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بررسی تاثیر محرک های دارایی مشتریان بر قصد وفاداری مشتریان بانک ها با در
نظر گرفتن متغیر میانجی احساسات(مورد مطالعه :موسسه اعتباری نور)
داود موذن،1حسین عابدی ،2مژگان آملی
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چکیده:
برای بانک ها و موسسات مالی و اعتباری ،توجه به پديدة كاهش وفاداری مشتری بسیار اهمیت دارد .امروزه بانک ها و موسسات مالی ،
درصدد شناسايی و مديريت روش ها و الگوهای مؤثر ايجاد و ارتقای وفاداری مشتريان هستند .پیاده سازی محرک های دارايی مشتريان
به عنوان يک تاكتیک ضروری بمنظور افزايش وفاداری مشتريان بسیار مهم است .همچنین در مطالعات گذشته اهمیت احساسات
مشتريان به عنوان يک متغیر تعديلگر رابطه بین محرک های دارايی مشتريان و قصد وفاداری مشتريان ناديده گرفته شده است .از اين
رو اين تحقیق با هدف پر كردن خالء های تحقیقات گذشته در حوزه قصد وفاداری مشتريان بانک ها انجام می پذيرد .در اين تحقیق با
در نظر گرفتن احساسات مشتريان ،به عنوان متغیر میانجی در رابطه بین محرک های دارايی مشتريان و قصد وفاداری مشتريان ،يک
مدل معادالت ساخ تاری جهت تبیین عوامل موثر بر قصد وفاداری مشتريان موسسه اعتباری نور ارائه گرديد .نمونه گیری به روش تصادفی
ساده می باشد و تعداد نمونه ها  383نفر می باشد .از روش های حداقل مربعات جزئی و رگرسیون سلسله مراتبی برای تحلیل فرضیه
های تحقیق استفاده گرديد .نتايج تحقی ق نشان می دهد ،از بین محرک های دارايی مشتريان ،دارايی ارزش و دارايی رابطه بر قصد
وفاداری مشتريان تاثیر مستقیم دارند .همچنین احساسات منفی مشتريان بر قصد وفاداری مشتريان تاثیر معکوس دارد .در نهايت اينکه
مشاركت مشتريان بر قصد وفاداری مشتريان تاثیر مستقیم دارد.
.

واژههای کلیدی :محرک های دارايی مشتريان ،احساسات مشتريان ،قصد وفاداری مشتريان ،مشاركت مشتريان

'Investigating the Impact of Customers 'Assets on Bank Customers
Loyalty Loyalty by Considering Emotional Mediator Variables
)(Case Study: Noor Credit Institution
Review:
For banks and financial institutions, it is important to pay attention to the phenomenon of reduced customer
loyalty. Today's banks and financial institutions seek to identify and manage effective methods and patterns
of creating and promoting customer loyalty. The implementation of customer equity drivers (CED) as a
crucial marketing tactic to surge customer loyalty intentions is very important. Also, the significance of
customer emotions as moderator between CED and customer loyalty intentions has been ignored by the
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previous studies. Therefore, this research aims to fill the gaps of previous researches in the field of customer
loyalty of banks. In this study, considering customer emotions, as a mediator in the relationship between
customer equity drivers and customer loyalty intentions, a structural equation model to explain the factors
affecting customer loyalty intentions of Noor Credit Institution was presented. Sampling by random method
is simple and the number of samples is 483. Partial least squares and hierarchical regression methods were
used to analyze the research hypotheses. The results show that among the drivers of customer equity, value
equity and relationship equity have a direct impact on customer loyalty intention. Negative emotions also
have an adverse effect on customer loyalty. Finally, customer engagement has a direct effect on customer
loyalty intention.

Keywords: Relationship marketing, loyalty, meta-analysis, relationship marketing
foundations
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مدل مفهومی تحقیق
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بطور كلّی ،محرک های درايی مشتريان عبارت اند از :دارايی ارزش،

تحقیقات قبلی نشان می دهد كه يک پیوند قوی بین رابطه و قصد

دارايی برند و دارايی رابطه(راست و اولیور .)2111 ،دارايی ارزش،

وفاداری مشتريان وجود دارد(پترسون و اسمیت .)2111،28نتايج

اولین محرک وفاداری است و آن را می توان به عنوان نسبت آنچه

يک تحقیق نشان می دهد محرک های ارزش ويژه مشتريان شامل

كه از نظر قیمت و كیفت بدست آورده می شود به آن چه كه در

دارايی ارزش ،دارايی برند و دارايی رابطه بر وفاداری مشتريان

واقع برای در اختیار داشتن آن ها به عنوان قیمت پرداخت می شود

شركت سهامی بیمه ايران در شهر تهران تاثیر مستقیم

تعريف نمود(وگل و همکاران .)2118 ،دارايی ارزش باال منجر به

دارد(مظلومی و همکاران .)1392 ،به طور مشابه تاثیر مستقیم

شکل گیری نگرش های مثبت مشتری می شود كه به نوبه خود در

دارايی برند و دارايی رابطه بر وفاداری مشتريان بانک ها نیز مورد

ايجاد اعتماد  ،رضايت و وفاداری مشتريان كمک می كند(الم و

تايید قرار گرفته است(علیپور و همکاران.)1396 ،

همکاران.)2113 ،21

قصد وفاداری
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ارزش يک برند وابسته به تعدادی از مشتريان است كه حاضر به

برند خاصی دارد ،تعیین می شود(كلر .)1998 ،23دارايی برند ارتباط

پرداخت قیمت خواسته شده باشند ،وفاداری به عنوان يک نگرش

بیشتری با احساسات و عواطف مشتری دارد(آكر .)1996 ،23درايی

مطلوب نسبت به يک برند در نتیجه خريد مداوم از آن برند در

برند برای آن دسته از محصوالت و خدماتی كه مشتری نگرش يا
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طول زمان تعريف میشود (ريوز و ريکوالمه .)2118 ،

تمايالت مطلوب نسبت به آن دارد ،باالتر است(ورهوف و
همکاران .)2117 ،25در يک تحقیق كه در صنعت هتلداری كشور

نیت وفاداری به وسیله وضعیت روانشناختی يک مشتری نسبت به

انجام شد ،ثابت گرديد ارزش ويژه برند شامل كیفیت فیزيکی ،رفتار
كاركنان ،خود پنداره ايده آل ،هويت برند و تناسب سبک زندگی

يک شیء مشاهده میشود .در يک موقعیت خريد ،نیت وفاداری
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دارد(دهدشتی شاهرخ و همکاران .)1391 ،دقیقاً نتايج مشابهی در

باسو.)1993 ،31

تحقیق بهاری و همکاران( )1395در مورد مشتريان هتل های پنج
ستاره شهر تبريز بدست آمد.

