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چکیده
حفظ مشتري و جلب وفاداري آن ،براي ادامه كسب و كار امري حياتي تلقي ميشود .بانكها نيز ميبایست براي بهبود وفاداري
مشتریان خود بدنبال استراتژيهاي گوناگون مدیریتي باشند .از دید اغلب محققان و افراد اجرایي ،مهمترین نتيجه بكارگيري
بازاریابي رابطهمند در بانكها همانند سایر بخش هاي خدماتي وفادارسازي مشتریان بوده و این پيامدي است كه مورد توجه
متخصصان بازاریابي بانكها بوده است .با توجه به اهميت این رویكرد بر اي سازمانهاي امروزي ،این مقاله ارتباط بنيانهاي
بازاریابي رابطهمند از جمله اعتماد ،تعهد ،ارتباطات ،مدیریت تعارض و شایستگي را با وفاداري مشتري از خدمات بانكي مورد
بررسي قرار داده است .ابزار گردآوري دادهها پرسشنامه استاندارد بود .تجزیه و تحليل اطالعات با استفاده از روش حداقل مربعات
جزیي و نرم افزار  Lisrelانجام شد .نتایج پژوهش نشان دهندهي تأثير مثبت و معنادار بازاریابي رابطهمند بر وفاداري مشتریان
در بانك صادرات استان مازندران است .هم چنين تأثير ابعاد سازهي بازاریابي رابطهمند بر وفاداري مشتریان نيز بررسي شد كه
تأثير همه ابعاد معنادار بود.
واژگان کلیدی :بازاریابي رابطهمند ،وفاداري ،مشتریان ،بانك صادرات.
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مقدمه
امروزه شركتهایي با عملكرد برتر در صنایع مختلف در حال
حركت به سمت حفظ مشتریان وجلب وفاداري آنها ميباشند،
زیرا اغلب بازارها در مرحله بلوغ خود قرار دارند ،رقابت در حال
افزایش وهزینههاي جذب مشتریان جدید نيز به شدت افزایش
یافته است (كاتلر و آرمسترانگ ،ترجمه فروزنده .)1376 ،حفظ
مشتري و جلب وفاداري آن ،براي ادامه كسب و كار امري
حياتي تلقي ميشود .در این ميان صنعت بانكداري نيز از این
قاعده مستثني نيست .بنابراین بانكها نيز ميبایست براي
بهبود وفاداري مشتریان خود بدنبال استراتژيهاي گوناگون
مدیریتي باشند (اهيگي .)494،2006 ،امروزه مدیران بانكها
براي جلوگيري از گرایش یافتن مشتري به سمت رقبا بيش از
هر زماني ميبایست در پي درك خواسته و نيازهاي مشتریان
باشند ،تا بهتر بتوانند نيازهاي آنها را برآورده كنند و روابط
بلندمدت تجاري با آنها برقرار نمایند .لذا هر رویكردي كه بهتر
بتواند این مسائل را محقق گرداند بيشتر مورد توجه خواهد
بود .بازاریابي رابطهمند به عنوان رویكردي جدید در تحقيق و
عمل ثابت كرده كه یكي از موفق ترین رویكردها در بازاریابي
ميباشد (چيو ،هسيه ،چان و مونلي .)2005 ،با توجه به رقابت
فزاینده در ميان بانكها در سطح جهاني ،بازاریابي رابطهمند
به عنوان روشي بسيار مناسب براي ایجاد و حفظ رابطهي
بلندمدت با مشتریان م ّد نظر قرار گرفته است؛ زیرا خدمات
قابل ارائه در بانكهاي تجاري نسبتاً یك شكل است و براي
اكثر بانكها متمایز كردن خدمات نسبت به رقبا مشكل
ميباشد .بنابراین شمار زیادي از بانكهاي جهان به سمت
استفاده از رویكرد بازاریابي رابطهمند و پيادهسازي بنيانهاي
آن گرایش یافتهاند (سو و اسپيس .)2000،روابط غير دوستانه
با مشتري موجب از دست رفتن موقعيت و حذف شدن از
صحنهي رقابت خواهد شد .با توجه به نقش بازاریابي رابطهمند
در این زمينه ،مقالهي حاضر به بررسي تأثير ابعاد بازاریابي
رابطهمند و وفاداري مشتریان در شعبههاي بانك صادرات در
استان مازندران پرداخته است.
مبانی نظری و پیشینهی تحقیق
در این بخش ابتدا مفاهيم كليدي پژوهش شرح داده شده و پس
از آن ،پيشينهي تحقيق شامل مطالعات تجربي مرتبط بررسي
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ميشود .در نهایت با توجه به مطالب بيان شده ،مدل مفهومي
پژوهش ارایه ميشود.
بازاریابی رابطهمند
مفهوم بازاریابي رابطهمند براي نخستين بار از سوي بري در سال
( )1983ميالدي در زمينهي سازمانهاي خدماتي ارائه شد و به
عنوان استراتژي جذب ،حفظ و ارتقاي روابط با مشتریان تعریف
شده است .گرونروز ( )1994نيز در تعریفي جامع از بازاریابي
رابطهمند آن را به عنوان فرآیند شناسایي ،ایجاد ،نگهداري،
تقویت و در صورت لزوم خاتمه دادن به رابطه با مشتریان و دیگر
ذینفعان رابطه در یك سود دوجانبه تعریف كرده است ،به طوري
كه اهداف همهي گروهها در این رابطه تأمين شود (گرونورز،
 .)9،1994كاتلر و دیگران نيز بازاریابي رابطهمند را به مفهوم
ایجاد ،حفظ و ارتقاي روابط مستحكم با مشتریان و دیگر
ذینفعان تعریف كرده است .آنان معتقدند بازاریابي به طور
فزایندهاي در حال دور شدن از معامالت فردي و حركت به
سمت ساخت رابطه با مشتریان و شبكههاي بازاریابي است (
كاتلر ،آرمسترانگ ،ساندرس و وانگ .)1999 ،بازاریابي رابطهمند
رویكردي بلندمدت دارد كه ،هدف اصلي آن ارائهي ارزش در
بلندمدت به مشتري است و معيار موفقيت نيز رضایت بلندمدت
مشتري ميباشد (كاتلر ،آرمسترانگ ،ساندرس و وانگ.)1999 ،
گرچه ممكن است برداشتهاي متفاوت و گوناگوني توسط
محققان مختلف از مفهوم بازاریابي رابطهمند شده باشد اما نمي
توان مزایا و تأثير آن بر بهبود عملكرد سازمانها را از نظر پنهان
داشت .به طور مثال نتایج بررسيهاي سين و دیگران نشان مي
دهد كه بنيانهاي بازاریابي رابطهمند شامل اعتماد ،روابط
اجتماعي ،ارتباطات ،ارزشهاي مشترك ،همدلي و تالش
دوجانبه تأثير مثبت و معناداري بر رشد فروش ،سهم بازار این
شركتها داشته است (سين و دیگران .)2002 ،همچنين نتایج
