عملکرد مدیریت ارتباط با
مشتري پرداختند نتایج حاصل بیانگر آن است که ارزش
کارکردي داراي رابطه مثبتی با عملکرد  CRMمبنی بر رفتار
مشتري و رضایت مشتریان میباشد .از آنجا که ارزش
کارکردي مربوط به کیفیت خدمات و محصوالت میباشد ،این
به آن معناست که ادراك مشتریان از سطح کیفیت خدمات ارایه
شده منجر به ایجاد رضایت در آنان و تشویق آنها به ادامه
رابطهشان با این بانك شده است .طاهرپور کالنتري و طیبی
طلوع در سال  13،0در تحقیقی با عنوان "رابطه مدیریت
ارتباط با مشتري( )CRMبا عملکرد" به بررسی رابطه
مدیریت ارتباط با مشتري با عملکرد بازاریابی در صنعت
بانکداري پرداختند .باتوجه به مدل تحقیق ،این محققان
معتقدند که  CRMاز طریق ایجاد ،حفظ و تقویت رابطه با
مشتریان اصلی ،سعی در شناخت آنها و نیازها و خواستههاي
ایشان دارد و از طریق پاسخ مناسب و به موقع به این نیازها،
رضایت مشتریان را هرچه بیشتر جلب کرده و کم کم موجب
افزایش وفاداري و اعتماد آن ها به سازمان میشود و بدین
ترتیب عملکرد بازاریابی بهبود مییابد آنها رضایت و اعتماد
را دو شاخص اصلی عملکرد بازاریابی بیان کرده و معتقدند،
حفظ مشتریان و وفاداري آنها موجب کاهش هزینههاي
سازمان در جذب مشتریان جدید میشود .مهرانی و همکاران
در سال  1301به تشریح رابطه بین کیفیت خدمات درك شده،
تنوع خدمات ،تصویر ذهنی و رضایت مندي بر وفاداري
مشتریان پرداختهاند و به این نتیجه رسیدند که تصویر ذهنی بر
کیفیت خدمات ،تنوع خدمات ،رضایت مشتریان و وفاداري
مشتریان تاثیر مستقیم میگذارد و همچنین مولفه کیفیت
خدمات و تنوع خدمات بر رضایتمندي تاثیر مستقیم میگذارد
ومولفه رضایتمندي بر وفاداري مشتریان تاثیر دارد تاج زاده
نمین و همکاران ( )13،0در تحقیقی تحت عنوان "بررسی
وفاداري مشتریان (موردمطالعه :بانك تجارت تهران)" بیان
کردند که وفاداري مشتریان به بانك بر پایه کیفیت رابطه آنها با
بانك استوار است و کیفیت رابطه نیز بر پایه وضعیت شایستگی
بانك ،توانایی ایجاد ارتباط با بانك مورد نظر و تعهد بانك
نسبت به مشتریان و توانایی آن بانك در رفع مشکالت مشتریان
استوار است .برادران و همکارانش در سال  13،،در تحقیق با
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تایید کرده است .همچنین شانکار ،11اسمیت 12و رانگاسوامی
در سال 2223شواهدي ارایه کردهاند که ارتباط مثبتی بین
رضایت و وفاداري وجود دارد .وسل  1و زابکار 15در سال
 2220اظهار داشتهاند شواهدي وجود دارد که رضایت مشتري
یکی از عوامل قابل توجهی از وفاداري مشتري است .هاو
کرافت و همیلتون ()2221تحت عنوان "تعامل و درگیري
مشتري در بانکداري خصوصی و بررسی ریسك و اطمینان
درخرید محصوالت مالی" به بررسی اهمیت تعامل با مشتري
در بانك ،اهمیت میزان درگیري مشتري و ریسك او هنگام
خرید محصوالت مالی پرداختند .طبق نظر بولتان 11و همکاران
( )2222این باور وجود دارد که عملکرد مدیریت ارتباط با
مشتري باید در نهایت در قالب رفتارهاي مشتري اندازه گرفته
شود ،زیرا مشتریان منابع اصلی شناسایی ارزش مورد انتظار،
رضایت و وفاداري مشتریان هر شرکتی هستند و قابلیت
افزایش منابع درآمدي مرتبط با مشتریان موجودو مشتریان آینده
را نیز میسر میکند .به هر حال رفتارهاي مشتري ممکن است
منابع جدید درآمدي ایجاد کند که از لحاظ استراتژیك مهم
باشد .ادواردسن 11و همکارانش در سال  2222اظهار داشتهاند
که رضایت و وفاداري مشتري روي عملکرد مدیریت تاثیر
دارد .وفاداري مشتري؛ نوعی تمایل براي ایجاد و حفظ رابطه
بلند مدت است که نشان دهنده باالترین سطح ارتباط است و
به عنوان یکی از ابعاد کیفیت رابطه به جاي تعهد استفاده
میگردد .زین الدین در سال  2225در کشور سوئد پژوهشی
با عنوان «کیفیت و مدیریت ارتباط با مشتري ،به عنوان یك
استراتژي رقابتی در صنعت بانکداري سوئد» صورت دادند .در
این پژوهش تاثیر کیفیت و مدیریت ارتباط با مشتري بر ایجاد
مزیت رقابتی براي بانكها ،مورد مطالعه قرار گرفته است .نتایج
این پژوهش نشان میدهد که یك بانك میتواند از طریق
برقراري رابطه با مشتریان ،ارزشی فراتر از محصول اصلی براي
مشتریان ایجاد نماید .این ارزش شامل عناصر ملموس و
ناملموس اضافه شده به محصول اصلی است که باعث ایجاد و
افزایش حیطه محصول میشود.

