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چکیده
امروزه به دلیل اینکه خدمات بانکداری در بانکهای تجاری نسبتاً مشابه یکدیگر است،
متمایزسازی خدمات در جهت رقابت بین بانکها دشوار است؛ بنابراین بسیاری از بانکهای
جهانی گرایش به استفاده از رویکرد بازاریابی رابطهمند و پیادهسازی زیرساختهای آن
پیداکردهاند .در این میان ایجاد درک مثبت از کانالهای ارتباط با مشتری ،در تحکیم ارتباط و
وفاداری مشتری میتواند مؤثر باشد .هدف این تحقیق ،تعیین رابطه بین چهار نوع کانال ارتباطی با
وفاداری مشتریان بانک ملت شهر تهران است .روش پژوهش ،توصیفی و از نوع همبستگی
میباشد و با استفاده از فرمول کوکران ،تعداد  354نفر بهعنوان نمونه تعیین شدند .نحوه انتخاب
افراد نیز به روش طبقهبندیشده و تصادفی ساده میباشد .برای جمعآوری دادهها ،پرسشنامهای
تدوین و روایی و پایایی آن تأیید شد .تحلیل انجامشده ،با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون،
همبستگی میان درک مشتریان از کانالهای ارتباطی و وفاداری مشتریان را تأیید میکند.
کلمات کلیدی :کانالهای ارتباطی ،وفاداری ،بانک ملت.

 . 1گروه حسابداری ،واحد تهران جنوب ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران
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 .1مقدمه

صنعت خدمات این حقیقت را نشان میدهد که نگهداری مشتریان موجود خیلی مهمتر
از به دست آوردن مشتریان جدید است و بازاریابی وفاداری در این امر بسیار حیاتی است.
برنامههای وفاداری ،استراتژیهای ارتباطات بازاریابی مورد قبولی هستند که برای افزایش
وفاداری مشتریان اجرا میشوند تا محصوالت شرکت را از خودشان بدانند .همه برنامههای
وفاداری بهطور مؤثر اجرا نمیشوند .شرکتهای زیادی به خاطر برنامههای ناموفق وفاداری
در تقال هستند .زمانی که در مورد مؤلفههای تشکیلدهنده وفاداری اجماع نظر وجود
نداشت چرخه وفاداری شوماخر (شوماخر و لویس )2008 ،نشان داد که نگهداری وفاداری
احتیاج به توازن مستمر و هماندازهی سه عنصر دارد -1 :فرایند  -2ارزش و  -3ارتباطات.
اینترنت سبب شده است که ارتباطات نقش مضاعفی در تجربه مشتری بازی کند
بهطوریکه بهعنوان یک کاتالیزور برای فعالیتهای شرکت و مشتریان عمل نماید.
در بازاریابی سنتی یکی از موفقترین ابزارهای ارتباطات استفاده مضاعف از بازاریابی
ویروسی است که بیشتر بهعنوان بازاریابی دهانبهدهان شناختهشده است .بااینحال،
همچنان که تکنولوژی و جامعه رشد مییابند ،بازاریابی دهانبهدهان الکترونیک ()eWOM

از طریق شبکههای اجتماعی به یک جزء مهم از آمیخته بازاریابی تبدیلشده است .برزان و
همکاران ( )2015نشان دادند که کیفیت اطالعات درک شده و سبکهای ارتباطی در
تعامالت شبکههای اجتماعی مشتریان تأثیر قوی بر تجربه کلی آنها نسبت به برنامه
وفاداری داشته است و بر اهمیت اجزای ارتباطی مشتری-ساخته و شرکت-ساخته در
شبکههای اجتماعی تأکید داشتهاند .مک کال و وورهیز ( )2010نیز بر اهمیت تحقیقات آتی
در مورد برنامههای وفاداری جهت ارزیابی تالشهای ارتباطی که یک حس اجتماعی در
یک برنامه ایجاد میکنند تأکید داشتند .انجمنهای آنالین از دو توانایی ،هم برای فراهم
آوری اطالعات و هم برای پرورش یک حس اجتماعی در بین اعضاء با ایجاد شبکههای
اجتماعی برخوردارند.
اگرچه ویژگیهای ملموس برنامههای وفاداری مانند مزایا و پاداش برای کپیبرداری و
تقلید بسیار آسان هستند ،لیکن جنبههای مربوط به ارتباطات میتوانند راهی برای برنامهها
جهت جلوگیری از رقابت باشند .ارتباطات میتواند هم منافع درک شده را ارتقاء داده و
هم حس اجتماعی را از طریق کیفیت اطالعات و سبکهای ارتباطی تلقین کند؛ بنابراین،

233

رابطه کانالهای ارتباطی با وفاداری مشتریان بانک....