تحقيقات فروش ،سهم بازار و ایزكویردو و سيالن نشان ميدهد
كه بازاریابي رابطهمند تأثير مهمي بر عملكرد اقتصادي شركت
هایي كه در جهت این رویكرد در حركت بودهاند ،داشته است
(ایزكيوردو و سيالن.)2005 ،
تحقيقات زمينه به كارگيري بازاریابي رابطهمند در صنعت
بانكداري به اوایل سال  1990بر ميگردد .آدامسون و دیگران
در تحقيق خود به این نتيجه دست یافتند كه بانكهاي موفق
در مقایسه با بانكهاي ناموفق تالش بيشتري براي به كارگيري
استراتژي بازاریابي رابطهمند و ایجاد رابطه بلند مدت با
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مشتریانشان داشته اند (آدامسون و دیگران .)2003،در زمينهي
بازاریابي رابطهمند محققان گوناگون در كشورها و فرهنگهاي
متفاوت بنيانهاي مختلفي را براي بازاریابي رابطهمند درنظر
گرفتهاند.
در مقاله ي حاضر نيز با توجه به مدل دوبيسي و واه ( )2005
متغيرهاي اعتماد ،تعهد ،ارتباطات ،مدیریت تعارض و شایستگي
به عنوان متغيرهاي اصلي و بنيادي بازاریابي رابطهمند مورد
بررسي قرار گرفته است .در ادامه هریك از این متغيرها به
اختصار توضيح داده شده است.
اولين مؤلفه بازاریابي رابطهمند اعتماد است .از نگاه مورگان و
هانت موفقيت در بازاریابي رابطهمند مستلزم وجود اعتماد و
تعهد در رابطه است (مورگان و هانت .)20،1994،آنان معتقدند
شكلگيري اعتماد در رابطه متضمن داشتن سطحي از اطمينان
به راستي و درستي قول و وعدههاي طرف مقابل توسط هریك
از طرفين است .سين و همكاران ( )2002نيز اعتماد را به عنوان
اعتقاد یك طرف رابطه به قابل اتكا بودن گفتهها وتعهدات طرف
دیگر تعریف ميكنند .آنان همچنين معتقدند كه سطوح باالتري
از اعتماد ميان خریدار و فروشنده احتمال استمرار رابطه را
افزایش خواهد داد (سين و دیگران .)2002،دومين متغير
بازارایابي رابطهمند ارتباطات است كه به عنوان فرآیند مبادله و
تسهيم اطالعات معتبر و به موقع به صورت رسمي یا غير رسمي
بين طرفين یك رابطه تعریف شده است .مفاهيم اصلي این
تعریف بيشتر با تأكيد بر صحت ،مربوط و مناسب بودن اطالعات
مبادله شده است تا این كه حجم و تكرار اطالعات مورد توجه
باشد (اندرسون و ناروس .)44،1990،سين و دیگران معتقدند
ارتباطات ،به ویژه ارتباطات به موقع از طریق كمك به حل و
فصل اختالفات و همسو كردن ادراكات و انتظارات به ارتقاي
اعتماد بين طرفين در رابطه كمك خواهد كرد (سين و
دیگران .)2002،سومين مؤلفه بازارایابي رابطهمند مدیریت
تعارض است كه به توانایي براي حداقل كردن پيامدهاي منفي
و آشكار تعارض بالقوه اشاره دارد ،البته قبل از آن كه به مشكلي
بيانجامد (اندرسون و ناروس .)44،1990،آندرسون و ویتز
معتقدند تعارض در رابطه نشان از عدم تعهد اعضاي رابطه به
رابطه است و هم چنين افزایش تعارض در یك رابطه به كاهش
اعتماد طرفين به یك دیگر و كاهش تمایل به ایجاد و حفظ
رابطهي بلند مدت منجر ميشود (اندرسون و ویتز،
 .)319،1989شایستگي یا خبرگي بانك در ارائهي خدمات به
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مشتریان به عنوان چهارمين مؤلفه بازاریابي رابطهمند درنظر
گرفته شده است .اسميت و باركلي ( )1996شایستگي را ادراك
هریك از طرفين رابطه از ميزان مهارت ،توانایي و دانش مورد
نياز طرف مقابل براي عملكرد اثربخش ،تعریف كرده اند (اسميت
و باركلي .)6،1996،هانت و دیگران براي بنگاه شایستگيهایي از
قبيل ،شایستگي مرتبط با بازار ،شایستگي مرتبط با مدیریت
رابطه و شایستگي مرتبط با ائتالف را در نظر گرفتند .آنان هم
چنين معتقدند از آن جایي كه تمامي روابط احتمالي ميان بنگاه
با مشتریانش سودمند نيست ،بنگاه ميباید این توانایي را داشته
باشد كه تمامي روابط خود را با مشتریانش به خوبي مدیریت
كند (هانت ،آرنت و مدهاورام .)77،2006،آخرین مؤلفه براي
بازاریابي رابطهمند ،تعهد است .تعهد به مفهوم تمایل پایدار
هریك از شركاي تجاري به حفظ روابط ارزشمند است .هنگامي
تعهد به یك رابطه شكل خواهد گرفت كه یكي از طرفين به
اهميت رابطه اعتقاد داشته باشد و براي تضمين حفظ یا ارتقاي
رابطه حداكثر تالش خود را كند (مورگان و هانت.)23،1994،
دوایر و شرر و اوه ( )1987تعهد را به عنوان التزام صریح یا
ضمني به استمرار رابطه بين طرفين مبادله تعریف كردهاند
(دوایر و شرر و اوه  .)19،1987،هنگامي كه طرفهاي تجاري
متعهد به هم دیگر باشند ،تمایل بيشتري به همكاري ،برآوردن
نيازمنديهاي طرف مقابل ،اشتراكگذاري اطالعات و حل
مشترك مشكالت دارند (واسدوان.)345،2006،
وفاداری مشتری
كاتلر واژه وفاداري را بعنوان تعهد پایدار به خانواده ،كشور و یا
دوستان توصيف ميكند و معتقد است این اصطالح در ابتدا با
تأكيد بر وفاداري به نام تجاري وارد ادبيات بازاریابي شده است
(كاتلر .)2003،اما اليور وفاداري مشتري را به مفهوم داشتن تعهد
عميق به خریداري مجدد و مشتري مجدد و مستمر یك
محصول یا یك خدمت ترجيح داده شده ميداند (اليور.)199،
وفاداري عبارت است از ایجاد تعهد در مشتري براي انجام معامله
با سازمان خاص و خرید كاال و خدمات بصورت مكرر (الهي
حيدري .)154،1384،وفاداري زماني صورت ميگيرد كه
مشتریان قوی ًا احساس كنند سازمان مورد نظر به بهترین وجه
نيازهاي آنها را برطرف كند .لذا براي تحقق این مسئله آنها باید
به سمت ایجاد برنامه وفاداري هم چون موتور محرك وفاداري
حركت كنند .البته هدف از ایجاد برنامه وفاداري ایجاد موقعيت
