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 .1مقدمه :طرح مسأله

فراوانی مینماید [ .]7در بازارهای بسیار رقابتی تولید ارزش

نگرش شرکتها و مؤسسات به لحاظ گسترش فضای

برای مصرفکننده ،چه داخلی و چه خارجی ،میتواند به

رقابتی ،به ناگزیر بر جلب هر چه بیشتر رضایت مشتری

همان اندازه که برای طول عمر سازمانها ضروری است،

برای فروش و کسب سود بیشتر متمرکز شده است .با گذر از

پیچیده باشد []8؛ بنابراین شرکتها دریافتهاند که از دست

اقتصاد سنتی و شدت یافتن رقابت در ابعاد نوین ،مشتری

دادن یک مشتری به معنی از دست دادن یکقلم فروش

بهعنوان رکن اصلی و محور تمام فعالیتهای سازمانها

نیست بلکه بهمعنی از دست دادن کل جریان خریدهایی

درآمده است؛ بهنحویکه از دیدگاه رقابتی ،بقاء و تداوم

است که مشتری میتوانست در طول زندگی خود یا دوره

حیات سازمانها در گرو شناسایی و جذب مشتریان جدید

زمانی که خریدار محصوالت شرکت بود ،انجام دهد [.]9

و حفظ مشتریان موجود است [ .]1حفظ مشتری برای

بهعبارتی شرکتها بهدنبال کسب ارزش دوره عمر مشتریان

موفقیت بازاریابان خدمات ضروری است؛ زیرا این اقدامات

خود هستند .در طی چند دهه اخیر ،رویکردهای بازاریابی

بر اقدامات عملکرد بازار مانند ارزش سهام مشتری تأثیر
ً
میگذارد [ .]2فعالیتهای بازاریابی عمدتا در جهت ایجاد

سنتی به چالش کشیده شدهاند و بازاریابی رابطهای بهعنوان
یک گزینه جایگزین ،پیشنهاد شده است .بازاریابی رابطهای

رضایت و وفاداری در مشتریان انجام میگیرند و میتوانند

تمرکز گرایش بازاریابی را از جذب مشتریان کوتاهمدت و

بهطور مستقیم بر عملکرد بازار و مالی سازمان از طریق تأمین

گسسته بهسمت حفظ مشتریان وفادار تغییر داده است [.]10

خواستههای مشتریان و بهبود پیشرفت سازمان کمک کنند

بازاریابی رابطهای بهدنبال برقراری چنان روابطی با مشتریان
ً
هدف است که مجددا در آینده از شرکت خرید کنند و

یا بین کسبوکار و مشتریانش ،سودمندی قابلتوجهی ایجاد

دیگران را نیز به این کار ترغیب کنند [ .]11بازاریابی رابطهمند

میکند و بهطور مستقیم بر عوامل عملکرد کسبوکار مثل

شامل توسعه استراتژیهایی برای ایجاد ارتباط با مشتریان
ً
و حفظ آن به مدت طوالنی و نهایتا خلق ارزش است [.]12

شرکتها بهدنبال تدوین استراتژیهایی برای جذب مشتریان

بازاریابی رابطهمند به ایجاد روابط بلندمدت و متقابل با

جدید و همچنین حفظ مشتریان کنونی و برقراری رابطهای

افراد و سازمانها و گروههای ذینفع اشاره میکند و اساس آن

دائمی با آنها هستند تا ارزش طول عمر آنها را افزایش دهند.

برقراری ارتباطات مطلوب و مؤثر بهمنظور حفظ و نگهداری

در بازاریابی ارزش طول عمر هر مشتری ،برابر پیشبینی سود

آنها است .این نوع بازاریابی بهدنبال آن است که مشتریان

خالص از آن مشتری ،در تعامالت آینده با آن مشتری است

بیشتری را حفظ کرده و مشتریان کمتری را از دست بدهد

[ .]5ارزش طول عمر مشتری ،عبارت است از پیشبینی

[ .]13بازاریابی رابطهای تالش برای توسعه ،حفظ و بهبود

تمامی ارزشهای یک کسبوکار در ارتباط با مشتری خود

اهداف همه طرفه است؛ بنابراین ،بازاریابی رابطهای یک ابزار

[ .]6درک ارزشهای عمر مشتریان خاص ،شرکتها را قادر

مهم است که باید توسط صاحبان کسبوکار مورد استفاده

میسازد تالشهای بازاریابی خود را به شیوهای هدفمندتر

قرار گیرد [.]14

[ .]3پژوهشگران اذعان دارند ارتباط عالی بین کسبوکارها

درآمد ،حفظ و کسب مشتریان جدید اثر میگذارد [ .]4لذا

متمرکز کنند و ازاینرو خطمشی پایین شرکت را تقویت

بونلرتوانیچ ( ،)2019اشاره میکند کلید موفقیت در

میکنند [ .]5تعیین ارزش دوره عمر مشتریان به شرکتها در

کسبوکار ایجاد و حفظ روابط قوی با مشتری است .توانایی

شناسایی مشتریان سودآور و توسعه استراتژیهایی جهت

باال در برقراری ارتباط با مشتریان بر سطوح فروش از طریق

بهبود عملکرد سیستم مدیریت ارتباط با مشتری کمک

اطمینان بخشیدن به خواستههای مشتریان تأثیر میگذارد.
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کیفیت رابطه با مشتری نیز درواقع توصیفکننده عمق

ضمن تالش در جهت جذب سپردهها و تخصیص مناسب

رابطهای است که نتیجه آن رضایت ،وفاداری ،گفتههای

آنها در فعالیتهای مفید اقتصادی که درنهایت منجر به

شفاهی مثبت ،همکاری (همافزایی) ،رشد فروش و حفظ

سودآوری بانکها و مؤسسات اعتبار ی میشود ،بهموازات

مشتری است [ .]15هدف نهایی شرکتها موفقیت در

پیشرفتهای همهجانبه اقتصادی و اجتماعی نیز حرکت

بهدست آوردن و حفظ قصد خرید مجدد مشتریان است.