مولفههای وفاداری پیچیده و پويا بوده و در طول زمان تغییر يافته

دارايی رابطه ،سومین محرک وفاداری مشتری است كه به عنوان

و متکامل میشوند .همگام با تیلور ،هانتر و النگ فلو،)2116( 32

يک واسطه میان مشتری و محصول يا خدمات عمل می كند(وگل

مدلهای بازاريابی در تالش برای تشريﺢ نه تنها جنبههای شناختی

و همکاران .)2118 ،26به زعم لیمون و همکاران )2111(27دارايی

تکامل نیازهای وفاداری است ،بلکه برای تشريﺢ جنبههای عاطفی

رابطه ،به ايجاد حس قوی و تعهد افراد كمک می كند .نتايج

28

21

. Patterson & Smith
29 . Loyalty intention
40. Rios & Riquelme

. Lam et al
. Kim et al
24
. Keller
23
. Aaker
25
. Verhoef et al
26
. Vogel et al
27
. Lemon et al
22

41. Dick & Basu
42. Taylor, Hunter & Longfellow
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آن نیز میباشد (ووگل و همکاران .)2118 ،در تحقیق رزاق و

كه نشان می دهد احساسات ،در ايجاد قصد و نیت وفاداری

همکاران( )2119مشخص شد محرک های دارايی برند شامل

تاثیرگذار است .عالوه بر اين ها ،مشخص گرديده است كه
احساسات مثبت تأثیر مثبت و معناداری بر وفاداری مشتری دارد

دارايی ارزش ،دارايی برند و دارايی رابطه بر قصد وفاداری مشتريان

(مدلر-لیراز و ياگل .)2116 ،39لی و همکاران )2118(31اظهار

تاثیر مستقیم دارند .نتیجه مشابهی در تحقیق كارگر و

داشتند كه احساسات مثبت در شکل گیری وفاداری مشتريان مفید

همکاران( )1396بدست آمد .به طوريکه ثابت شد ارزش ويژه

است ،در حالی كه احساسات منفی تأثیر نسبتاً غیرمستقیمی در
31

وفاداری داشتند .در صنعت خدمات ،سو و همکاران ( )2113ثابت

مشتری بر وفاداری مشتريان نان سحر تاثیر مستقیم دارد.
احساسات

كردند كه احساسات مثبت بر وفاداری مشتريان تاثیر مثبت دارد،
در حالیکه احساسات منفی باعث كاهش قصد وفاداری مشتريان

33

می شود .در جديدترين تحقیق انجام گرفته نیز مشخص شده است،

احساسات به عنوان جزئی ترين قسمت برای بقای انسان به حساب

احساسات مثبت و منفی در رابطه بین محرک های دارايی مشتريان

می آيد(نیندنتال و ريک .)2117 ،33تئوری دو عاملی فرض می كند

و قصد وفاداری مشتريان نقش تعدلیگری دارد(رزاق و همکاران،

كه احساسات از تركیب دو عامل شکل می گیرد :برانگیختگی

.)2119

خودكار ،كه می تواند توسط هر چیزی بوجود آيد؛ و يک برچسب

مشارکت مشتری

كه با توجه به وضعیت خاص كه تجربه می شود تعريف می شود.

42

نظريه دو عاملی پیش بینی می كند كه يک فرد با تجربه كردن

باودن )2119(33نخستین تعريف مشخص را درباره مشاركت

يک محرک با توجه به ماهیت و موقعیت يا محیطی كه او تجربه

مشتری ارائه داده و آن را فرايندی روان شناختی توصیف كرده كه

می كند ،به خود برچسب "خوشحالی" يا "ترس" می زند و به

در برگیرنده مکانیزمهايی است كه طی آن يک مشتری جديد وفادار

نتیجه آن ،احساسات گفته می شود.

شده و تکرار خريد صورت میگیرد .وان دورن و همکاران)2111(33
نیز مشاركت مشتری را جلوه هايی از رفتار مشتری نسبت به يک

در مقابل ،تئوری های توسعه يافته عواطف تأيید می كنند كه

برند يا شركت توصیف كردهآند كه فراتر از خريد بوده و در اثر

احساسات افراد همچنین توسط تجربیات اجتماعی شکل می گیرد،

محرکهای انگیزشی ايجاد میشوند .آن ها اعتقاد دارند كه اگر

كه شامل سنت های فرهنگی و عادات می باشد(سارنی.)2118 ،35

اهداف مشتری با اهداف شركت سازگار باشد ،بايد مشاركت مشتری

تئوری های توسعه ،اين مفهوم را در بر می گیرند كه احساسات

بر شركت تأثیر مثبت داشته باشد .با اين حال ،اگر اهداف مشتری

تركیبی از طبیعت (ژن) و تجربیات افراد(به عنوان مثال محلی كه

و شركت ناسازگار باشند ،مشاركت مشتری ممکن است پیامدهای

فرد در آن رشد كرده است) می باشد(برنت و همکاران.)2113 ،36

منفی بیشتری بر شركت داشته باشد .برودی و همکاران ()2111

ادبیات موجود (لوی و هینو )2116 ،37نشان می دهند كه رابطه

نیز مشاركت مشتری را يک وضعیت روانی میدانند كه به موجب

مثبت قابل توجهی بین احساسات و وفاداری مشتری بانک ها وجود

تجربه تعاملی و هم آفرينی مشتری نسبت به يک شیء (مانند برند)