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برنده/برنده براي مشتریان و شركت خواهد بود .شركت رضایت
مشتریان را جلب ميكند تا بتواند وفاداري آنها را به سمت
كاالهاي خود بكشاند (كومار و شاه .)2004،از نظر مفهومي
وفاداري مشتري شامل سه بعد رفتاري ،نگرشي و تركيبي است.
بعد رفتاري وفاداري بر رفتار مشتري در تكرار خرید تأكيد دارد.
بعد نگرشي به مفهوم ميزان گرایش مطلوب و مساعد به سوي
یك ارائه دهنده خدمت است .سرانجام دیدگاه تركيبي وفاداري،
تعاریف ابعاد رفتاري و نگرشي از وفاداري را با هم تركيب مي
كند (زینس .)2001،كاتلر در بحث وفاداري مشتریان معتقد
است كه وفادار ساختن مشتري مستلزم تبعيض قائل شدن ميان
مشتریان مختلف ميباشد و از هيچ شركتي نميتوان انتظار
داشت كه همان توجهي كه به مشتریان سودآور دارد به
مشتریان غير سودآور نيز داشته باشد (كاتلر .)2003،اما دليل
توجه فراوان بانكها به مشتریان وفادار چيست؟ یكي از مهم
ترین دالیل آن ميتواند در سودآوري بيشتر مشتریان وفادار
براي بانكها باشد .هالوول در تحقيقي كه در مورد  12000بانك
انجام داد ،به بررسي رابطه ميان رضایت مشتري ،وفاداري و
سودآوري پرداخت .نتيجه این تحقيق رابطه مثبت و معناداري
ميان رضایت مشتریان و وفاداري و همچنين رابطه مثبت و
معناداري ميان وفاداري مشتریان با سودآوري را نشان ميدهد
(هالوول .)1996،رینارتز و كامر نيز در مطالعات خود به این
نتيجه دست یافتند كه درصد قابل توجه از مشتریاني كه روابط
بلند مدت با شركت داشتهاند نسبت به مشتریان دیگر ،سودآوري
باالتري را براي شركت داشتهاند (رینارتز و كومار.)2002،
ارتباط بازاریابی رابطهمند و وفاداری مشتری
با توجه به این مطلب كه در دنياي رقابتي امروز عنوان ميشود:
هزینه جذب مشتري جدید به مراتب بيش از هزینه نگهداري
مشتریان كنوني است .محققان عنوان داشتهاند كه پيروي از
اصول بازاریابي رابطهمند ميتواند سهم عمدهاي در حفظ و
نگهداري مشتریان كنوني و در نتيجه سودآوري شركت داشته
باشد و ميتوان آن را یك مزیت رقابتي ممتاز برشمرد
(رولي .)2005،با مطالعه و بررسي تحقيقات صورت گرفته نشان
داده شده است كه امروزه شركتها در پي یه كارگيري استراتژي
هایي هستند كه از طریق آن مشتریان كنوني خود را حفظ كنند
و با به كارگيري تكنولوژي مناسب در پي كسب اطالعات همگام
درخصوص مشتریانشان بوده تا از طریق برقراري روابطي پایدار
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و بلند مدت با مشتریان خود در پي طلب رضایت و وفاداري آنها
باشند .بازاریابي رابطهمند و مدیریت ارتباط با مشتري از جمله
استراتژيهایي است كه شركتهاي كامياب امروز براي دست
یابي به اهداف گفته شده از آن بهرهبرداري ميكنند و ميتوان
توان استفاده مطلوب از آنها را به عنوان یك مزیت نهایي رقابتي
پایدار در دنياي تجارت امروز دانست .بسياري از شركتها براي
تشویق وفاداري مشتري به محصوالت و خدمات خود با برنامه
هاي بازاریابي رابطهمند را به عنوان برنامههاي جلب وفاداري
برقرار نمودهاند .برنامه بازاریابي رابطهاي شامل سه مرحله است:
-1طراحي -2 ،اجرا و  -3ارزیابي .مرحله ارزیابي شامل اندازه
گيري وفاداري مشتري كشش و جاذبه رضایت محترم سهم
مشتري و بقاي مشتري است .علل ایجاد پيوند و وفاداري محكم
با مشتریان بازاریابي رابطهمند ناميده شده است (ندبيسي،
 .)2005نگرش بازاریابي رابطهمند به وفاداري مشتري به عنوان
نردباني كه توسعه روابط بين مشتري و سازمان را نشان ميدهد
نگاه ميكند .اولين مرحله بر روي نردبان یك مشتري احتمالي
است .اولين كاري كه ميبایست بازاریابي انجام دهد تبدیل یك
مشتري بالقوه به یك خریداراست( .یك خریدار كسي است كه
فقط یك بار با سازمان شما سروكار دارد و خرید ميكند) .وظيفه
بعدي بازاریابي گسترش خریدهاي آتي با آن خریدار است .در
این زمان آنها به مشتریان تبدیل ميشوند .مرحله بعدي تبدیل
كردن یك مشتري به یك حمایت كننده است یعني كسي كه
سازمان شما را دوست دارد ولي تنها به طور منفعل از شما
حمایت ميكند  .به عنوان مثال یك مشتري ممكن است سال
ها با یك بانك كار كند اما احساس خوبي نسبت به بانك نداشته
و یا حتي نگرش منفي نسبت به آن داشته باشد .از طرف دیگر
چناچه آن مشتري یك حمایت كننده از بانك شود نگرش
مثبتي نسبت به بانك خواهد داشت و از خدمات بانك احساس
رضایت ميكند .با این حال یك حمایت كننده منفعل عمل مي
كند و از عملكرد خوب بانك با كسي صحبت نميكند (پيني،
 .)29،1994در مرحله بعدي یك طرفدار كسي است كه نسبت
به خدمات ارائه شده و یا كاالها بسيار راضي است ،استفاده از آن
را به دیگران نيز توصيه ميكند و تبليغات شفاهي به نفع خدمات
سازمان انجام ميدهد (پيني .)29،1994 ،خصوصا"در سازمان
هاي خدماتي ،تبليغات شفاهي مشتریان وفادار با مشتریان فعلي
و بالقوه شركت ميتواند در بدست آوردن سهم بزرگي از بازار
بسيار موثر باشد و كمك بسياري به جذب مشتریان جدید كند.
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زیرا مشتریان راضي اطالعات مثبتي در خصوص خدمات شركت
انتقال داده و این در حالي است كه پيشنهادات و توصيههاي
شخصي اغلب در تصميم خرید مشتریان بسيار موثر ميباشد
(رشيد .)743،2003 ،آخرین مرحله بر روي نردبان شریك است.
این موقعيتي است كه یك رابطه بسيار نزدیك و طوالني مدت
بين ارائهدهنده خدمت یا كاال و مشتري بر اساس رضایتمندي