هدف کاربردي تحقیق کمك به بانك مورد مطالعه و بانكها و
موسسات اعتباري مشابه است تا به منظور بهبود کیفیت ارتباط
با مشتریان از مدل ارائه شده استفاده و بر همین اساس
راهبردهاي مناسبی را اتخاذ کند ،و به نحو مؤثرتري نیازها و
خواستههاي مشتریان را برآورده نماید .همچنین با شناسایی و
تأکید بر عوامل فوق میتوان مشتریان فعلی را به استفاده بیشتر
از خدمات بانك مذکور ترغیب کرد.
مدل مفهومی
مطابق توضیحات میتوان مدل تحلیلی تحقیق حاضر را مطابق
شکل ( )1ارائه داد.

فرضیههاي تحقیق
.1

ارزش ادراك شده با رضایت مشتري رابطه مثبت
دارد.

.2

انتظارات مشتري با رضایت مشتري رابطه مثبت
دارد.

.3

کیفیت ادراك شده با رضایت مشتري رابطه مثبت
دارد.

.

تصویر ذهنی با رضایت مشتري رابطه مثبت دارد.

.5

ارزش ادراك شده با وفاداري مشتري رابطه مثبت
دارد.

.1

انتظارات مشتري با وفاداري مشتري رابطه مثبت
دارد.

.1

کیفیت ادراك شده با وفاداري مشتري رابطه مثبت
دارد.

تصویرذهنی با وفاداري مشتري رابطه مثبت دارد.
.،

اهداف تحقیق

رضایت مشتري با وفاداري مشتري رابطه مثبت
دارد.

اهداف علمی این تحقیق عبارتند از:

.0

توصیف متغیرهاي مرتبط با عملکرد مدیریت ارتباط با مشتري
مبتنی بر رفتار مشتري در شعبات بانك ملی استان گیالن.

رضایت مشتري با عملکرد مدیریت ارتباط با
مشتري مبتنی بر رفتار مشتري رابطه مثبت دارد.

 .12وفاداري مشتري با عملکرد مدیریت ارتباط با

مشخص کردن رابطه متغیرهاي ارزش ادراك شده؛ انتظارات؛
کیفیت ادراك شده؛ تصویر؛ رضایت و وفاداري مشتریان در
ارتباط با عملکرد مدیریت ارتباط با مشتري مبتنی بر رفتار
مشتري.

مشتري مبتنی بر رفتار مشتري رابطه مثبت دارد.

Shankar
Smith
Rangaswamy
Vesel
Zabkar
Bultan
Edwardsen
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ارزش ادراك شده

رضايت

انتظارات

عملكرد
CRM

وفاداري

كيفيت ادراك شده

تصويرذهني

شکل ( )1مدل تحلیلی تحقیق

روش شناسی تحقیق (مواد و روشها)

=250

 )1روش تحقیق

=

=n

 )3روش و ابزار گردآوري اطالعات

روش تحقیق مجموعهاي از قواعد ،ابزارها و راههاي مطمئن و
نظام یافته است براي بررسی واقعیات ،کشف مجهوالت و
دستیابی به راه حل مشکالت .با توجه به تنوع عوامل و
پدیدههاي انسانی – اجتماعی و تفاوت در شرایط موجود در
هر جامعه روشهاي پژوهش در علوم اجتماعی نیز گوناگون
میباشد .این تحقیق بر اساس استراتژي قیاسی بنا شده و از نظر
اجرا توصیفی-همبستگی و از حیث هدف یك تحقیق کاربردي
است.