دارد .نتايج مشابهی از تحقیق الداری )2117(38بدست آمده است
44

49

43

30

. Medler-Liraz & Yagil
. Lee et al
31
. Su et al
32
. Customer engagement
34
. Bowden
33
. Van Doorn

. Emotions
. Niedenthal & Ric
45
. Saarni
46
. Burnette et al
47
. Levy & Hino
48
. Ladhari
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به وجود میآيد .ويوک و همکاران )2112(35تعلق خاطر مشتری را

مشتريان و كیفیت ادارک شده تجربه مشتريان ،نقش میانجی را

در قالب میزان شدت مشاركت مشتری و برقراری ارتباط وی با

ايفا می كند .كیفیت تجربه ادراک شده منتج به سودآوری بانک

پیشنهادهای شركت يا فعالیتهای سازمانی آن شركت توصیف

می گردد(جائو و همکاران .)2121 ،

كردهاند .پانساری و كومار )2118(36در تعريفی جامع ،مشاركت

در يک تحقیق ،تاثیر محرک های دارايی مشتريان شامل دارايی

مشتری را به عنوان مکانیزمی تعريف میكنند كه از طريق آن

ارزش ،دارايی برند و دارايی ارتباطات بر قصد وفاداری مشتريان

مشتری به طور مستقیم و غیر مستقیم در ايجاد ارزش برای شركت،

بانک های چینی با در نظر گرفتن نقش میانجی احساسات مورد

همکاری میكند .همکاری مستقیم شامل خريدهای مشتری و

مطالعه قرار گرفت .نتايج تحقیق نشان داد ،برای پیش بینی بهتر

همکاریهای غیر مستقیم شامل ارجاع مشتريان ديگر به شركت

قصد وفاداری مشتريان ،در نظر گرفتن جنبه عاطفی مشتريان امری

كه مبتنی بر مشوقهای شركت هستند ،بحثهايی كه مشتری در

حیاتی است و بنابراين بايد در كنار ديگر جنبه های شناختی

رسانههای اجتماعی درباره نام تجاری میكند و بازخورد و نظرهايی

(دارايی ارزش  ،دارايی برند و دارايی ارتباطات گنجانیده شود(رزاق

است كه مشتری به شركت ارائه میكند .بر اساس تئوری مشاركت

و همکاران .)2119 ،

مشتری پیشنهاد شده توسط پانساری و كومار( ،)2117زمانی كه
مشتری از رابطه خود با شركت راضی است و دلبستگی عاطفی به

در يک تحقیق ،عوامل مؤثر بر تجربه برند مشتريان در رسانه های

شركت دارد ،میتوان گفت كه مشتری با شركت در حال مشاركت

اجتماعی و تأثیر آن بر دارايی مشتری و ارزش طول عمر مشتری

است .لذا به نظر می رسد مشاركت مشتری ،بر قصد وفاداری

مورد مطالعه قرار گرفت .يک مدل مفهومی شامل متغیرهای ويژگی

مشتريان تاثیر مستقیم دارد .در يک تحقیق مشخص شد ،مشاركت

های محصول ،تجربه برند ،دلبستگی برند  ،اعتماد به برند  ،دارايی

مشتری بر وفاداری مشتريان برند روغن ورامین با در نظر گرفتن

مشتری و ارزش طول عمر مشتری ارائه گرديد .نتايج تحقیق نشان

نقش متغیر میانجی رضايت مشتريان ،تاثیر مستقیم دارد(برنگی،

داد ارزش های كاركرد گرايی و لذت جويانه بر تجربه برند تأثیر می

میر كمالی .)1396 ،در يک تحقیق ديگر كه در صنعت بانکداری

گذارند و اين تجربیات برند مستقیماً بر دلبستگی برند  ،اعتماد به

كشور انجام گرفت نتايج نشان داد متغیر مشاركت مشتريان ،در

برند و محرک های دارايی مشتريان تأثیر می گذارد(يو و يوآن ،

رابطه بین كیفیت خدمات و ارزش ادراک شده و وفاداری مشتريان،

.)2119

نقش میانجی را ايفا می كند(عظیمی ،قاسمی.)1397 ،

در يک تحقیق تاثیر مشاركت مشتری ،خلق مشترک ارزش ،كیفیت

پیشینه تحقیق

الکترونیک خدمات و رضايت بر وفاداری مشتريان خدمات سلف-
سرويس (خود-خدمت) در بانک ملت مورد مطالعه قرار گرفت.

در يک تحقیق ،تاثیر محرک های دارايی مشتريان ،كیفیت تجربه

نتايج اين تحقیق نشان میدهد كه مشاركت مشتری بر ارزش

مشتريان و سودآوری مشتريان با در نظر گرفتن متغیر میانجی تاثیر

خلقشده مشترک اقتصادی تأثیر مثبت دارد .ارزش خلقشده

اجتماعی در صنعت بانکداری مورد مطالعه قرار گرفت .نتايج تحقیق

مشترک اقتصادی بر رضايت از سیستم تأثیر مثبت دارد .رضايت از

نشان داد محرک های دارايی مشتريان شامل دارايی ارزش ،دارايی

سیستم (سلف-سرويس) بر رضايت از سازمان (بانک) تأثیر مثبت

برند و دارايی ارتباطات به عنوان يک عامل در اختیار سازمان نقش

دارد .كیفیت الکترونیک خدمات بر رضايت از بانک تأثیر مثبت دارد

كلیدی ،به همراه تاثیر اجتماعی كه يک عامل خارج اختیار سازمان

و درنهايت اينکه رضايت از سیستم و رضايت از بانک ،بر وفاداری

می باشد در ادارک كیفیت خدمات مشتريان بانک ها دارد .به

مشتری تأثیر مثبت دارد(خداداد حسینی و همکاران.)1396 ،

عبارت ديگر تاثیر اجتماعی در رابطه بین محرک های دارايی
. Vivek et al

35

. Pansari & Kumar
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در يک تحقیق تاثیر محرک های ارزش ويژه مشتريان بر اعتماد و