و تأمين نيازهاي دو طرف به وجود ميآید (پيني.)29،1994 ،
مروري بر مباني نظري پيشين و همچنين مطالعات قبلي مرتبط
با این پژوهش ،زمينهي الزم براي ارائه چارچوب نظري تحقيق
را فراهم كرد .بر این اساس فرضيات زیر براي این پژوهش در
نظر گرفته شده است:

جدول  .1خالصههایی از نتایج پژوهشهای خارجی پیشین
عنوان تحقیق

محقق و سال تحقیق

متغیرهای پژوهشی

روش تحقیق

نتایج تحقیق

بازاریابي رابطهمند :تأثير
هوش هيجاني و اعتماد بر
عملكرد بانك

هفرنن ،اونيل ،تراوجليون
و درولرز2008 ،

مستقل(هوش هيجاني و
اعتماد) وابسته (وفاداري)

همبستگي (ضریب
همبستگي)

همبستگي مثبت ميان متغيرهاي
مستقل و عملكرد بانك

بازاریابي رابطهمند و
وفاداري مشتریان

ندبيسي 2007،

مستقل (اعتماد ،تعهد،
ارتباطات ،مدیریت تعارض)
وابسته (وفاداري)

همبستگي (تحليل
رگرسيون)

تأثير معنادار چهار متغير بر
وفاداري

تحليل عاملي و مميزي
بنيان هاي بازاریابي
رابطهمند و رضایت مشتري

ندبيسي و واه ()2005

مستقل (اعتماد ،تعهد،
ارتباطات ،مدیریت تعارض،
شایستگي) وابسته (رضایت
و كيفيت رابطه)

همبستگي (تحليل
عاملي و مميزي)

بازاریابي رابطهمند :تعهد و
اعتماد مشتري به عنوان
استراتژي براي بخشهاي
بانكي هنك كنگ

آدامسون،چان و هندفورد
()2003

مستقل (استراتژي مشتري
گرا ،رویكرد بلند مدت،
مزایاي رابطه ،ارتباطات،
هنجارهاي رابطه و شهرت
منفي) وابسته (اعتماد،
تعهد)

همبستگي (ضریب
همبستگي)

استراتژي مشتري گرا ،رویكرد
بلند مدت ،مزایاي رابطه
همبستگي مثبت با اعتماد،
ارتباطات ،هنجارهاي رابطه ي
همبستگي مثبت و شهرت
همبستگي منفي با تعهد

تأثير رویكرد بازراریابي
رابطهمند بر عملكرد تجاري
اقتصاد خدمت محور

سين و دیگران ()2002

مستقل (اعتماد ،روابط
اجتماعي ،ارتباطات ،ارزش
هاي مشترك ،همدلي و
تالش دوجانبه) وابسته
(عملكرد بنگاه)