کند .بهطور یکه به نحو مؤثری در تحقق توقعات و نیازهای

محققین دریافتهاند که مشتریان وفادار ،کمتر عالقه به تغییر

مشتریان گام برداشته و خود را با نیازهای جامعه هماهنگ

شرکت خود دارند ،بهدلیل هزینهای که این امر در پی دارد و

سازد [ .]13تردیدی نیست که الزمه دستیابی به این هدف،

همچنین اینگونه مشتریان از طریق بازاریابی شفاهی شرکت

اعمال روشهای جدید و تجزیهوتحلیل مسائلی است که

را به سایر مشتریان پیشنهاد میکنند [ ]16و [.]17

ح میشود .بررسی عوامل
در سطوح متعدد امور بانکی مطر 

صنعت بانکداری بهعنوان یکی از مهمترین و فراگیرترین

مؤثر بر ایجاد اعتماد متقابل بین مشتریان و سیستم بانک

بخشهای خدماتی و نهادهای اقتصادی ،از نمونههایی

اهمیت بهسزایی دارد .در نظام بانکی ،مشتریان محور اصلی

است که مدیریت ارتباط با مشتری در آن اهمیت زیادی

بوده و درواقع همه کارها برای طلب رضایت ،توجه و جذب

دارد و مدیران این صنعت توجه ویژهای به آن نشان میدهند

آنهاست .پژوهش حاضر نیز ضمن استناد به همین مطالب،

[ .]18امروزه بانکها بهمنظور بهینهسازی هزینههای

با نگاهی نوآورانه قصد دارد تا تأثیرات بازاریابی رابطهمند بر

بازاریابی و بیشینه کردن سرمایه و بازده ،بهدنبال راهکاری

ارزش طول عمر مشتری را با توجه به نقش میانجی کیفیت

برای تخصیص بهینه منابع و تمرکز بر آن دسته از مشتریانی

رابطه با مشتری بررسی کند ،در این راستا سؤال اصلی

هستند که معیارهای سودآور زیادی برای بانک داشته

تحقیق این است که آیا بازاریابی رابطهمند بر ارزش طول عمر

و ارزش طول عمر بیشتری دارند [ .]19از طرفی در دنیای

مشتری با توجه به نقش میانجی کیفیت رابطه با مشتری تأثیر

تجارت امروزی مفهوم ارتباط با مشتری در مرکز توجه

معنیداری دارد؟
فرضیههای تحقیق به شرح زیر میباشند:

قرار گرفته است .درحالیکه زمانی خدمت به مشتری در

فرضیه  )1بازاریابی رابطهمند تأثیر مثبت و معنیداری بر

درجه پایینی از اولویتهای سازمانها قرار داشت ،امروزه

کیفیت رابطه دارد.

سازمانها مشتریان خود را در قلب تمام فعالیتها قرار

فرضیه  )2کیفیت رابطه با مشتری تأثیر مثبت و معنیداری

داده و استراتژیهای بازاریابی و فروششان بر این اساس

بر ارزش طول عمر مشتری دارد.

تجدیدنظر میکنند .آنچه امروزه در حال تغییر است وسعت

فرضیه  )3بازاریابی رابطهمند تأثیر مثبت و معنیداری بر

دادن اختیار به مشتری است .در سازمانهای خدماتی

ارزش طول عمر مشتری دارد.

نظیر بانکها ،صنعت حملونقل ،خدمات درمانی ،بیمه،
هتلها و… .مدیریت ارتباط با مشتری از حساسیت بیشتری
برخوردار است .چون مشتری در فرایند ارائه خدمات ،بخشی

 .2مبانی نظری و پیشینه تحقیق

از خدمت ارائهشده تلقی میشود ،باید استراتژیهای در

بازاریابی رابطهمند

پیشگرفته شده به سمت شخصی شدن این خدمات

بری [ ،]20در کتابی بهنام «دیدگاههای نوین در بازاریابی

برای هر مشتری پیش برود .مشتری مایه حیات بانکها

خدمات» ،بازاریابی رابطهمند را بهصورت استراتژی جذب،

هم هست؛ بنابراین جامعه از سیستم بانکی انتظار دارد که

حفظ و ارتقای روابط با مشتریان تعریف کرده است [ ]21و
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جدول  -1مدلهای بازاریابی رابطهمند

[ .]22بری ( ،)1983اشاره میکند اقدامات بازاریابی رابطهمند

انواع مدل

بایستی بر ارائه خدمات اصلی متمرکز شود و اطمینان حاصل

سال

شود که ارتباطات بازاریابی با نیازهای تکتک مشتریان
منطبق است [ .]23گرونروس ( ،)1994در تعریفی جامع از

مدل گرونروس

بازاریابی رابطهمند آن را بهعنوان فرایند شناسایی ،ایجاد،

1991

نگهداری ،تقویت و در صورت لزوم خاتمه دادن به رابطه با
مشتریان و دیگر ذینفعان رابطه در یک سود دوجانبه تعریف
کرده است ،بهطور یکه اهداف همهی گروهها در این رابطه
تأمین شود .بازاریابی رابطهمند رویکردی بلندمدت دارد که،
هدف اصلی آن ارائهی ارزش در بلندمدت به مشتری است

مدل مورگان وهانت

1994

و معیار موفقیت نیز رضایت بلندمدت مشتری است [.]22
بازاریابی رابطهمند فهم و مدیریت ارتباطات مشتریان و
تأمینکنندگان است [ .]24بهطورکلی ،گمسون [ ]25عنوان
کرده است :ارتباطات به دو طرف نیاز دارد که با یکدیگر
تماس دارند .بهعنوانمثال ،اساس و پایه ارتباطات بازاریابی
بین ارائهدهنده (خدمت) و یک مشتری است .گرونوس