قسمت اوّل ،داده های جمعیت شناختی مشتريان شامل جنسیت،

وفاداری در بستر تجارت كسب و كار با كسب و كار مورد مطالعه

سن ،تحصیالت و سابقه مشتريان را جمع آوری نمود .قسمت دوم

قرار گرفت .در اين تحقیق ارزش ويژه برند ،مشتمل بر دارايی

شامل  23پرسش بود كه متغیرهای تحقیق شامل دارايی ارزش،

ارزش ،دارايی رابطه و دارايی تجربه خدمت تعريف شده است .نتايج

دارايی برند ،دارايی رابطه ،احساسات مثبت مشتريان ،احساسات

تحقیق نشان داد در حوزه تجارت كسب و كار با كسب و كار،

منفی مشتريان ،مشاركت مشتريان و قصد وفاداری مشتريان را

ارزش ويژهی رابطه و اعتماد تأثیر قابل توجهی در وفاداری مشتری

اندازه گیری می نمود .همانطور كه در جدول  1مشاهده می شود،

دارد .از سوی ديگر ،دارايی برند ،دارايی ارزش و دارايی تجربه

پرسشنامه محقق ساخته می باشد .نحواه استخراج گويه های اندازه

خدمت كمترين تاثیر را بر وفاداری دارند(الحسینی المدرسی و

گیری سازه های تحقیق به شرح جدول زير می باشد .همچنین

طاهری.)1395 ،

برای اندازه گیری تمام گويه ها ،از طیف لیکرت پنج گزينه ای
استفاده گرديد.

روش تحقیق

جدول  -1نحوه استخراج و طراحی گويه های پرسشنامه تحقیق
ردیف

سازه

گویه ها

1

دارايی ارزش

3-1

2

دارايی برند

6-3

(رزاق و همکاران،38
)2119

استفاده شده است از نوع تحقیقات توصیفی پیمايشی قرار می باشد.

3

دارايی رابطه

9-7

همچنین از آن جا كه بکار گیری نتايج حاصله از اين تحقیق به

(رزاق و همکاران،
)2119

3

احساسات مثبت

12-11

(رزاق و همکاران،
)2119

17-13

(رزاق و همکاران،
)2119

21-18

(گوپتا و زيثمل،39
)2116

23-22

(برودی و همکاران،51
)2111

نظر به اينکه هدف اين تحقیق بررسی تاثیر محرک های
دارايی(ارزش ويژه) مشتريان بر قصد وفاداری مشتريان موسسه

منبع
(رزاق و

همکاران،37

)2119

مالی اعتباری نور با در نظر گرفتن متغیر میانجی احساسات می
باشد و برای جمع آوری داده های مورد نیاز تحقیق از پرسشنامه

افزايش ارزش ويژه مشتريان و وفاداری آن ها در بانک ها و

مشتری
5

موسسات مالی و اعتباری كمک شايانی می نمايد ،بنابراين اين

احساسات منفی
مشتری

تحقیق از نظر هدف در زمره تحقیقات كاربردی واقع می گردد.

6

جامعه آماری اين تحقیق شامل آن دسته از مشتريان موسسه مالی

قصد وفاداری
مشتری

اعتباری نور شهرستان قزوين می باشد كه حداقل يک بار از خدمات

7

اين موسسه استفاده نموده اند .با استفاده از فرمول كوچران تعداد

مشاركت مشتری

نمونه حداقل  383نفر تخمین زده شد .در تحقیقات كمّی تمايل
در اين تحقیق برای بررسی روايی پرسشنامه از روايی محتوايی

به انتخاب نمونه های احتمالی بیشتر است .به منظور برخورداری از

استفاده شده است كه برای اين منظور پرسشنامه طراحی شده در

قابلیت تعمیم دادن نتايج در آينده ،از روش نمونه گیری تصادفی

اختیار  11نفر از صاحب نظران و استادان مربوط به حوزه بازاريابی

ساده استفاده گرديد.

و بانکداری قرار داده شد و از آنان در مورد هر سوال و در خصوص

برای جمع آوری داده های مورد نیاز جهت آزمون فرضیه ها ،از

ارزيابی هدف مربوطه نظر خواهی شد و با اصالحات جزئی

پرسشنامه استفاده گرديد .پرسشنامه تحقیق شامل دو قسمت بود.
. Razzaq
. Razzaq

37

. Gupta & Zeithaml
. Brodie et al

38
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پرسشنامه تعديل شده و سپس مورد استفاده قرار گرفت .سپس با

نیازی به نرمال بودن داده ها ندارد .اين مدل حداقل مجذورات

استفاده از تحلیل عاملی تايیدی روايی گويه ها مورد بررسی قرار

جزئی به دو مدل بیرونی و مدل درونی قابل تفکیک است .مدل

گرفت .از آن جا كه بار عاملی همه گويه ها ،باالتر از  1.3بدست

بیرونی ،روابط گويه ها (سواالت پرسشنامه) با عامل ها (متغیرهای

آمد لذا روايی سازه مناسب است و هیچ يک از گويه ها حذف

پنهان) را نشان می دهد .مدل درونی مشابه تحلیل مسیر و بخش

نگرديد.

ساختاری يک مدل معادالت ساختاری است .پس از آزمون مدل

پايايی پرسشنامه با استفاده از ضريب آلفای كرونباخ بررسی گرديد.

بیرونی الزم است تا مدل درونی كه نشانگر ارتباط بین متغیرهای

از آن جا كه ضريب آلفای كرونباخ همه سازه ها بیشتر از  1.7بدست

پنهان است ،ارايه شود .با استفاده از مدل درونی می توان به بررسی

آمده است لذا پرسشنامه تحقیق از پايايی مناسبی برخوردار است.

فرضیه های پژوهش مدل پرداخت.

برای آزمون فرضیه های اول تا پنجم تحقیق و نیز فرضیه هشتم،

با توجه به خروجی دستور بوت استرپینگ 52و شکل 2در صورتی

بدلیل نرمال نبودن داده ها ،از روش حداقل مربعات جزئی استفاده

كه ارزش آماره  ،Tبین  +1/635و  -1/635باشد ،روابط بین متغیرها

گرديد و نیز برای آزمون فرضیه های هفتم و هشتم تحقیق از روش

در سطﺢ اطمینان  91درصد معنی دار نخواهد بود ،و در صورتی

رگرسیون سلسه مراتبی استفاده گرديد.