همبستگي (ضریب
همبستگي و
تحليل رگرسيون)

تأثير مثبت و معنا دار متغي رهاي
مستقل بر رشد فروش ،سهم بازار
و ROI

تأثير بنيانهاي بازاریابي
رابطهمند بر وفاداري
مشتریان :مقایسهي بانك
دولتي و خصوصي

رنجبریان و براري
()1388

مستقل (اعتماد ،تعهد،
ارتباطات ،مدیریت تعارض)
وابسته (وفاداري)

همبستگي (تحليل
رگرسيون)

مدل مفهومی پژوهش
در قالب هدف كلي مبني بر تأثير بازاریابي رابطهمند بر
وفاداري مشتریان  ،و بر اساس مرور ادبيات نظري و مطالعات

پنج بنيان بازاریابي رابطهمند بين
مشتریان براساس كيفيت رابطه ي
ادراك شده و رضایت مشتري
تمایز قائل شده

تأثير مثبت و معنادار متغير
مستقل بر وابسته در بانك دولتي،
در بانك خصوصي به غير از متغير
ارتباطات بقيهي متغيرها تأثير
مثبت و معنادار بر متغير وابسته.

تجربي مرتبط ،مدل مفهومي پژوهش ارائه گردیده است
(شكل .)1
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)Hb2(+
)Hb1(+

اعتماد
ارتباطات

وفاداری نگرشی
)Ha(+
وفاداری مشتریان

مدیریت تعارض

بازاریابی رابطهمند

وفاداری رفتاری

شایستگی

)Hb5(+

تعهد

)Hb4(+
)Hb3(+

شکل  :1مدل مفهومی تحقیق
با توجه به چارچوب مفهومي تحقيق ،فرضيههاي اصلي پژوهش به شكل ذیل صورتبندي ميشود:

فرضيهي اصلي ( :)Haبازاریابي رابطهمند بر وفاداري مشتریان تأثير مثبت دارد.
فرضيهي فرعي  :)Hb1) 1اعتماد بر وفاداري مشتریان تأثير مثبت دارد.
فرضيهي فرعي  :)Hb2( 2ارتباطات بر وفاداري مشتریان تأثير مثبت دارد.
فرضيهي فرعي  :)Hb3( 3مدیریت تعارض بر وفاداري مشتریان تأثير مثبت دارد.
فرضيهي فرعي  :)Hb4) 4شایستگي بر وفاداري مشتریان تأثير مثبت دارد.
فرضيهي فرعي  :)Hb5( 5تعهد بر وفاداري مشتریان تأثير مثبت دارد.
روششناسی پژوهش
این تحقيق از نظر هدف ،كاربردي و به لحاظ نحوهي جمع
آوري اطالعات ،توصيفي و از نوع همبستگي محسوب مي
شود.جامعهي آماري این پژوهش شامل كليه مشتریان بانك
صادرات شعب استان مازندران بود كه با توجه به جدول
كرجسي و مورگان ،تعداد  384نفر از آنان براي انجام تحقيق
انتخاب شدند .براي انتخاب نمونهها با در نظر گرفتن پراكنش
و توزیع به نسبت یكسان مشتریان در شعب مختلف مورد
مطالعه ،از روش نمونهگيري تصادفي ساده استفاده شد .ابزار
جمعآوري دادهها در این تحقيق پرسشنامهي محقق ساخته
بود .براي بررسي ميزان پایایي پرسشنامه از معيارهاي روش

حداقل مربعات جزئي استفاده شد .در این روش پایایي توسط
دو معيار سنجش ميشود )1 :آلفاي كرونباخ )2 ،پایایي
تركيبي ( .)CRضریب آلفاي كرونباخ بيانگر ميزان توانایي
سؤاالت در تبيين مناسب ابعاد مربوط به خود است .ضریب
پایایي تركيبي نيز ميزان همبستگي سؤاالت یك بعد به یك
دیگر براي برازش كافي مدلهاي اندازهگيري را مشخص مي
كند (فورنل و الركر .)1981،با وجود این كه مقدار آلفاي
كرونباخ و ضریب پایایي تركيبي باید باالتر از  0/7باشد ،اما
در صورت كم بودن تعداد سؤاالت و همچنين افراد نمونهي
آماري ،مقدار  0/6نيز قابل قبول ميباشد (موس و دیگران،
 .)1998و پایایي قابل قبول ابعاد مشهود است .روایي
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پرسشنامه توسط دو معيار روایي همگرا و واگرا و با استفاده
از روش حداقل مربعات جزیي بررسي شد .روایي هم گرا نشان
دهندهي ميزان توانایي شاخصهاي یك بعد در تبيين آن
بعد بوده و به منظور روایي واگراي قابل قبول نيز سازههاي
مدل پژوهش بایستي نسبت به سازههاي دیگر همبستگي
بيشتري با سؤاالت خود داشته باشند (هولند .)1999 ،روایي

همگرا از طریق معيار ( AVEميانگين واریانس استخراج
شده) بررسي ميشود كه در صورت بيشتر شدن این معيار از
 0.4روایي همگراي ابزار اندازهگيري تأیيد ميشود( .مگنر ،وكر
و كمپبل .)1996 ،مطابق با جدول شماره (  ،)2تمامي مقادیر
نشان دهندهي روایي همگراي مناسب پرسشنامه است.