مدل تاهیر رشید

2003

[ ،]22معتقد است زمانی یک ارتباط توسعه مییابد که با
همه مشتریان یا درنهایت با مهمترین مشتریان تماس برقرار
شود و تعامالت رابطهمند باشند [ .]26بازاریابی رابطهای تمام
گامهایی که شرکت جهت شناخت و ارائه خدمات بهتر به
مشتریان باارزش خود برمیدارد را در بردارد .بازاریابی رابطهای،

مدل سین و همکاران

2005

فرایند مستمر جهت شناسایی و ایجاد ارزشهای جدید برای
مشتریان است که در آن منافع دوجانبه مورد توجه قرار دارد
و این منافع در طول دوره عمر مشتری با او تقسیم میشود
مدل شاموت

[ .]27بازاریابی رابطهمند شناسایی ،ایجاد ،نگهداری و
ارتقای روابط با مشتریان و ذینفعان شرکت است که این امر از

2007

عوامل ارزیابی
 .1منابع و متغیرهای بازاریابی
 .2محصول
 .3ساختار سازمانی
 .4برو نسپاری
 .5برنامهریزی بازاریابی
 .6توجه به تکتک مشتریان
 .7منابع اطالعاتی
 .8نگرش ارتباطی
 .1منافع رابطه
 .2هزینههای خاتمه رابطه
 .3ارزشهای مشترک
 .4ارتباطات
 .5رفتار فرصتطلبانه
 .6رضایت دادن
 .7گرایش به واگذاری یا ترک رابطه
 .8همکاری
 .9تضاد مربوط به رابطه
 .1اعتماد
 .2تعهد
 .3تجربیات خوب
 .4وفای به عهد
 .5رضایت مشتری
 .6بازاریابی رابطهمند داخلی
 .7پیوند اجتماعی
 .8همدلی
 .9ارتباطات
 .1ایجاد پیوند
 .2رابطه متقابل
 .3ارتباطات
 .4ارزش مشترک
 .5اعتماد
 .6همدلی
 .1منافع مالی
 .2منافع اجتماعی
 .3پیوندهای ساختاری
 .4کیفیت ارتباط
 .5احساسات

طریق ایجاد اعتماد درنتیجه عمل به تعهدات محقق میشود
[ .]26بازاریابی رابطهمند شامل ،محدوده مشخصی از ارتباط

ارزش طول عمر مشتری

با مشتریان از آغاز تا قطع ارتباط با آنان است بهنحویکه پایه و

ارزش طول عمر مشتری [ ،]29عبارت است از پیشبینی

اساس تبلیغات مؤثر در خصوص محصول یا کاال ،رابطه میان

تمامی ارزشهای یک کسبوکار در ارتباط با مشتری خود.

مشتریان و مراکز تولیدی است [.]28

ازآنجاکه ما نمیدانیم هر رابطهای چه مدت به طول خواهد

عوامل بازاریابی رابطهمند در انواع مدلها به شرح زیر است:
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ارزش طول عمر مشتری بهعنوان یک ارزش دورهای استفاده

عمر مشتری در تصمیمگیری مدیران نقش بیشتری ایفا کرده

میشود .بهعنوانمثال میتوانیم بگوییم برای یک مشتری

و اندازهگیری آن بسیار پیچیدهتر است [ .]32همانطور که
ً
قبال اشارهشده ،ارزش طول عمر مشتری برابر ارزش فعلی

[ .]13ارزش طول عمر مشتری یک معیار اصلی در مدیریت

جریان نقدی مختص به یک مشتری خاص در طول زمان

ارتباط با مشتری است [ .]30ژانگ و همکاران ( ،)2016بیان

ارتباط خود با یک شرکت است .ارزش فعلی برابر مجموع

نمودند که ارزش طول عمر مشتری به معنای پیشبینی از

جریان نقدی تنزیل شده در آینده است .اگر به ارتباط با

ارتباطات میان مشتریان و سازمان تعبیر میشود .چراکه

یک مشتری بهعنوان یک سرمایه نگاه شود ،ارزش طول عمر

برآورد طول عمر مشتری کمکهای شایانی در برنامهریزی

مشتری ،ارزش نقدی آن سرمایه را نشان میدهد [.]34

خاص مقدار ارزش طول عمر مشتری ،چند ماه است

مینماید .درواقع ارزش طول عمر مشتری یکی از مهمترین

متریک ارزش طول عمر مشتری بیشتر در کسبوکارهای

ابزار در جهت رسیدن به مدیریت ارتباط با مشتری سودآو ر

متمرکز بر رابطه با مشتری بهخصوص آنهایی که دارای

است .بهطور یکه یک سازمان با شناسایی مشتریان خود و

قرارداد با مشتری هستند ،استفاده میشود .خدمات بانکی،

ارزش این مشتریان و طول عمر آنها ،میتواند از مشتریان

بیمهای و مخابراتی ،ازجمله این کسبوکارها هستند؛ اما

خود در جهت حداکثر کردن سود بهره ببرد .چراکه ارزش

مفهوم ارزش طول عمر مشتری میتواند بر کسبوکارهای

طول عمر مشتری مقدار ارزش مورد انتظار از یک مشتری

متمرکز بر تراکنش ،مانند فروش محصوالت بستهبندیشده

را در یک افق زمانی معین برای سازمان مشخص میکند و

نیز بسط یابد .در این حالت برای محاسبه ارزش طول

هدف آنهم ایجاد یک برداشت وزنی از مشتری بهمنظور

عمر میتوان از مدلهای تصادفی خرید انفرادی یا جمعی

تخصیص منابع مشخصی به مشتری است [ .]31همچنین

مشتریان استفاده کرد [.]33

میتواند تنها ارزش فعلی پول حاصل از تخمین تعامالت
مالی آینده ،با مشتری باشد .ارزش طول عمر مشتری یک