كه ارزش  ،tبزرگتر از  +1/96و يا كوچکتر از  -1/96باشد ،روابط
بین متغیرها در سطﺢ اطمینان  95درصد معنی دار خواهد بود.
همچنین در شکل ضرايب مسیر محاسبه شده نمايش داده شده

یافته های تحقیق
روش حداقل مربعات جزئی

51

است .اگر ضرايب مسیر باالی  1.3بدست آيد ،قدرت روابط بین

يک روش ناپارامتريک است كه

متغیرها بیشتر است.

جانشین مناسبی برای مدل معادالت ساختاری می باشد .روش
حداقل مربعات جزئی به حجم نمونه حساسیت كمتری دارد و

شکل  -2نتايج آزمون معناداری فرضیه های تحقیق
. Partial Least Square

51

. Bootstraping
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شکل -3ضرايب مسیر استاندارد مدل تحقیق
جدول  -2خالصه نتایج حاصل از روش حداقل مربعات
جزئی

جدول زير خالصه نتايج بدست آمده از آزمون فرضیه ای اوّل ،دوم،
سوم ،چهارم ،پنجم و هشتم تحقیق را نشان می دهد.
ضريب مسیر

T-Value

نتیجه آزمون

اول

تاثیر دارايی ارزش بر قصد وفاداری مشتری

1.351

3.379

تايید

دوم

تاثیر دارايی برند بر قصد وفاداری مشتری

-1.132

1.329

رد

سوم

تاثیر دارايی رابطه بر قصد وفاداری مشتری

1.212

2.31

تايید

چهارم

تاثیر احساسات مثبت بر قصد وفاداری مشتری

-1.118

1.188

رد

پنجم

تاثیر احساسات منفی بر قصد وفاداری مشتری

-1.1

1.779

تايید

هشتم

تاثیر مشاركت مشتری بر قصد وفاداری مشتری

1.51

8.567

تايید

رابطه

فرضیه

همانطور كه مشاهده می شود ،فرضیه های اول ،سوم ،پنجم و

به عبارت ديگر تاثیر دارايی برند بر قصد وفاداری مشتريان و نیز

هشتم تحقیق تايید گرديد .لیکن فرضیه های دوم و چهارم بدلیل

تاثیر احساسات مثبت بر قصد وفاداری مشتريان تايید نگرديد .در

اينکه آماره  Tدر آن ها بین  1.96و  -1.96بدست آمده است در

حالیکه تاثیر دارايی ارزش و دارايی رابطه بر قصد وفاداری مشتريان

سطﺢ  95درصد اطمینان رد شدند .الزم به ذكر است فرضیه پنجم

تايید گرديد .همچنین تاثیر معکوس احساسات منفی بر قصد

در سطﺢ معناداری  91درصد تايید شده است.
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شاخص :GOF

وفاداری مشتريان تايید شد .در نهايت اينکه تاثیر مشاركت مشتری
بر قصد وفاداری مشتری نیز تايید گرديد.

اين شاخص بدين معناست كه محقق می تواند پس از بررسی

برازش مدل تحقیق

برازش بخش اندازه گیری و بخش ساختاری مدل كلی پژوهش
خود ،برازش بخش كلی را نیز كنترل نمايد .اين معیار توسط

شاخص ضریب تعیین :اين شاخص مشخص می كند كه

تننهاوس و همکاران( )2113ابداع گرديده و طبق فرمول زير

متغیرهای تحقیق تا چه اندازه توانسته اند سازه مکنون مورد نظر

محاسبه می شود:

را پیش بینی و يا به عبارت ديگر تعیین كنند .همانطور كه طبق
مدل در حالت تخمین استاندارد مشاهده گرديد ،مقادير ضريب

̅̅̅
̅̅̅̅̅̅√=gof
AVE×R2 = √1.686×1.689=1.687

تعیین برای متغیر وابسته قصد وفاداری مشتريان 1.686بدست
آمده است .محققین سه مقدار  1/33 ،1/19و  1/67و را به عنوان

همانطور كه در فرمول فوق مشاهده می گردد معیار  GOFبرای

مقدار مالک برای مقادير ضعیف ،متوسط و قوی 𝑅2معرفی نموده

برازش مدل كلی  1/687محاسبه شده است كه چون بزرگتر از

اند .بر اين اساس می توان نتیجه گرفت كه مقدار 𝑅2برای متغیر

 1.36می باشد نشان دهنده برازش مناسب مدل می باشد.

وابسته قصد وفاداری مشتريان قوی می باشد.

هچنین دو شاخص  SRMRو  NFIاز ديگر شاخص های برازش

میانگین واریانس استخراج شده :53اين شاخص روايی همگرای

يک مدل معادالت ساختاری هستند .مقادير كمتر از  1.16و بیشتر
از  1.8به ترتیب برای شاخص های  SRMRو  NFIگزارش شده

سازه های تحقیق را مورد بررسی قرار می دهد و مقادير بزرگتر از

اند كه در اين تحقیق به ترتیب  1.16و  1.9بدست آمده است كه

 1.5برای آن نشان دهنده روايی همگرای باال و كیفیت مناسب

مناسب می باشد .با توجه به جمیع جهات ،مدل تحقیق از برازش

مدل ساختاری تحقیق می باشد .در اين تحقیق شاخص میانگین

مناسبی برخوردار است.

واريانس استخراج شده برای همه سازه های تحقیق بسیار مناسب
بدست آمد.

در نهايت اينکه ،برای آزمون فرضیه های ششم و هفتم تحقیق ،از
روش رگرسیون سلسله مراتبی استفاده گرديد كه نتايج آن بطور

جدول  -3محاسبه میانگین واريانس استخزاج شده سازه های

خالصه در جدول آورده شده است.