جدول  :2نتایج مقدار  AVEبرای سازه های پژوهش
متغیرها

آلفای کرونباخ

CR

AVE

متغیرها

آلفای کرونباخ

CR

AVE

اعتماد

0.623

0/803

0/853

تعهد

0.730

0/867

0/811

ارتباطات

0.811

0/850

0/883

وفاداري نگرشي

0.713

0/783

0/840

مدیریت تعارض

0.722

0/793

0/903

وفاداري رفتاري

0.667

0/809

0/818

شایستگی

0.623

0/829

0/860

یافته ها
آزمون فرضیههای پژوهش
براي آزمون فرضيههاي پژوهش از روش مدلسازي معادالت
ساختاري استفاده شد كه با استفاده از نرم افزار LISREL
مدل طراحي شده ،مورد آزمون قرار گرفت .نتایج آزمون در
ادامه نشان داده شده است.
فرضیه اصلی پژوهش
در مدل استخراج شده براي بررسي فرضيه اصلي پژوهش،
بازاریابي رابطهمند با نماد ( ،)Bzr Rabtوفاداري مشتري
( ،)Moshtr Vمشخص شده است.
آزمون برازش مدل

در ادامه ،روایي و برازش مدل مفهومي پژوهش و
خروجيهاي آماري مرتبط با آن بررسي ميشود .معيارهاي
برازش یكي از مهمترین مراحل در تحليل مدلسازي
معادالت ساختاري ميباشد .این معيارها براي پاسخ به این
سوال است كه آیا مدل بازنمایي شده به وسيله دادهها ،مدل
مفهومي پژوهش را تأیيد ميكند یا خير؟ براي پاسخگویي
به این پرسش معيارهاي برازش مختلفي در روششناسي
مدلسازي معادالت ساختاري وجود دارد كه در جدول شماره
( )3به آن اشاره ميشود .با توجه به شاخصهاي برازندگي
كه در جدول زیر مالحظه ميشود ،ميتوان گفت كه مدل
ساختاري طراحي شده كه در ادامه آمده است ،جهت برازش
و بررسي روابط بين سازهها معتبر و قابل قبول است.

جدول  .3شاخصهای برازندگی مدل ساختاری تحقیق
شاخص

x2
df

NFI

NNFI

CFI

GFI

AGFI

RMSEA

معیار پیشنهاد شده

≤3

≤ 0/90

≤ 0/90

≤ 0/90

≤ 0/90

≤ 0/90

≤ 0/10

مقدار گزارش شده

2/297

0/90

0/92

0/90

0/90

0/90

0/077

همانطور كه مشخصههاي برازندگي در جدول شماره ()3
نشان ميدهد ،دادههاي این پژوهش با مدل ساختاري و
زیربناي نظري تحقيق ،برازش مناسبي دارد .بعد از بررسي
پایایي و روایي در این بخش ،رابطهي علت و معلولي بين
بازاریابي رابطهمند و ابعاد آن بر وفاداري مشتریان بررسي

شده است .به این ترتيب در ابتدا براي آزمودن فرضيهي اصلي
پژوهش ،متغيير بازاریابي رابطهمند به عنوان سازهي برونزا
و متغير وفاداري مشتریان به عنوان سازهي استاندارد شده و
ضریب مسير این دو متغير در شكل شماره (  )3آمده است.
وقتي مقدار  tمربوط به یك مسير در بازهي بيشتر از +1/96
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مدل معادالت ساختاري ،استفاده شده است .بر اساس نتایج
تحقيق مقدار ضریب مسير براي دو متغير بازاریابي رابطهمند
و وفاداري مشتریان برابر با  0/857ميباشد كه داراي مقدار
 tباالتر از  1/96بوده و در سطح  0/01درصد معنيدار است.
لذا فرض صفر رد و فرض تحقيق پذیرفته ميشود كه بيان
ميدارد بازاریابي رابطهمند بر وفاداري مشتریان اثر
معنيداري دارد.

باشد ،بيانگر معنادار بودن تأثير سازههاي مشخص در آن
مسير بر یكدیگر و در پي آن تأیيد فرضيهي اصلي پژوهش
ميباشد (وینيزي ،ترینچرا و آماتو .)2010،در شكل (،)2
ضرایب مسير استاندارد شده نشان داده شده است .ضرایب
مسير استاندارد شده نشاندهنده قوت روابط بين متغير
مستقل و وابسته در مدل ميباشند .در واقع در این بخش به
منظور آزمون فرضيات تحقيق ،از روش تحليل مسير در قالب

شکل :2خروجی نرم افزار  LISRELبرای بررسی فرضیهی اصلی
مدیریت تعارض با نماد ( ،)M taarozشایستگي با نماد
( ،)shaistgiتعهد با نماد ( ،)Taahodوفاداري مشتري با
نماد ( ،)V moshtarوفاداري نگرشي با نماد ()V Negrsh
و وفاداري رفتاري با نماد ( )V rafterمشخص شده است.

فرضیات فرعی پژوهش
بعد از تأیيد فرضيهي اصلي ،نوبت به سنجش فرضيههاي
فرعي پژوهش ميرسد كه براي این كار مدلي متشكل از ابعاد
بازاریابي رابطهمند به عنوان سازههاي برونزا و وفاداري
مشتري به عنوان سازهي درونزا ترسيم شده و توسط نرم
افزار ليزرل اجرا شد .خروجي به دست آمده از اجراي این
مدل حاوي ضرایب استاندارد شده در شكل شماره (  )3قابل
مشاهده است .در مدل استخراج شده براي بررسي فرضيات
فرعي پژوهش ،بازاریابي رابطهمند با نماد (،)Bzr Rabt
اعتماد با نماد ( )Etemadارتباط با نماد (،)Ertbatat

آزمون برازش مدل
با توجه به شاخصهاي برازندگي كه در جدول زیر مالحظه
ميشود ،ميتوان گفت كه مدل ساختاري طراحي شده كه
در ادامه آمده است ،جهت برازش و بررسي روابط بين سازهها
معتبر و قابل قبول است.