کیفیت رابطه

مفهوم بسیار مهم برای شرکتها است ،زیرا شرکتها را از

کیفیت رابطه شبیه نوعی ارزیابی کلی از توان و قدرت رابطه

تمرکز بر سود کوتاهمدت ،به تمرکز بر سالمت روابط بلندمدت

و میزان پاسخگویی آن به نیازها و انتظارات طرفین بر اساس

با مشتریها ،سوق میدهد [ .]32ارزش طول عمر مشتری

تاریخچه وقایع و اتفاقات موفقیتآمیز و رضایتبخش است

از جنبه دیگری نیز حائز اهمیت است .مقدار عددی این

[ .]35بهبیاندیگر ،کیفیت رابطه به این بستگی دارد که

متریک حداکثر مقداری را که یک شرکت باید برای مشتری

رابطه تا چه میزان منطبق بر نیازها ،برداشتها ،هدفها و

خود هزینه کند ،نشان میدهد [.]33

آمال مشتری است [ .]36کراسبی ،ایوانز و کولز [ ،]37بیان

هدف اصلی از متریک ارزش طول عمر مشتری ،تخمین

میکنند که کیفیت باالی رابطه به این معناست که مشتری

ارزش مالی هر مشتری است .ارزش طول عمر مشتری از

میتواند روی صداقت فروشنده حساب کند و نسبت به

میزان سوددهی یک مشتری (تفاضل درآمدها و هزینههای

عملکرد وی در آینده نیز اطمینان خاطر داشته باشد [.]38

مرتبط با تعامل با یک مشتری در یک بازه زمانی مشخص)

کراسبی و همکاران ،در خدمات فروش ،کیفیت رابطه

متفاوت است ،به این دلیل که متریک سوددهی مشتری

را موردمطالعه قرار دادند و این موضوع را دریافتند که روابط

گذشته را در نظر میگیرد ،درحالیکه متریک ارزش طول عمر

قوی خریدار -فروشنده به اهداف همکاری ،افشای متقابل و

مشتری آینده را در نظر میگیرد .به همین دلیل ارزش طول

تماسهای پیگیری شدید وابسته است .برگرون و همکاران
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[ ]39نقش دانش اربابرجوع ،کیفیت خدمت و مهارت را

شیوههای نوآورانه مداوم که دیگران نمیتوانند بهراحتی

بررسی کردند .نتایج این مطالعه نشان داد که رابطه بین مهارت

از آن کپیبرداری کنند به رضایت باالی مشتری منجر

و رضایت ناچیز بود [ ،]40این احتمال که مشتریان راضی در

میشود .سرانجام مشتریانی که متعجب هستند (فرستادن

آینده محصوالت مالی را خریداری کنند نسبت به مشتریان

دعوت از بانک در یک رویداد خاص) تمایل به تولید کالم

خوشبین کمتر است ،درحالیکه بهنظر میرسد مشتریان

مثبت دارند [ .]44با این حال یاواس [ ،]45میزان هماهنگی

خوشبین از نظر سفارش بانک به دیگران نسبت به مشتریان

ادراک کارمندان از کیفیت خدمات برای مشتریانشان را

راضی گفتار مثبت کمتری از خود نشان دهند .گزارش اسینبرگ

موردمطالعه قرار دادند .نویسنده به نتیجه متضادی از درک

و بل [ ،]41نشان داد که درگیری مشتریان در روند ارائه خدمت

و ارزیابی کیفیت خدمات مشتریان در مقایسه با کارمندان

به این معنی است که مشتریان باید مسئولیت نتایج خدمات

دست یافت [ .]46توجیه این مسأله ارزیابی ضعیف ادراک

مثبت/منفی «اعتبار» و «سرزنش» را بپذیرند و این مسأله

مشتریان از کیفیت خدمات و عدم آموزش کارکنان فروش

میتوانست باعث کاهش در جایگزینی مشتریان شود .دخالت

بود .ون دولن و همکاران [ ،]34نشان دادند که هم رویارویی
ً
مشتری و هم رضایت از روابط اساسا تحتتأثیر عملکرد

خدمات مالی که خود این امر به کاهش شکست خدمت منجر

کارکنان قرار میگیرند .چایو و همکاران [ ،]47به این نتیجه

شد .نتایج فرگوسن و الوینکا [ ]42نشان داد زمانی که بانکها

رسیدند که کارکنان خط اول ازجمله عوامل مهمی بودند

از برنامههای وفاداری برای ایجاد اطمینان و اعتماد در شعبه

که وفاداری مشتریان را بدون توجه به مدتزمان رابطه با

استفاده میکنند ،رابطه مشتری بهطور طبیعی گسترش مییابد

ارائهدهندگان خدمات تحتتأثیر قرار میدهند .استدالل

و به سودآوری منتج میشود .شنگ و لیو ،به نقل از نایبرئیس

سامی [ ،]48این است که وسواس فکری بانکها در مورد

ارشد و مشهور دانش تجاری و بازاریابی بانک و میگوید ایجاد

شیوههای سنتی بازاریابی این فرصت را از آنه ا میگیرد که

ارتباط و وفاداری نتیجه ارائه ارزشهای یکپارچه است که

پیشنهادها و استراتژیها را بهدلخواه خود ارائه دهند و روابط
ً
واقعا پایداری با مشتری که باعث به حداکثر رساندن سود

هرکدام از این عناصر با برقراری بانکداری فردی و اهدافش

و افزایش رضایت مشتریان که بهنوبه خود منجر به وفاداری

تغیی ر میکند .درنهایت یک مشتری تحصیلکرده که در مورد

مشتری و کالم مثبت میشود ،ایجاد کنند [.]49

مشتریان کمکی بود برای توسعه رابطه اجتماعی با ارائهدهندگان

شامل خدمات ،قیمت و پاداش میشوند [ .]43تأ کید بر روی

عرضه مؤسسات مالی آ گاه است به بهبود کیفیت خدمات

عالوه بر این اولوگلین و سزمیگین [ ،]50به این نتیجه

ک میکند .برگرون و همکاران
و افزایش وفاداری مشتریان کم 

رسیدند که اگرچه ارائهدهندگان خدمات مالی به تأثیر

[ ،]39به این نتیجه رسیدند که مؤسسات مالی با یک

چشمگیر بازاریابی داخلی و توسعه کارکنان در ارائه یک

مشتریگرایی قوی تأثیر زیادی بر «تجربه مشتریان از شگفتی

تجربه بانکی بسیار رضایتبخش برای مشتریان پی

خوشایند»خواهند داشت .عالوه بر این آشنایی با مشتری

بردند ،ولی بیشتر آنها بهدلیل دشواری مدیریت چندگانه

(دانستن تاریخ تولد او) تأثیر زیادی بر رضایت مشتری دارد.