براي گردآوري اطالعات از روش میدانی و نیز از ابزار
پرسشنامه براي جمع آوري دادهها استفاده شده است .که
حاصل مطالعات کتابخانهاي میباشد .این پرسشنامه شامل 5
سوال عمومی در بخش اول بوده که حاوي اطالعات جمعیت
شناختی پاسخ دهندگان شامل جنسیت ،وضعیت تاهل ،سطح
تحصیالت ،وضعیت اشتغال و سن میباشد .بخش دوم شامل
 ،3سوال اصلی که به صورت طیف پاسخی  5گزینهاي لیکرت
از خیلی کم تا خیلی زیاد طبقه بندي گردیده است.

 )2جامعه و نمونه آماري

 )1-3روایی و پایایی ابزار گردآوري اطالعات

جامعه آماري این تحقیق شامل کلیه مشتریان شعب بانك ملی
استان گیالن میباشد .در نمونه برداري نیز از روش نمونه
برداري احتمالی ساده استفاده شده است با توجه به عدم
دسترسی به پایگاه اطالعات مشتریان حجم جامعه آماري نا
محدود در نظر گرفته شد و براي محاسبه حداقل تعداد
پرسشنامههایی که باید میان مشتریان بانك توزیع شود از
فرمول نمونه گیري جامعه نامحدود به شرح زیر استفاده
گردیده است:

کلیه سواالت مطابق با مقاالت علمی معتبر که در قسمت
چهارچوب نظري مطرح شده است و همچنین دیدگاههاي
تخصصی اساتید مرتبط طراحی گردیده است ،لذا اعتبار آن به
طریق محتوایی حاصل شده است.
در این تحقیق جهت اندازهگیري سازگاري درونی ابزار ،از
ضریب آلفاي کرانباخ و به کمك نرم افزار  SPSSاستفاده شد.
ضریب آلفاي گزارش شده براي متغیرهاي تحقیق به شرح زیر
است که نشان دهنده معنی دار بودن و در نتیجه پایایی ابزار
پرسشنامه در این تحقیق است.

در فرمول فوق ،نمونه گیري در سطح اطمینان  05درصد و با
لحاظ نمودن  5درصد است.