تحقیق
سازه

AVE

جذر AVE

دارايی ارزش

1.715

1.835

دارايی برند

1.669

1.818

دارايی رابطه

1.788

1.888

احساسات مثبت

1.755

1.867

احساسات منفی

1.671

1.819

قصد وفاداری

1.593

1.77

مشاركت مشتری

1631

1.793

. average variance extracted

جدول  -3خالصه نتايج آزمون رگرسیون سلسله مراتبی
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فرضیه

رابطه

ششم

تاثیر نقش تعديلگر
احساسات مثبت
بر رابطه بین
محرک های
دارايی مشتريان و
قصد وفاداری
مشتريان

فرضیه
فرعی
اول
فرضیه
فرعی
دوم
فرضیه
فرعی
سوم

TValue

مقدار
معناداری

نتیجه
آزمون

-1.615

1.53

رد

-1.213

-1.139

1.832

1.969

رد

رد

فصلنامه رهیافتی رد مدرییت بازرگانی،دوره دوم(فصل اتبستان )،سال ،9911صفحه 87-26

هفتم

تاثیر نقش تعديلگر
احساسات منفی بر
رابطه بین محرک
های دارايی
مشتريان و قصد
وفاداری مشتريان

فرضیه
فرعی
اول

1.919

1.366

رد

فرضیه
فرعی
دوم

-1.72

1.373

رد

فرضیه
فرعی
سوم

1.592

1.555

رد

متغیرهای درونی از قبیل قیمت(بائو و همکاران  .)2113 ،ولی در
بانکداری طبیعتاً مشتريان به قیمت حساسیت باالتری دارند.
فرضیه دوم:
با توجه به رد فرضیه دوم تحقیق ،مشخص شد كه در اين تحقیق،
دارايی برند به عنوان يکی از محرک های دارايی مشتريان بر قصد
وفاداری مشتريان موسسه اعتباری نور تاثیر گذار نمی باشد .لیکن

همانطور كه مشاهده می شود از آن جا كه مقادير معناداری همه

از آن جا كه در تحقیقات گذشته رابطه مذكور معنادار تشخصی

باالتر از  1.15بدست آمده است ،فرضیه ششم و هفتم تحقیق رد

داده شده است ،مديران و سیاست گذاران موسسه اعتباری نور ،بايد

می شوند .به عبارت ديگر متغیرهای احساسات مثبت و احساسات

با برنامه های برندسازی خود ارزيابی ذهنی و نامحسوس مشتريان

منفی ،در رابطه بین محرک های دارايی مشتريان و قصد وفاداری

از برند موسسه را ارتقا دهند تا احتمال وفاداری و ماندگاری

مشتريان ،نقش تعديلگر ندارند.

مشتريان افزايش يابد.

نتیجه گیری

نتیجه حاصل از اين تحقیق ،تا حدودی با نتايج تحقیقات پیش از
خو همسو می باشد .به عنوان مثال پیش از اين تاثیر دارايی برند

فرضیه اوّل:

بر قصد وفاداری مشتريان بانک ها تايید شده بود(رزاق و همکاران

با توجه به تايید فرضیه اوّل تحقیق ،پس از بررسی ها می توان به

 )2119،ولی در اين تحقیق اين رابطه معنادار تشخیص داده نشد.

اين نتیجه رسید كه هر چه موسسه اعتباری نور در خلق ارزش

يک دلیل احتمالی می تواند اين باشد كه موسسه اعتباری نور در

ادراک شده برای مشتريان خود موفق تر عمل كند و با بهبود آيتم

مقايسه با رقبا ،هنوز در حوزه برند سازی موفق عمل نکرده است و

های سودمندی ادراک شده مشتريان از قبیل ارائه طرح های سپرده

ادراک مشتری از برند ،كیفیت ادارک شده و تصوير برند موسسه

گذاری و تسهیالتی سودآور و ارزشمند برای مشتری و ارتقای

نور مطلوب نیست.

مستمر كیفیت خدمات ،دارايی ارزش مشتريان خود را افزايش دهد،

از طرفی در يک تحقیق ديگر مشخص شده بود كه دارايی برند

قصد وفاداری مشتريان به طور محسوسی افزايش می يابد و احتمال

تاثیری بر رضايت مشتريان بانک ها ندارد(دهقان و همکاران،

از دست رفتن مشتری كاهش خواهد يافت.

 .)1393همچنین در يک تحقیق كه در كشور چین انجام شده بود

نتیجه حاصل از اين تحقیق با نتايج تحقیقات پیش از خو همسو

مشخص گرديده بود ،برند نقش مهم و غالبی دارد چون به مشتريان

است .پیش از اين ثابت شده بود كه دارايی ارزش مشتريان بر قصد

كمک می كند تا ارزش خويشتن خود را به تصوير بکشند(لیائو و

وفاداری آن ها تاثیر گذار است(رزاق و همکاران  .)2119،البته اين

وانگ.)2119 ،53

نتیجه مغايرت هايی هم با تحقیقات گذشته دارد .به عنوان مثال،
فرضیه سوم:

در يک تحقیق مشخص گرديد كه مشتريان سوپر ماركت های
چینی بیشتر به متغیرهای بیرونی ارزش آفرين تمايل دارند تا

.Lia & Wang
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نتیجه بدست آمده از اين تحقیق نشان می دهد هر چه قدر دارايی

فرضیه پنجم:

رابطه قوی تر باشد میزان قصد وفاداری مشتريان موسسه نور

با توجه به تايید اين فر ضیه كه اح سا سات منفی م شتريان بانک
ها ،قصد وفاداری آن ها را كاهش می دهد ،ضروری است كاركنان
و مديران موسسه اعتباری نور به اين نکته مهم توجه داشته باشند
كه اقداماتی انجام ندهند كه موجبات احساسات منفی مشتريان از
قبیل ناراحتی ،خشم ،ناامیدی و دلسردی مشتريان را فراهم آورد.
زيرا افزايش اح سا سات منفی م شتريان باعث كاهش وفاداری و از
دست رفتن مشتريان برای همیشه می گردد.
نتیجه حا صل از اين تحقیق با نتايج تحقیقات پیش از خو هم سو
ا ست .پیش از اين نیز تاثیر معکوس اح سا سات منفی م شتريان بر
قصد وفاداری مشتريان بانک ها تايید شده بود(رزاق وهمکاران،56
.)2119