مشتریان مختلف ،فعالیتهای خود را با بازاریابی داخلی

رضایت مشتری ازجمله اقدامات داخلی سازمانها محسوب

مؤثر یا برنامههای آموزشی کارکنان تطبیق ندادند [ .]51ال
ً
الک و الناواز [ ]52نشان دادند که کیفیت رابطه شدیدا و
ً
قطعا تحتتأثیر جهتگیری رابطهای قرار میگیرد و توسط

نشان میدهد.

جهتگیری مشتری و ویژگیهای ارائهدهندگان خدمات

میشود که نمود جهتگیریها به سمت ارضای خواستههای
مشتری است و جهت ارتقای کیفیت محصوالت .خدمات را
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مدل يابی معادالت ساختاری با استفاده از نرمافزار
Amosاستفادهشده است.

رقبايشان متمايز سازند و عملکرد خود را بهبود ببخشند و احتمال
بقای خود را در آينده افزايش دهند .با بهبود سطح ارتباطی میان
مشتريان و سازمان ،اعتماد قلبی مناسبی در میان طرفین شکل
میگیرد که اين خود در بلندمدت منجر به تعهد مشتريان نسبت به
مشترییبرای
مطالعهشود تا
اینباعث می
همچنین
مدتآن
کند که
پیشنها د م
گرديدهیوشوند.
لم
سازماندنبا 
مالی
بیشتری در سازمان باقیمانده و به يک مشتری وفادار تبديل گردد؛
گرایش
دسته از مدیران بانک که بر جهتگیری رابطهای،
بنابراين در پژوهش حاضر به بررسی اثر بازاريابی رابطهمند بر ارزش
مطرحبه
دارند باید
مشتری و ویژگیهای ارائهدهندگان مالی تأ کید
طول عمر مشتری پرداختهشده است و فرضیه سوم تحقیق
تخصص ،تجربه و ظاهر حرفهای مجهز باشند تا اعتماد و
میشود:
[.]53مثبت و معناداری بر
مند تأثیر
افزایشرابطه
مشتریان رابازاريابی
رضایتفرضیه )3
دهند
ارزش طول عمر مشتری دارد.
با توجه به مبانی نظری و پژوهشهای انجامشده مدل
با توجه به مبانی نظری و پژوهشهای انجامشده مدل
شود:
ارائهمی
()1)1ارائه
نمودار
صورت
میشود:
شماره (
نمودار
پژوهش ببههصورت
مفهومی پژوهش
مفهومی

جدول ( :)2متغیرها ،گویهها و منابع

منبع
متغیرها
جدول  -2متغیرها ،گویهها و منابعسؤال
متغیرها
مند
بازاريابی رابطه

H2
ارزش طول عمر
مشتری

 6تعداد سؤال

6

6
6

6

6

سؤالهای پرسشنامه نیز از نوع طیف پنج گزينهای لیکرت از 1
خیلی کم تا  2خیلی زياد مورد ارزيابی قرار گرفت .برای تحلیل
گرفت .برای
روايیمورد
خیلی زیاد
خیلی کم تا
از
قرار تحلیل
ارزیابینتايج
همگرا از
( )5تعیین
پرسشنامه و
ساختار()1درونی
درونیاست و برای
استفادهشده
تحلیلدی
عاملی تأيی
عاملیاز نتایج
بارهایهمگرا
منظورروایی
پرسشنامه واينتعیین
ساختار
استاندارد مربوط بهتمامی گويه ها محاسبه شد .ازآنجاکه مقدا
اینرمنظور
تحلیل عاملی تأییدی استفاده شده است و برای
بارهای عاملی برای تمامی گويهها بزرگتر از  1/2است ،از روايی
محاسبه شد.
نتايجمربوط ب
استاندارد
بارهای عاملی
هادر جدول
گویدهی
تمامی تأيی
تحلیله عاملی
برخوردار است.
قابل قبولی
بارهای عاملی برای تمامی گویهها بزرگتر از
قابلمقدار
ازآنجاکه
مشاهده است.
شماره ()3

سؤالهای پرسشنامه نیز از نوع طیف پنج گزینهای لیکرت

H1

H3

)& Lu (2010منبع
Lin

)Lin & Lu (2010
مشتریمند
بازاریابی رابطه
کیفیت رابطه با
)Huang (2001
)Huang (2001
عمربا مشتری
طولرابطه
کیفیت
ارزش
)Rust et al (2004
مشتری
)Rust et al (2004
طول عمر مشتری
ارزش

کیفیت رابطه
با مشتری

تعداد

بازاریابی رابطهمند

 0/5است ،از روایی قابل قبولی برخوردار است .نتایج تحلیل
عاملی تأییدی در جدول ( )3قابلمشاهده است.

نمودار  -1مدل مفهومی تحقیق
1. Huang

 .3روش تحقیق

8

جدول  -3نتایج تحلیل عامل تأییدی
گویه

بار عاملی

متغیر

MR1

0/77

MR2

0/77

MR3

0/78

ک ملت در شهر تبریز میباشند .روش نمونهگیری
شعب بان 

MR4

0/82

MR5

0/89

بهصورت نمونهگیری در دسترس بوده و با توجه به نامعلوم

MR6

0/67

بودن تعداد جامعه آماری ،بر اساس فرمول کوکران برای

RQ1

0/67

جوامع نامعلوم ،تعداد نمونه  384نفر برآورد گردیده است.