جدول  :5شاخصهای برازندگی مدل ساختاری تحقیق
شاخص

x2
df

NFI

NNFI

CFI

GFI

AGFI

RMSEA

معیار پیشنهاد شده

≤3

≤ 0/90

≤ 0/90

≤ 0/90

≤ 0/90

≤ 0/90

≤ 0/10

مقدار گزارش شده

1/811

0/90

0/91

0/91

0/92

0/90

0/073

تأثير بازاریابي رابطهمند بر وفاداري مشتریان (مورد مطالعه :بانك صادرات استان مازندران)

همانطور كه مشخصههاي برازندگي در جدول شماره  5نشان
ميدهد ،دادههاي این پژوهش با مدل ساختاري و زیربناي نظري
تحقيق ،برازش مناسبي دارد .در ادامه با توجه به اینكه مدل
معادالت ساختاري الگوي پژوهش تأیيد شده است ،به بررسي
فرضيههاي پژوهش با استفاده از ضرایب تأیيد ،مقادیر بحراني و
سطح معناداري هریك از ضرایب تأیيد پرداخته ميشود .بر اساس
نتایج تحقيق مقدار ضریب مسير براي دو متغير اعتماد و وفاداري
مشتري برابر با  0/728ميباشد كه داراي مقدار  tباالتر از 1/96
بوده و در سطح  0/01درصد معنيدار است .لذا فرضه فرعي شماره
 1تحقيق پذیرفته ميشود كه بيان ميدارد اعتماد بر وفاداري
مشتریان اثر معنيداري دارد .همچنين نتایج تحقيق نشان مي
دهد مقدار ضریب مسير براي دو متغير ارتباط و وفاداري مشتري
برابر با  0/792ميباشد كه داراي مقدار  tباالتر از  1/96بوده و در
سطح  0/01درصد معنيدار است .لذا فرضه فرعي شماره 2
تحقيق پذیرفته ميشود كه بيان ميدارد اعتماد بر وفاداري
مشتري اثر معنيداري دارد .همچنين نتایج تحقيق نشان ميدهد
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مقدار ضریب مسير براي دو متغير مدیریت تعارض و وفاداري
مشتري برابر با  0/802ميباشد كه داراي مقدار  tباالتر از 1/96
بوده و در سطح  0/01درصد معنيدار است .لذا فرضه فرعي شماره
 3تحقيق پذیرفته ميشود كه بيان ميدارد مدیریت تعارض بر
وفاداري مشتري اثر معنيداري دارد .همچنين نتایج تحقيق نشان
ميدهد مقدار ضریب مسير براي دو متغير شایستگي و وفاداري
مشتري برابر با  0/759ميباشد كه داراي مقدار  tباالتر از 1/96
بوده و در سطح  0/01درصد معنيدار است .لذا فرضه فرعي شماره
 4تحقيق پذیرفته ميشود كه بيان ميدارد شایستگي بر وفاداري
مشتري اثر معنيداري دارد .همچنين نتایج تحقيق نشان ميدهد
مقدار ضریب مسير براي دو متغير تعهد و وفاداري مشتري برابر با
 0/760ميباشد كه داراي مقدار  tباالتر از  1/96بوده و در سطح
 0/01درصد معنيدار است .لذا فرضه فرعي شماره  5تحقيق
پذیرفته ميشود كه بيان ميدارد تعهد بر وفاداري مشتري اثر
معنيداري دارد.

شکل شماره  :3خروجی نرم افزار  LISRELبرای بررسی فرضیههای فرعی
بحث و نتیجهگیری
در این پژوهش ،نشان داده شد كه در صورت توجه به بازرایابي
رابطهمند ،وفاداري مشتري بيشتري تشخيص داده ميشود .در
این پژوهش ،افزون بر تایيد فرضيهي اصلي كه تأثير بازرایابي
رابطهمند بر وفاداري مشتري را نشان داد ،فرضيات فرعي
پژوهش از قبيل تاثير اعتماد ،ارتباطات ،مدیریت تعارض،
شایستگي و تعهد بر وفاداري مشتریان نيز تأیيد شدند .با
پذیرش فرضيهي اصلي ،مشخص شد كه بازرایابي رابطهمند بر
وفاداري مشتري اثرگذار بوده است .ان دوبيسي ( )2007اثر