افزايش می يابد .هر چه ارزش دريافتی توسط مشتريان باال باشد،
آنان روابط خود را با سازمان بیشتر حفظ مینمايند .برای ايرانی ها
كه ذاتاً افراد احساسی و عاطفی هستند برقراری ارتباط با ديگران
از اهمیت ويژه ای برخوردار است و ارتباطات عامل بسیار تعیین
كننده ای در تصمیم گیری های مشتريان می باشد .پیش تر نتیجه
مشابهی در مورد مشتريان چینی تايید شده بود(ژای و همکاران

55

.)2113 ،
نتیجه حاصل از اين تحقیق با نتايج تحقیقات پیش از خو همسو
است .پیش از اين ثابت شده بود كه دارايی رابطه مشتريان بر قصد
وفاداری آن ها تاثیر گذار است(رزاق و همکاران  .)2119،همچنین

فرضیه ششم:
با توجه به نتايج تحقیق ،مشخخخص شخخد احسخخاسخخات مثبت نقش
تعديلگر در رابطه بین محرک های دارايی برند و قصخخخد وفاداری
م شتريان مو س سه اعتباری نور ندارد .يک دلیل عمده برای توجیه
اين نتیجه می تواند اين با شد كه احسا سات افراد در فرهنگ های
گوناگون متفاوت ا ست .به عنوان مثال پیش تر ثابت شده ا ست،
افراد در فرهنگ های آسخخخیايی احسخخخاسخخخات و عواطف خود را به
منظور حفظ هماهنگی بطور آشخخخکارا بیان نمی كنند و تمايل به
كنترل احسخخخاسخخخات خود در ا ماكن عمومی دار ند( ماركوس و
كیتاياما.)1991 ،57
نتیجه حا صل از اين تحقیق با نتايج تحقیقات پیش از خو هم سو
نمی با شد .پیش از اين نقش تعديلگر اح سا سات مثبت م شتريان
در راب طه بین محرک های دارايی مشخخختر يان و قصخخخد و فاداری
مشتريان تايید شده بود(رزاق و همکاران.)2119 ،58

پیش تر ثابت شده بود كه دارايی رابطه بر رضايت مشتريان بانک
ها تاثیر مستقیم دارد(دهقان و همکاران.)1393 ،
فرضیه چهارم:
با توجه به اين كه تاثیر احساسات مثبت بر قصد وفاداری مشتريان
تايید نگرديد ،بنابراين قصد وفاداری مشتريان به طور مستقیم از
محرک های دارايی مشتريان نشات می گیرد .يکی از داليل
احتمالی بدست آمدن اين نتیجه اين است كه هنوز در صنعت
بانکداری در كشور ايران ،به مقوله بازاريابی احساسی بی توجهی
می شود و در اكثر مواقع وفاداری مشتريان بدلیل محصوالت و
خدمات ارائه شده توسط بانک می باشد ،نه بر پايه روابط احساسی
و عاطفی.

فرضیه هفتم:

نتیجه حاصل از اين تحقیق با نتايج تحقیقات پیش از خو همسو

با توجه به نتايج تحقیق ،مشخخخص شخخد احسخخاسخخات منفی ،نقش
تعديلگر در رابطه بین محرک های دارايی برند و قصخخخد وفاداری
مشتريان موسسه اعتباری نور ندارد.
نتیجه حاصخخخل از اين تحقیق ،تا حدی با نتايج تحقیقات پیش از
خو هم سو می با شد .پیش از اين ثابت شده بود نقش اح سا سات
منفی مشخخختريان به عنوای يک متغیر تعديلگر ،رابطه بین دارايی

نمی باشد .پیش از اين ثابت شده بود احساسات مثبت مشتريان
بانک ها بر قصد وفاداری آن ها تاثیر مستقیم می گذارد(رزاق و
همکاران .)2119 ،
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برند و قصخخخد وفاداری مشخخختريان را كاهش می دهد ولی نقش
تعديلگر احسخخاسخخات منفی در مورد دارايی ارزش و دارايی رابطه و
قصد وفاداری مشتريان تايید نشده بود(رزاق و همکاران.)2119 ،

اين موسسه كمتر از حد مطلوب می باشد و متعاقباً مشتريان وفادار
محدودتر خواهند بود .به مديران اين موسسه پیشنهاد می گردد
فعالیت های ترفیعی و تبلیغاتی خود را بیشتر كنند.

فرضیه هشتم:
با توجه به نتايج تحقیق ،مشخص شد مشاركت مشتريان بر قصد
وفاداری مشتريان تاثیر مستقیم دارد .بنابراين موسسه اعتباری نور
بتواند هر چه قدر بیشتر مشاركت مشتريان خود را بیشتر كند ،آن
ها قصد وفاداری بیشتری خواهند داشت.
نتیجه حا صل از اين تحقیق ،با نتايج تحقیقات پیش از خو هم سو
می با شد .پیش از اين نیز ثابت شده بود م شاركت م شتريان ،بر
قصخخخد و فاداری آن ها تاثیر مسخخختقیم دارد(برودی و هم کاران،
.)2111

 . 5مشتری نوازی و رفتار همدالنه از كاركنان موسسه با مشتريان
در بهبود نگرش ها نسبت به اين بانک تاثیر گذار است .همچنین
انتشار اخبار موفقیت های اين موسسه در سال های اخیر و چشم
انداز مطلوبی كه موسسه نور برای خود در نظر گرفته است جملگی
بر بهبود نگرش مشتريان و در نتیجه افزايش دارايی برند مشتريان
تاثیر گذار می باشند.
 .6عدم تبعیض قائل شدن بین مشتريان ،عدم چارتی بازی و تضییع
نوبت مشتريان ،خوش قولی در پرداخت تسهیالت ،عدم بدگويی از
ساير رقبا ،تکريم مشتريان ،ارزش قائل شدن به كرامت انسانی

پیشنهادهای کاربردی:

مشتريان و رعیات دستور العمل ها و ابالغیه ها بدون اعمال سلیقه
 . 1يکی از مهمترين مواردی كه باعث از بین رفتن دارايی ارزش

شخصی كاركنان از مهمترين شاخص های رعايت اخالق در موسسه

مشتريان می گردد ،تغییر مدام در نرخ سود سپرده مشتريان قديمی

نور می باشد كه با بهود آن ها ،دارايی برند مشتريان نیز افزايش

است .لذا اكیداً به مديران موسسه اعتباری نور پیشنهاد می گردد

می يابد.