RQ2

0/50

RQ3

0/87

RQ4

0/65

RQ5

0/82

RQ6

0/73

CLV1

0/79

CLV2

0/76

CLV3

0/72

دادهشدهاند .همچنین برای سنجش روایی مدل و پاسخ

CLV4

0/78

CLV5

0/74

به فرضیات از تحلیل عاملی تأییدی و مدلیابی معادالت

CLV6

0/80

این تحقیق به بررسی تأثیر بازاریابی رابطهمند بر ارزش
طول عمر مشتری با توجه به نقش میانجی کیفیت رابطه
در صنعت بانکداری پرداخته و از لحاظ هدف کاربردی

بازاریابی رابطهمند

است .جامعه آماری این پژوهش متشکل از کلیه مشتریان

برای جمعآوری دادههای پژوهش از ابزار پرسشنامه استفاده

کیفیت رابطه با مشتری

شد .سؤالهای پرسشنامه نیز از نوع طیف پنج گزینهای
لیکرت بوده ،بهصورت حضوری میان پاسخگویان توزیع
شد .پژوهش حاضر شامل سه متغیر است که این متغیرها
با مجموعهای از متغیرهای اندازهگیری ،مورد سنجش قرار
گرفتهاند .تعداد گویههای مورد استفاده برای سنجش هر

ارزش طول عمر مشتری

یک از متغیرها و منبع توسعهیافته آنها در جدول ( )2نشان

ساختاری با استفاده از نرمافزار  Amosاستفاده شده است.
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هماهنگی درونی ابزار اندازهگیری بهکار برده میشود که مقدار

ضرایب آلفای کرونباخ برای تمامی متغیرها در جدول

باالتر از  0/7نشانگر پایایی قابلقبول است .نتایج آلفای

( )4نشان دادهشده است که همگی بیشتر از  0/7هستند.

کرونباخ متغیرهای تحقیق حاضر باالتر از  0/7میباشند و

جدول  -4مقادیر آلفای کرونباخ برای گویه هر یک از متغیرها
تعداد
سطح
قابلقبول سؤالها

متغیرها

ضریب آلفای
کرونباخ

بازاریابی رابطهمند

0/7

6

۰/۷۶۲

کیفیت رابطه

0/7

6

۰/۷۸۹

ارزش طول عمر مشتری

0/7

6

۰/۷۵۱

ضریب آلفای کرونباخ کل سؤاالت

نشان از این دارند که مدل دارای پایایی خوب و قابلقبولی
است .پایایی ترکیبی یا همان ضریب قابلیت اطمینان
ساختاری درصورتیکه مقدارش برای هر سازه باالی 0/7
ل اندازهگیری
باشد ،نشان از پایداری درونی مناسب برای مد 
دارد .نتایج تحقیق نشان میدهد که کلیه ابعاد مدل از نظر
پایایی قابلقبول هستند .یک ردیف از جدول ( )3مقدار
میانگین برای متغیرهای پژوهش را جداگانه نشان میدهد.

0/861

با توجه به اینکه از طیف لیکرت پنج گزینهای استفاده شده
است ،زمانی که مقدار میانگین از عدد  3بزرگتر باشد میتوان

 .4یافتههای پژوهش

گفت وضعیت ادراکی جامعه از متغیر موردنظر مطلوب است

نتایج توصیفی نشان میدهد که بیشترین سطح مشارکت با

و درصورتیکه پایینتر از عدد  3باشد وضعیت ادراکی جامعه

 73/7درصد مربوط به آقایان است و از نظر سنی بیشترین

از آن متغیر مطلوب نیست ،آنهم بهدلیل اینکه پاسخها حول

درصد مشارکت ( 43/2درصد) مربوط به رده سنی بین 30

میانگین بوده و به سمت خاصی تمایل نداشتهاند.

تا  40سال است .به لحاظ تحصیالت  30/7درصد افراد

جدول  -5ضرایب همبستگی پیرسون و ضرایب توصیفی ،پایایی
و روایی برای متغیرهای پژوهش

لیسانس بودهاند .برای بررسی وجود رابطه بین متغیرهای هر
فرضیه از ماتریس کوواریانس -همبستگی میان متغیرهای

متغیر

ارزش طول عمر
مشتری

میان تمامی متغیرهای بازاریابی رابطهمند ،ارزش طول عمر

ارزش طول عمر مشتری

1/000

مشتری و کیفیت رابطه با مشتری در سطح اطمینان 95

کیفیت رابطه

0/460

1/000

درصد معنیدار است .برای ارزیابی مدل اندازهگیری روایی

بازاریابی رابطهمند

0/587

0/604

1/000

و پایایی مدل اندازهگیری مورد بررسی قرار گرفته است .برای

AVE

0/593

0/629

0/620

CR

0/896

0/821

0/727

آلفای کرونباخ

0/898

0/819

0/720

میانگین

3/3568

3/4510

3/33

پژوهش استفاده شده است .با توجه به جدول ( )5رابطه

اندازهگیری روایی مدل از میانگین واریانس استخراج شده
( )AVEاستفاده شده است و نشان میدهد که همه سازههای
مورد مطالعه دارای میانگین واریانس استخراجشده (،)AVE

کیفیت رابطه

بازاریابی
رابطهمند

همبستگی در سطح معنیدار ی  0/5درصد

باالتر از  0/5هستند .برای سنجش پایایی مدل از ضریب
پایایی ترکیبی ( )CRو آلفای کرونباخ ،استفاده شده است.

نمودار ( ،)2مدل نهایی پژوهش در حالت تخمین ضرایب

آلفـای کرونباخ ،معیـاری کالسیک برای سنجش پایایی و

مسیر است و شاخصهای ارائهشده در زیر آن بیانگر مهمترین

سنجهای مناسب برای ارزیابی پایداری درونی (سازگاری

شاخصهای برازندگی هستند و نشان میدهند که الگو در

درونی) محسوب میگردد .مقدار آلفای کرونباخ برای محاسبه

جهت تبیین و برازش از وضعیت مناسبی برخوردار است.