برای مشتریان بانک ،این نکته مطرح است که ارتباطات رابطه قابلتوجهی با وفاداری دارد.
همانطور که فناوری پیشرفت میکند ،انواع مختلف کانالهای ارتباطی برای دستیابی به
مشتری مورداستفاده قرار میگیرد .کانالهای ارتباطی بروز مانند رسانههای اجتماعی ،گفته
میشود که حس اجتماعی و درنتیجه تأثیر بر وفاداری را ارتقاء میدهند .لذا در این تحقیق
هم رابطه کانالهای ارتباطی مبتنی بر فناوری روز و همچنین کانالهای ارتباطی سنتی با
وفاداری مشتریان بانک ملت شهر تهران سنجیده میشود .لذا هدف از این تحقیق ،بررسی
رابطه بین کانالهای شرکت-ساخته (وبسایت و کارکنان شرکت) و کانالهای مشتری –
ساخته (دهانبهدهان سنتی و رسانههای اجتماعی) با وفاداری مشتریان بانک ملت شهر
تهران میباشد.
 .2مبانی نظری و توسعه فرضیهها
خدمت را فعالیت یا منفعتی نامحسوس و لمس نشدنی تعریف میکنیم که یکطرف
بهطرف دیگر عرضه میکند و مالکیت چیزی را نیز در پی ندارد .تولید خدمت ممکن است
به کاالی فیزیکی وابسته باشد یا نباشد .اجاره اتاق در هتل ،سپردن پول نزد بانک ،مسافرت
با هواپیما ،مراجعه به پزشک و مشورت با یک وکیل دعاول و  ...همه مستلزم خرید خدمت
هستند (کاتلر و آرمسترانگ.)1379 ،
در بسیاری از جوامع حدود سهچهارم نیروی کار غیر کشاورزی در صنایع خدماتی
فعالیت دارند و حدود دوسوم تولید ناخالص ملی را بر عهدهدارند .مشاغل خدماتی در
دوران رکود و کسادی بیش از مشاغل تولیدی فعالاند .حدود یکسوم پولهایی که
مصرفکنندگان خرج میکنند برای امور خدماتی صرف میشود .میزان استفاده از خدمات
و اشتغال به کارهای خدماتی در همه جوامع رو به افزایش است .هر چه امور تجارت و
فعالیتها پیچیدهتر ،تخصصیتر و رقابتیتر باشد ،امور خدماتی رشد بیشتری مییابد.
مدیران ناگزیرند برای اداره بهتر سازمانهای خود در دنیای فعال و پررقابت امروز با اصول
بازاریابی خدمات آشنا شده ،از فنون بازاریابی در ارائه خدمات و ارضای نیاز مشتریان خود
بهره گیرند (روستا و ابراهیمی.)1390 ،
امروزه سازمانها از کانالهای گوناگون برای ارتباط با خریداران و مخاطبان اسـتفاده
میکنند و درحالتوسعهی ارتباطات خود در دو بخش داخلی و خـارجی میباشند
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(مسعودی و حقیقی .)1389 ،بر اساس تحقیقات گروه ابردین ،امروزه  100درصد شرکتها
حداقل دو یا تعداد بیشتری کانال ارتباطی را برای برقراری ارتباط با مشتریانشان بکار
میگیرند .مینکارا میگوید« :حتی یک شرکت نیز وجود ندارد که تنها از یک کانال ارتباطی
استفاده کند و همه کسبوکارها حداقل از دو کانال تلفن و وبسایت بهره میبرند ».او
میافزاید« :اغلب شرکتها بهطور میانگین  4روش یا کانال ارتباطی برای تعامل با
مشتریانشان استفاده میکنند».
آرندت یکی از اولین پژوهشگرانی است که به بررسی ارتباط دهانبهدهان پرداخـت .او
ارتباط دهانبهدهان را بهعنوان ارتباطات شفاهی و چهره به چهره بین افراد در مورد
محصوالت ،خدمات و شرکتها توصیف نمود که درعینحال ارتباطـات مزبـور ماهیـت
تجاری ندارد .لتوین و همکاران نیز ارتبـاط دهانبهدهان را بهعنوان ارتباطـات بـین
مصرفکنندگان در مورد محصول ،خدمات یـا شـرکت کـه در آن منـابع مسـتقل از نفـوذ