به نرخ سود سپرده های مشتريان فعلی خود دست نزنند و سود آن
 .7پیشنهاد می گردد به منظور افزايش دارايی رابطه ،موسسه به

ها را كم نکنند.

طرق مختلف مشتريان خود را شگفت زده و هیجان زده كند.
 .2طرح های تسهیالتی جذاب نقش بسیار مهمی در افزايش دارايی
ارزش مشتريان دارد .به مديران موسسه اعتباری نور پیشنهاد می

 .8برخی مشتريان به هر دلیلی موسسه را ترک كرده اند .برقراری

گردد طرح های تسهیالتی خود را تقويت كنند.

ارتباط مجدد با اين دسته از مشتريان بسیار ضروری است .بايد
داليل نارضايتی احتمالی و ترک مشتريان از دست رفته شناسايی

 . 3كیفیت خدمات يکی ديگر از معیارهای مهم در افزايش دارايی

گردد و با جبران اين داليل زمینه برای بازگشت مشتريان از دست

ارزش مشتريان می باشد .بر اساس مدل كیفیت خدمات ،59كیفیت

رفته فراهم شود.

خدمات مشتمل بر پنج شاخص قابلیت اطمینان ،قابلیت تضمین،
پاسخگويی ،همدلی و عوامل محسوس می باشد .موسسه اعتباری

 . 9رايحه مناسب ،جدابیت های بصری ،پذيرايی از مشتريان با

نور بايد هر يک از اين پنج عانل ذكر شده را به طور محسوس ارتقا

شیرينی و شکالت ،صندلی های راحت و سیستم تهويه مناسب و

دهد.

صدای مناسب همگی باعث افزايش احساسات مثبت مشتريان از
قبیل شادی ،شعف و لذت بردن از گرفتن خدمات می گردد.

 .3حضور موسسه اعتباری نور در رسانه های انبوه و تبلیغات
محیطی بسیار نا محسوس می باشد لذا به همین علت ،آگاهی برند
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مطالعه :شركت سرمايه گذاری هتل های پارس) ،مطالعات

 .11پیشنهاد می گردد كاركنان موسسه نور با خوش قولی ،همدلی،

مديريت گردشگری.32-1 :)17(7 ،

رفتار مودبانه ،صبر و شکیبايی ،جمالت نويد بخش و دلگرم كننده

-

از احساسات منفی مشتريان بکاهند.

دهقان ،نبی اهلل ،دهدشتی شاهرخ ،زهره ،نعمتی زاد،
سمانه( .)1393ارائه مدلی برای ارزش ويژه مشتری :مورد

 .11طراحی و اجرای كمپین های تبلیغاتی خالقانه و اثربخش به

مطالعه بانک كشاورزی ،پژوهش های مديريت منابع سازمانی،

منظور درگیر ك ردن مشتريان با برند موسسه اعتباری بسیار مهم

دوره چهارم ،شماره  ،1ص ص .98-82
-

است و اكیداً توصیه می گردد.

طباطبايی نسب ،سید محمد ،احمدی اسکندری،
مريم( .)1391دارايی مشتری و مولفه های آن ،اولّین همايش

 .12حضور هدفمند و قوی موسسه نور در شبکه های اجتماعی

ملّی بررسی راهکارهای ارتقای مباحث مديريت ،حسابداری و

مجازی ،به درگیر شدن مشتريان با برند موسسه و مشاركت آن ها

مهندسی صنايع در سازمان ها.
-

در برند سازی كمک شايانی می كند.

عظیمی ،حسین ،قاسمی،ناهید( .)1397بررسی تاثیر كیفیت
خدمات و ارزش درک شده بر وفاداری مشتری با اثر میانجی

منابع
-

رضايت و مشاركت مشتری (مورد مطالعه :بانک سپه) .پايان
نامه كارشناسی ارشد .دانشگاه زنجان ،دانشکده علوم انسانی.

الحسینی المدرسی ،سید مهدی ،طاهری ،زينب ،تاثیر محرک

-

های ارزش ويژه مشتريان بر اعتماد و وفاداری در

رابطه بین ارزش ويژه روابط و ارزش ويژه برند و تأثیر آنها بر

B2B(1395).پايان نامه كارشناسی ارشد ،دانشگاه يزد،

وفاداری مشتريان ،با نقش میانجی رضايت مشتری در بانک،

دانشگاه مديريت و حسابداری.
-

پايان نامه كارشناسی ارشد ،دانشگاه زنجان ،دانشکده علوم

برنگی ،ولی اهلل ،میر كمالی ،سید محمد حسن(.)1396

انسانی.

بررسی تأثیر ابعاد تعامل مشتری و مشاركت مشتری بر

-

وفاداری به برند با تأكید بر نقش میانجی رضايت برند ( مورد

موردی :شركت نان سحر) .پايان نامه كارشناسی ارشد،

موسسه آموزش عالی پويندگان دانش.

موسسه آموزش عالی تاكستان ،دانشکده علوم انسانی.

بهاری ،جعفر ،فراهانی ،بنفشه ،بهاری ،شهال ،بذله ،مرجان،

-

بهاری ،حامد( .)1395تاثیر ارزش ويژه برند بر رضايت مصرف

مورد مطالعه شركت سهامی بیمه ايران و شعب آن در تهران،

هتل های پنج ستاره شهر تبريز) ،فصلنامه پژوهش و برنامه

پايان نامه كارشناسی ارشد ،دانشگاه عالمه طباطبايی،

ريزی شهری ،دوره  ،7شماره  ،26ص ص .193-173

دانکشده مديريت و حسابداری ،تهران.

خداداد حسینی ،سید حمید ،احمدی ،پرويز ،ورند،
فرزاد( .)1396بررسی تاثیر مشاركت مشتری ،خلق مشترک
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