جدول ( :)1درصد آلفاي متغیرها
نام متغیر

تعداد سواالت

تصور ذهنی

5

درصد آلفا
،2/
،1/1

عملکرد مدیریت ارتباط با مشتري
ارزش ادراک شده

1

،3/2

كیفیت ادراک شده

22

02/5

انتظارات

11

،1/1

4

محمد طالقانی و همکارش

دانشگاه آزاد اسالمی واحد قشم ،فصلنامه علمی مهندسی مدیریت نوین ،سال  ،3شماره 4-3

رضایت

22

0 /

وفاداري

12

0 /1

 )4شاخصهاي معنی داري مدل
جدول ( :)2شاخصهاي معنی داري و برازش مدل
نام آزمون
of

معیار اصلی

برازنده است اگر

نتیجه آزمون در این مدل

خطاي مجموع مجذورات میانگین

کوچکتر از  2/1باشد

2/251

درجه آزادي/کاي دو

مساوي وکوچك تراز  3باشد

3

ارزیابی مقدار نسبی واریانس و

بین صفر و یك .باید برابر یا بزرگتر از

کوواریانس

 2/0باشد

)Normed Fit Index (NFI

مقایسه مدل مورد نظر با مدل بدون رابطه هایش

باید بزرگتر از  2/0باشد

2/01

)Non-Normed Fit Index (NNFI

مقایسه مدل مورد نظر با مدل بدون رابطه هایش

باید بزرگتر از  2/0باشد

2/03

)Comparative Fit Index (CFI

مقایسه مدل مورد نظر با مدل بدون رابطه هایش

باید بزرگتر از  2/0باشد

2/0

میانگین مجذورات به جاي

بین صفر و یك .باید برابر یا بزرگتر از

مجموع مجذورات در مدل

 2/0باشد

واریانس باقیمانده و کوواریانس

هرچه به صفر نزدیکتر باشد

Root Mean Square Error
)Approximation (RMSEA

)Goodness of Fit Index (GFI

Adjusted Goodness of Fit Index
)(AGFI
)Root Mean Square Residual (RMR

2/01

2/،،
2/2

میشود .نتایج حاصله از کاربرد روشهاي استنباطی ارایه شده
است .روشهاي معمول در آزمون فرضیات بدین نحو است که
در ابتدا فرضیات آماري مطرح شده و سپس بر اساس نتایج
حاصل از نرم افزار آماري  ،SPSSنسبت به تایید یا رد
فرضیههاي مورد نظر اقدام میگردد.

 )5روش تجزیه و تحلیل دادهها و اطالعات

در این تحقیق در گام اول از روش هاي آمار توصیفی در تنظیم
دادهها در جداول توزیع فراوانی و محاسبه شاخص هاي تمرکز
و پراکندگی استفاده شده است .سپس در گام بعدي جهت
تجزیه و تحلیل دادهها از تکنیكهاي آمار استنباطی استفاده

جدول ( :)3نتایج آزمون فرضیههاي تحقیق
فرضیهها

ضریب مسیر

آماره T

نتیجه آزمون

ارزش ادراك شده با رضایت مشتري رابطه مثبت دارد

-2/21

-1/13

رد میشود

انتظارات مشتري با رضایت مشتري رابطه مثبت دارد

2/15

،/13

تایید میشود

کیفیت ادراك شده با رضایت مشتري رابطه مثبت دارد

2/11

2/25

تایید میشود

تصویرذهنی با رضایت مشتري رابطه مثبت دارد

2/21

5/51

تایید میشود

ارزش ادراك شده با وفاداري مشتري رابطه مثبت دارد

2/10

2/،1

تایید میشود

-2/30

رد میشود

کیفیت ادراك شده با وفاداري مشتري رابطه مثبت دارد

2/12

2/21

تایید میشود

تصویر ذهنی با وفاداري مشتري رابطه مثبت دارد

2/23

3/15

تایید میشود

رضایت مشتري با وفاداري مشتري رابطه مثبت دارد

2/31

3/،3

تایید میشود

رضایت مشتري با عملکرد مدیریت ارتباط با مشتري مبتنی بر رفتار مشتري رابطه مثبت دارد

2/53

1/12

تایید میشود

وفاداري مشتري با عملکرد مدیریت ارتباط با مشتري مبتنی بر رفتار مشتري رابطه مثبت دارد

2/15

2/31

تایید میشود

-2/2

انتظارات مشتري با وفاداري مشتري رابطه مثبت دارد

رقابت در بین بانكها باعث شده که تقریبا از نظر ارایه خدمت
و هزینههاي دریافتی یکسان باشند ،لذا کیفیت یا منافعی را که
مشتریان در مقابل ارزشهاي از دست رفته از خدمات بانك
دریافت میکنند نمیتواند در جهت کسب رضایت آن ها موثر
واقع شود.

بحث و نتیجه گیري
 )1در ارتباط با نتیجه آزمون فرضیه اول میتوان نتیجه گرفت،
رابطه معناداري میان ارزش ادراك شده و رضایت مشتري
وجود ندارد .نتیجه آزمون این فرضیه با نتایج مطالعات
اندرسون و فورنل ( ،)2222ویالرس و کوال هو ( ،)2221هیلر
و همکاران ( ،)2223چان و همکاران ( ،)2223بال و همکاران
(  ،)222هسون هسو و همکاران ( ،)2221سیدي و همکاران
( )13،،و برادران و همکاران ( )1302که وجود رابطه مستقیم
و قابل قبولی بین ارزش ادراك شده و رضایت مشتري را تایید
میکند ،هم راستا نیست .به نظر میرسد ،افزایش روز افزون

 )2در ارتباط با نتیجه آزمون فرضیه دوم میتوان نتیجه گرفت،
بین متغیر انتظارت و رضایت مشتري رابطه مثبت و معناداري
وجود دارد .نتیجه آزمون این فرضیه نتایج مطالعات اندرسون و
فورنل ( ،)2222مارتنسن و همکاران ( ،)2222اکلوف (،)2222
براون و گراند ( ،)2222جوهانسون و همکاران (،)2222
5
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تامین خواستهها و ارزشهاي آنها پرداخته شود .ضمن توجه
به سایر مولفههاي این متغیر ،از عامل اجراي صحیح قوانین و
مقرارات پذیرفته شده در جامعه در این بانك ،به عنوان یك
ابزار تبلیغاتی جهت جلب نظر بیشتر مشتریان و تامین
خواستهها و ارزشهاي آنها پرداخته شود.