شماره  ،105بهمن و اسفند 1399

78

همبستگی در سطح معناداری  5/55درصد

کیفیت رابطه دارد.
نتایج مندرج در جدول شماره  7نشان میدهد که بازاریابی
رابطهمند در سطح معناداری  97درصد تأثیر مثبت و معناداری بر
کیفیت رابطه دارد (تائید فرضیه .)1
فرضیه  )2کیفیت رابطه با مشتری تأثیر مثبت و معناداری
دارد.رابطهمند تأثیر مثبت و معنیداری بر کیفیت
بازاریابی
فرضیه )1
بر ارزش طول عمر مشتری
کیفیت دارد.
رابطه
رابطه تأثیر مثبتی بر ارزش طول عمر مشتری دارد.
نشانتأث میریمثبت
()5درصد
خطای 7
مندرجدردرسطح
کیفیت رابطه
دهد و که بازاریابی
جدول
همچنیننتایج
معناداری بر ارزش طول عمر مشتری دارد و فرضیه فوق با ضریب
داری 95.)2درصد تأثیر مثبت و
سطح
رابطه
معنیدیفرضیه
گیرد (تائ
مندیددرقرار می
مورد تائ
مسیر 0/90
معناداری
مثبت و
کیفیتمند
بازاریابی رابطه
ی )5
فرضیه
فرضیهبر.)1
(تأیید
تأثیردارد
رابطه
داری بر
معن
ارزش طول عمر مشتری دارد.
نتایج حاصله از ضرایب مسیر و سطح معناداری (جدول )7
یداری بر ارزش
مندمعن
مثبت و
مشتری تأثیر
تأثیر
بازاریابی رابطه
رابطه7بادرصد
کیفیتخطای
فرضیهکه)2در سطح
نشان میدهد
دارد.عمر مشتری دارد (تأیید فرضیه .)5
مشتریطول
عمربر ارزش
معناداری
مثبت و طول

نمودار شماره ( ،)2مدل نهایی پژوهش در حالت تخمین
ضرایب مسیر است و شاخصهای ارائهشده در زیر آن بیانگر
مهمترین شاخصهای برازندگی هستند و نشان میدهند که الگو در
جهت تبیین و برازش از وضعیت مناسبی برخوردار است.
کیفیت رابطه
با مشتری

ارزش طول عمر

بازاریابی رابطهمند

مشتری

0/51

نمودار  -2مدل نهایی در حالت تخمین ضرایب
نمودار ( :)2مدل نهایی در حالت تخمین ضرایب

جدول شماره ( ،)6شاخصهای برازش مدل را نشان میدهد.
برازش ازمدل
شاخص
تناسب مدل با
هایها حاکی
مطلوب آن
-6حد
جدولها و
مقایسه مقدار شاخص
دادههای مشاهدهشده است.

مقدار شاخص
حد مطلوب
شاخص
جدول ( :)7نتایج مدل ساختاری و آزمون فرضیات
2/851
 3و کمتر
X2/df
خطای  5درصد تأثیر
سطح
معناداری رابطه
همچنین Pکیفیت
در بحرانی
نسبت
نتیجه
اثر مستقیم اثر غیرمستقیم
روابط متغیرهای تحقیق
CR
0/901
 0/9و باالتر
NFI
مثبت و معنیداری بر ارزش طول عمر مشتری دارد و فرضیه
بازاریابی رابطهمند کیفیت رابطه
تأیید
0/78
0/000
0/75
0/933
 0/9و باالتر
CFI
کیفیت رابطه
PRATIO
PCFIرابطهمند
بازاریابی

RMSEA
رابطهمند
بازاریابی

مشتری
ارزش طول عمر
باالتر
 0/5و
مشتری
ارزش طول
عمرباالتر
 0/5و

کیفیت رابطه تأثیر مثبتی بر ارزش طول عمر مشتری دارد.

فوق با ضریب مسیر  0/90مورد تأیید قرار میگیرد (تأیید

0/797

0/90

-

0/744

0/71

-

-

=0/09*0/85
0/026

0/08طول عمر مشتری 0/070
کیفیتکوچ
رابطهکتر ازارزش

فرضیه .)2

0/000

7/90

تأیید

0/001

6/50

تأیید

0/000

6/07

تأیید

فرضیه  )3بازاریابی رابطهمند تأثیر مثبت و معنیداری بر ارزش

جدول ( ،)6شاخصهای برازش مدل را نشان میدهد.

طول عمر مشتری دارد.

 -6بحث و نتیجهگیری

مقایسه مقدار شاخصها و حد مطلوب آنها حاکی از

نتایج حاصله از ضرایب مسیر و سطح معنیداری (جدول

11

 )5نشان میدهد که در سطح خطای  5درصد بازاریابی

تناسب مدل با دادههای مشاهدهشده است.

رابطهمند تأثیر مثبت و معنیداری بر ارزش طول عمر مشتری
تحلیل فرضیههای پژوهش

دارد (تأیید فرضیه .)3

در این بخش به تحلیل مدل و فرضیههای پژوهش پرداخته
میشود:
جدول  -7نتایج مدل ساختاری و آزمون فرضیات
روابط متغیرهای تحقیق

اثر مستقیم

اثر غیرمستقیم

معنیداری P

نسبت بحرانی CR

نتیجه

بازاریابی رابطهمند← کیفیت رابطه

0/57

-

0/000

4/58

تأیید

کیفیت رابطه ← ارزش طول عمر مشتری

0/90

-

0/000

5/90

تأیید

بازاریابی رابطهمند ← ارزش طول عمر مشتری

0/51

-

70/6

تأیید

بازاریابی رابطهمند ← کیفیت رابطه ← ارزش طول عمر مشتری

-

0/426 = 0/49*0/87

6/05

تأیید
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0/001

0/000
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 .5نتیجهگیری و توصیههای سیاستی