چهار متغير مستقل (اعتماد ،تعهد ،ارتباطات ،مدیریت تعارض)
را بر متغير وابسته (وفاداري) سنجيده است كه تحليل
رگرسيون تأثير معنادار چهار متغير بر وفاداري را نشان مي
دهد .آزمون فرضيه فرعي اول به تأثير اعتماد بازاریابي
رابطهمند و وفاداري مشتریان اشاره دارد .همانگونه كه هفرنان
و همكارانش ( )2008ميان متغيرهاي اعتماد و عملكرد بانك
(وفاداري) همبستگي مثبتي را به دست آوردهاند ،در این مقاله
نيز همبستگي باالیي بين بعد اعتماد بازاریابي رابطهمند و و
وفاداري مشتریان مشاهده گردید .لذا با توجه به این فرضيه
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پيشنهاداتي به شرح ذیل ارائه ميگردد :اول اینكه نوع برخورد
كاركنان تأثير زیادي بر اعتماد سازي بانك در ميان مشتریان
دارد .لذا مدیریت بانك براي ایجاد اعتماد ،ميبایست به نحوهي
برخورد كاركنان با مشتریان توجه خاصي داشته باشد .دوم
اینكه در اعتمادسازي ،مهارت كاركنان در نقل و انتقال وجوه
بانكي متغير مهمي ميباشد .دانش ،مهارت و توانایي كاركنان
ال لمس نماید.
باید به حدي برسد كه مشتري بانك آن را كام ً
و سوم اشتباه كاركنان به حداقل برسد و در پستهایي كه با
مشتریان ارتباط مستقيم دارد ،از كاركنان ماهر و زبده استفاده
گردد .آزمون فرضيه فرعي دوم به تأثير بعد كيفيت ارتباطات
بازاریابي رابطهمند و وفاداري مشتریان اشاره دارد .رنجبریان و
براري ( )1388نيز تحقيقي با عنوان "تأثير بنيانهاي بازاریابي
رابطهمند بر وفاداري مشتریان :مقایسه بانك دولتي و
خصوصي" را ارزیابي كردهاند .نتایج تحقيق نشان ميدهد كه
در بانك دولتي چهار بنيان بازاریابي رابطهمند تأثير مثبت و
معناداري بر وفاداري مشتریان داشته است .در بانك خصوصي
نيز به غير از متغير ارتباطات بقيه متغيرها تأثير مثبت و
معناداري بر وفاداري مشتریان داشتهاند .لذا با توجه به این
فرضيه پيشنهاداتي به شرح ذیل ارائه ميگردد :تأكيد و توجه
مدیریت شعب بانكي بر این نكته كه مهمترین عامل تأثيرگذار
بر ارتباطات اثربخش بانك با مشتري ،پاسخگویي كاركنان به
سؤاالت مشتري است ،زیرا مشتري تمایل دارد كارمند در هر
وضعيتي كه قرار دارد مسائل و مشكالت او را در اولویت خود
قرار دهد .با تشویق مشتریان به فعال نمودن موبایل بانك جهت
ارائه اطالعات به موقع و ارزشمند حساب بانكي مشتریان در
زمانهاي مقتضي ،ارتباطات مؤثري با مشتریان برقرار گردد.
مدیریت باید بر این نكته واقف شود كه آگاهي كامل كاركنان
از كليهي عمليات بانكي یكي از مهمترین عوامل شكلگيري
ارتباط مؤثر ميباشد .آزمون فرضيه فرعي سوم به تأثير
مدیریت تعارض بازاریابي رابطهمند و وفاداري مشتریان اشاره
دارد .لذا با توجه به این فرضيه پيشنهاداتي به شرح ذیل ارائه
ميگردد :ایجاد مكانيزمي كه ارائه پيشنهادات از جانب
مشتریان را فراهم سازد ،پيگيري امورات مربوط به مشتریان
ناراضي ،تمهيدات بانك براي جلوگيري از تعارض .آزمون
فرضيه فرعي چهارم به تأثير شایستگي بانك و وفاداري
مشتریان اشاره دارد .تحقيق اميني و سهرابي ( ،)1389درنتایج
به دست آمده نشان ميدهد كه چهار عامل بازاریابي رابطهمند
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با وفاداري مشتري رابطه مستقيمي دارند .شایستگي (خبرگي)
بانك متغيري است كه پنجمين بعد بازاریابي رابطهمند در
تحقيق حاضر ميباشد كه در تحقيقات قبلي ذكر شده مورد
توجه قرار نگرفته است .لذا با توجه به این فرضيه پيشنهاداتي
به شرح ذیل ارائه ميگردد :انعطافپذیري و پذیرش تغييرات
براي تأمين خواستههاي مشتري ،فعال نمودن واحد تحقيقات
بازاریابي و تحقيق و توسعه جهت تبليغات كارا و اثربخش،
مطلع نمون كاركنان از شرایط بازار و مشتري ،توصيههاي الزم
در زمينههاي مطلوب سرمایهگذاري به مشتریان .آزمون فرضيه
فرعي پنجم به تأثير تعهد بازاریابي رابطهمند و وفاداري
مشتریان اشاره دارد .لذا با توجه به این فرضيه پيشنهاداتي به
شرح ذیل ارائه ميگردد :حل مشترك مشكالت احتمالي،
ترویج فرهنگ اعتقاد به اهميت رابطه با مشتریان ،حداكثر
تالش براي حفظ یا ارتقاء رابطه با مشتریان ،برآوردن نيازمندي
هاي مشتري.
پیشنهادات
با توجه به نتایج حاصل از این تحقيق ،از آنجا كه تمامي
فرضيات در باب عوامل بازاریابي رابطهمند تأیيد شده است ،لذا
موارد زیر در قالب این عوامل به مدیران بانك صادرات پيشنهاد
ميگردد:
 ارائه آموزشهاي پيوسته به كاركنان (خصوص ًا آنان كهرویارویي بيشتري با مشتري دارند) ،در مورد طرز برخورد با
مشتریان ،نحوه ارائه خدمت به آنان و شيوههاي مذاكره - .ایجاد
باشگاه جهت مشتریان وفادار ،به طوري كه مشتریان در این
باشگاه عضو شوند و از خدمت و مزایاي ویژهاي برخوردار گردند.
 دریافت نظرات مشتریان به صورت دورهاي در خصوص نحوهارائه خدمات و دریافت پيشنهادهاي آنان.
پياده سازي سيستم مدیریت شكایات مشتري و بازخوردسریع به مشتریان در مورد مشكالتي كه مطرح كردهاند.
متغيرهاي كوچكتر تأثيرگذار بر وفاداري مشتري كه آنها درون
متغيرهاي كالن این پژوهش نهان بودند ،در پژوهشي مورد
ارزیابي قرار گيرند تا تعيين شود كه كدام متغير بر دیگري
برتري دارد و اولویتبندي متغيرها معين گردد .واضح است كه
نتایجي از این دست تكليف كار مدیران صنعت بانكداري ایران
به طور عام و صنایع خدماتي به طور خاص را معين ميكند.
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Mazandaran)
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Abstract:
Maintain customer loyalty and attract it, is considered essential for continued business.
Meanwhile, the banking industry is not an exception. The bank should also seek to improve
their customer loyalty management strategies are different. To most people, researchers and
executives, the most important result of the application of marketing relationship banks, like
other service sectors making loyal customers and the consequence is that banks have been
marketing specialists.Given the importance of this approach in today's organizations, This
article bases of the evaluation of the relationship of trust, commitment, communication, conflict
management and customer loyalty Competence with banking services is examined. The present
article is a descriptive study of the correlation of multiple regression was performed and a
population of 384 bank customers in the province's export. The data in the study and
questionnaire data were analyzed with regression. The results indicate a significant positive
effect on customer loyalty; relationship marketing is a province in the bank. The effect of
structural aspects of relationship marketing on customer loyalty were also investigated the
effects of all significant aspects.
Key words: BSI, customers, loyalty, Relationship marketing.
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