ویالرس و کوال هو ( ،)2221چان و همکاران ( ،)2223بال و
همکاران (  ،)222آیدین و اوزر ( ،)2225سیدي و همکاران
( )13،،مبنی بر وجود رابطهي معنادار بین انتظارات مشتري و
رضایت مشتري را تایید میکند .با توجه به نتایج آزمون
فرضیات از بعد انتظارات و رابطه معنادار آن با رضایت مشتري
پیشنهاد میشود مدیران با ایجاد انگیزه خدمت و رضایت شغلی
بیشتر در کارکنان از مهارتها ،تواناییها و خصوصیات فردي
و جمعی آن ها در راستاي دستیابی به رضایت بیشتر مشتریان،
استفاده نمایند.

 )1در ارتباط با آزمون فرضیه ششم میتوان نتیجه گرفت
انتظارات مشتري با وفاداري مشتري رابطه مثبت ندارد ،با توجه
به مطالعات منتشر شده ،نتیجه آزمون این فرضیه با نتیجه
مطالعه حقیقی کفاش و همکاران ( )13،0هم راستا نیست .با
این حال مدیران باید با ایجاد انگیزه خدمت و رضایت شغلی
بیشتر در کارکنان از مهارتها ،تواناییها و خصوصیات فردي
و جمعی آنها در راستاي دستیابی به رضایت بیشتر مشتریان،
استفاده نمایند.

 )3در ارتباط با آزمون فرضیه سوم میتوان نتیجه گرفت بین
متغیر کیفیت ادراك شده و رضایت مشتري رابطه مثبت و
معنادار در حد قابل قبولی وجود دارد .نتیجه آزمون این فرضیه،
نتایج مطالعات اندرسون و فورنل ( ،)2222مارتنسن و همکاران
( ،)2222اکلوف ( ،)2222براون و گراند ( ،)2222جوهانسون
و همکاران ( ،)2222ویالرس و کوال هو ( ،)2221هیلر و
همکاران ( ،)2223بال و همکاران (  ،)222هسون هسو و
همکاران ( ،)2221سیدي و همکاران ( )13،،و مهرانی و
همکاران ( )1301مبنی بر وجود رابطه مثبت بین کیفیت ادراك
شده و رضایت مشتري را تایید میکند .پیشنهاد میشود به طور
مستمر نیاز سنجیهاي الزم در خصوص کیفیت محیط فیزیکی
انجام گیرد .همچنین بهبود کیفی محیطهاي کاري ،به کارگیري
تجهیزات مدرن ،به کارگماري تعداد متناسب کارکنان در هر
شعبه با توجه به حجم مراجعات ،دقت و صرف زمان کافی
براي هر مشتري ،کاهش فرایندهاي زاید بوروکراتیك ،افزایش
مهارتهاي ارتباطی و فنی کارکنان و توجه به رضایتمندي
آنها ،عدم تناقض میان تصمیمات مدیریت و کارکنان در قبال
درخواستهاي مشتریان میتوانند در افزایش رضایت و
وفاداري مشتریان نقش بسزایی داشته باشند.