و افزایش دهیم ،این امر باعث افزایش وفاداری مشتری و

این پژوهش روابط بین بازاریابی رابطهمند ،کیفیت رابطه با

بهتبع آن باعث افزایش ارزش طول عمر مشتری میشود؛ که

مشتری و ارزش طول عمر مشتری را بررسی و به سه نتیجه

با توجه به ضریب مسیر متغیر بازاریابی رابطهمند و کیفیت

مهم دست پیدا کرده است .اول بازاریابی رابطهمند بهطور

رابطه که به مقدار  0/57میتوان گفت :بازاریابی رابطهمند

قابل توجهی بر کیفیت رابطه با مشتری تأثیر میگذارد

تأثیر مثبت و معنیداری بر کیفیت رابطه دارد و در سطح

بهطور یکه کیفیت رابطه نشاندهنده عمق رابطه با مشتری

اطمینان  99درصد رابطه معنیداری وجود دارد و نتایج

است که نتیجه آن رضایت ،وفاداری ،گفتههای شفاهی

تأیید این فرضیه با مطالعات اسماعیلپور ()1393؛ لطفی

مثبت ،رشد فروش و حفظ مشتری است .دوم کیفیت رابطه

()1394؛ نیکوبخت ( )1394همسو و هماهنگ است و

با مشتری تأثیر مثبت و معنیداری بر ارزش طول عمر مشتری

با توجه به ضریب مسیر متغیر کیفیت رابطه و ارزش طول

دارد و میتواند نقش میانجی بین متغیرهای بازاریابی

عمر مشتری که به مقدار  0/90میتوان گفت :کیفیت رابطه

رابطهمند و ارزش طول عمر مشتری ایفا کند و سوم بازاریابی

تأثیر مثبت و معنیداری بر ارزش طول عمر مشتری دارد و

رابطهمند تأثیر مثبت و معنیداری بر ارزش طول عمر مشتری

نتایج تأیید این فرضیه با مطالعات محمدی و همکارانش

دارد و شرکتها بهدنبال تدوین استراتژیهایی برای جذب

( ،)1394اکینسی و همکارانش ( ،)2014مین هسین

مشتریان جدید و همچنین حفظ مشتریان کنونی و برقراری

( ،)2015ژانگ و همکارانش ()2016؛ اسماعیلپور ()1393؛

رابطهای دائمی با آنها هستند تا ارزش طول عمر آنها را

همسو و هماهنگ است؛ بنابراین نتایج بهدستآمده از این

افزایش دهند .بازاریابی رابطهمند نیز بهدنبال برقراری چنان
ً
روابطی با مشتریان هدف است که مجددا در آینده از شرکت

پژوهش نشان میدهد که بازاریابی رابطهمند بر ارزش طول
عمر مشتری با نقش میانجی کیفیت رابطه تأثیر معنیداری

خرید کنند و همچنین دیگران را نیز به این کار ترغیب کنند.

دارد .بهطور یکه با افزایش بازاریابی رابطهمند ،کیفیت رابطه

ازآنجاییکه بازاریابی رابطهمند بهعنوان یک الگوی جدید در

ش یافته و این باعث افزایش ارزش طول عمر
با مشتری افزای 

بازاریابی مطرح شده است چنانچه بتوانیم روابط مؤثر ،کارا،

مشتری میشود چون رابطه مثبت و معنیداری بین متغیرها

اخالقی ،مشتاقانه و خویشاوندی با مشتریان برقرار کنیم

برقرار است.

بازاریابی رابطهمند به معنی واقعی نمود پیدا کرده و باعث
ایجاد منفعت برای هر دو طرف مشتری و فروشنده خواهد

توصیههای کاربردی

شد .بهطور یکه با توجه به ضریب مسیر متغیر بازاریابی

با توجه به نتایج بهدست آمده از پژوهش ،پیشنهادهای زیر

رابطهمند و ارزش طول عمر مشتری که به مقدار  0/51میتوان

برای مدیران ارشد بانکها ارائه میشود:

گفت :بازاریابی رابطهمند تأثیر مثبت و معنیداری بر ارزش

با توجه به نتیجه فرضیه اول پژوهش ،مبنی بر اثر بازاریابی

طول عمر مشتری دارد و در سطح اطمینان  99درصد رابطه

رابطهمند بر کیفیت رابطه ،پیشنهاد میشود برنامهریزی و

معنیداری وجود دارد و نتایج تأیید این فرضیه با مطالعات

سیاستگذاری الزم برای بهبود و اصالح ادراک مشتریان

اکینسی و همکارانش ( ،)2014ژانگ و همکارانش ()2016؛

از رابطه و توجه بانک به مشتریان از طریق کارکنان خط

اسماعیلپور ()1393؛ لطفی ()1394؛ نیکوبخت ()1394

مقدم صورت گیرد .بهبود مهارتهای ارتباطی و شنود مؤثر

همسو و هماهنگ است .اگر بعد از برقراری بازاریابی

کارکنان خط مقدم در راستای ارائه پاسخ به خواستهها و

رابطهمند بتوانیم کیفیت ارتباط با مشتری را حفظ کرده

پیشنهادات بالقوه به مشتریان و پاسخ به شکایات احتمالی
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3 .3رحیمی اقدم و همکاران.1397 ،

آنها ،تطبیق خدمات بانک با نیاز مشتریان و در نظر گرفتن

4 .4لیائو.2016 ،

منافع بلندمدت آنها مفید و مؤثر خواهد بود.

5 .5ژانگ و سیترمن.2018 ،

با توجه به نتیجه فرضیه دوم پژوهش ،مبنی بر اثر کیفیت

6 .6ژانگ و همکاران.2016 ،

رابطه با مشتری بر ارزش طول عمر مشتری ،پیشنهاد میشود

7 .7ونکاتسان و کومار.2009 ،

ضمن جلب اعتماد مشتری به وجود صداقت در ارتباط با

8 .8مین ادرس و همکاران.2019 ،

بانک ،خدمات پیشنهادی بانک با ارزشهای درک شده،
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