 )1در ارتباط با آزمون فرضیه هفتم میتوان نتیجه گرفت کیفیت
ادراك شده بر وفاداري مشتري رابطه مثبت و معنی دار در حد
قابل قبولی دارد .نتیجه آزمون این فرضیه ،با نتیجه مطالعات
زیتامل ( ،)100،فورنل ( ،)1001بران و گراند ( ،)2222هیلیر
( ،)2223بال (  ،)222اکواراونیك مت ( )222،و رحیم نیا و
همکاران ( )1301مطابقت دارد .پیشنهاد میشود به طور مستمر
نیاز سنجیهاي الزم در خصوص کیفیت محیط فیزیکی انجام
گیرد .همچنین بهبود کیفی محیطهاي کاري ،به کارگیري
تجهیزات مدرن ،به کارگماري تعداد متناسب کارکنان در هر
شعبه با توجه به حجم مراجعات ،دقت و صرف زمان کافی
براي هر مشتري ،کاهش کاغذ بازي و فرایندهاي زاید
بوروکراتیك ،افزایش مهارتهاي ارتباطی و فنی کارکنان و
توجه به رضایتمندي آنها ،عدم تناقض میان تصمیمات
مدیریت و کارکنان در قبال درخواستهاي مشتریان ،ارایهي
خدمات متناسب با نیازهاي مشتریان ،اطالع رسانی به موقع در
مورد خدمات نوین و تشویق به استفاده از آن ها ،تنوع
خدمات ،کاهش اشتباهات ،اطمینان بخشی به مشتریان درباره
انجام کارهاي امور بانکی از دیگر موضوعاتی هستند که
میتوانند در افزایش رضایت و وفاداري مشتریان نقش بسزایی
داشته باشند.

) در ارتباط با آزمون فرضیه چهارم میتوان نتیجه گرفت
تصویر ذهنی با رضایت مشتري رابطه مثبت و معنادار در حد
قابل قبولی دارد .نتیجه آزمون این فرضیه ،نتایج مطالعات
اندرسن و لیندستاد ( ،)100،بلومر و رویتر ( ،)100،ویالرس و
کوال هو ( ،)2223بال و همکاران (  ،)222آیدین و ازار
( ،)2225سیدي و همکاران ( ،)13،،براداران و همکاران
( )1302و مهرانی و همکاران ( ،)1301مبنی بر وجود رابطه
مثبت و معنادار بین تصویر و رضایت مشتري را تایید میکند.

 )،در ارتباط با آزمون فرضیه هشتم میتوان نتیجه گرفت
تصویر ذهنی بر وفاداري مشتري رابطه مثبت و معنادار در حد
قابل قبولی دارد .نتیجه آزمون این فرضیه با نتیجه مطالعات کلر
( ،)1003اندرسن و لیندستاد( ،)100،براون و گراند (،)2222
اکلوف ( ،)2222ویالرس و کول هو ( ،)2223آیدین و
اوزر( ،)2225چیتی ( ،)2221اکوااونیك مت ( ،)222،برادران و
همکاران ( ،)1302مهرانی و همکاران ( )1301مطابقت دارد.
پیشنهاد میشود ،برنامههایی جهت شناسایی دیگر مولفههاي
احساسی ،نگرش و باورهاي مشتریان کنونی ایجاد شود تا از
این طریق بتوان با تحت تاثیر قرار دادن این مولفهها ،تصویر
ذهنی مشتریان از سازمان را بهبود بخشیده و از این طریق به
رضایت و در پی آن به وفاداري بیشتر آن ها دست یافت .از
این رو مشارکت و حمایتهاي مالی بانك از برنامههاي

 )5در ارتباط با آزمون فرضیه پنجم میتوان نتیجه گرفت ارزش
ادراك شده بر وفاداري مشتري رابطه مثبت و معنادار در حد
قابل قبولی دارد .نتیجه آزمون این فرضیه ،نتایج مطالعات
زیتامل ( ،)10،،فورنل ( ، )1002بران و گراند( ،)2222هیلیر
( ،) 2223بال (  ،)222چیتی ( )2221و اکوار اونیك مت
( )222،مبنی بر وجود رابطه مثبت و معنادار بین ارزش ادراك
شده و وفاداري مشتري را تایید میکند .پیشنهاد میشود ،ضمن
توجه به سایر مولفههاي این متغیر ،از عامل اجراي صحیح
قوانین و مقرارات پذیرفته شده در جامعه در این بانك ،به
عنوان یك ابزار تبلیغاتی جهت جلب نظر بیشتر مشتریان و
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 نگهداري مشتري وتوسعه،واضحی که با بدست آوردن مشتري
 در ساختار.برنامههاي مرتبط با مشتري کسب میشود بنا شود
 تحلیل وحل مسایل مشتریان در،بانك سیستمی براي نظارت
.نظر گرفته شده است

 انجام مطالعات مورد، فرهنگی و عام المنفعه،مختلف اجتماعی
نیاز به منظور شناسایی بهترین رسانه جمعی براي تبلیغات
خدمات بانك و اطالع رسانی در زمینه خدمات جدید و نوین
 موثر به نظر،ارایه شده توسط بانك به روشهاي مختلف
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