تجاری در نظر گرفته میشوند ،معرفی کرده است .وستبروک ارتباط دهانبهدهان را همه
ارتباطات غیررسمی افراد با دیگران در مورد مالکیت ،استفاده ،ویژگیها یـا فروشـنده
کاالها و خدمات خاص میداند .با توجه به پیشرفتهای تکنولـوژیکی ،باتـل معتقـد است
در عصر الکترونیک نیازی نیست که لزوماً ارتباط دهانبهدهان را چهـره بـه چهـره ،شفاهی
و یا مستقیم بدانیم .منشأ اصلی شکلدهنده ارتباط دهانبهدهان رهبران عقیـده هستند.
رهبران عقیده درواقع استفادهکنندههای فعالی هستند که معانی موجود در پیامهای رسانهها
جمع کرده و در اختیار جستجو کنندگان عقیده قرار میدهند .بـه دلیـل اینکـه
مصرفکنندگان نمیتوانند تمامی اطالعات موجود درزمینه تصمیمات خرید را پـردازش
کنند اغلب اقدام به سادهسازی فرآیند جسـتجوی اطالعـات و تصمیمگیری میکنند .در
همین راستا ارتباط دهانبهدهان با کاهش مقدار اطالعاتی که باید جمعآوری و پـردازش
شود به فرآیند تصمیمگیری خرید کمک خواهـد کـرد .زیـرا بـجـای توجـه بـه منـابع
مختلف برای جمعآوری و پردازش اطالعات ،میتوان تنها به اطالعـات حاصـل از ارتبـاط
دهانبهدهان اکتفا کرد (شائمی و براری.)1390 ،
وفاداری یک واژهای مثبت است؛ و اصوالً دوطرفه و مبتنی بر همکاری است .در بیشتر
موارد وفاداری به مردم ،شرکتها و محصوالت نسبت داده میشود .ولی وقتیکه وفاداری
در رابطه با مشتری مطرح می شود ،تعریف سنتی ،معتبر نیست .تئوری وفاداری مشتری ،در
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ادبیات فروش و بازاریابی نسبتاً جدید است .میتوان مفهوم وفاداری مشتری را به این
شکل تعریف کرد؛ ایجاد تعهدی عمیق برای خرید مجدد یا انتخاب مجدد محصول یا
خدمات ،بهطور مستمر در آینده ،بهرغم اینکه تأثیرات موقعیتی و تالشهای بازاریابی رقبا،
بهصورت بالقوه نتواند باعث تغییر در رفتار مشتری شود؛ اما این تعریف ممکن است
محدود باشد .درواقع تعهد مشتری نتیجه این است که یک سازمان مزایایی را برای مشتریان
ایجاد کند بهطوریکه آنها افزایش خرید از آن سازمان را ترجیح دهند .تعهد واقعی مشتری
زمانی ایجاد میشود که مشتری بدون هیچگونه تشویقی خودش برای انجام خرید
برانگیخته شود .در  10سال گذشته بهطور قابلمالحظهای توجه به وفاداری مشتری،
افزایشیافته است و امروزه وفاداری مشتری بهعنوان دستورالعملی برای افزایش درآمد
مطرح است؛ اما این شاید قدم اول در تکامل مشتری مداری محسوب میشود .وفاداری را
میتوان به دست آورد ،اما سازمان باید روی این مسئله پیوسته و مستمر فعالیت کند ،اما
ایجاد وفاداری برای همه مشتریان با راهی ثابت و یکسان قابل حصول نیست .نتیجه اینکه
باید ابتدا در مورد مشتریان اطالعات داشت تا بتوان بر اساس نیازهای آنها وفاداریشان
برانگیخت (صائب نیا و میرزامحمدی.)1399 ،
 .2.1پیشینه پژوهش

ارغوانی و رجائی  1395در تحقیقی به بررسی اثرات بازخورد و تعدد کانالهـای
ارتباطی بر اثربخشی ارتباطات سازمانی پرداختند و نشان دادند که ارتبـاط معنـاداری
بین ارتباط اثربخش سازمانی و سکوت سازمانی در جامعه بررسی وجود دارد.
گلی و همکاران  1396در تحقیقی بـه بررسـی ارتبـاط بـین مـدیریت ارتبـاط بـا
مشتری الکترونیک

ECRM

و وفاداری مشتریان پرداختند .یافتهها نشان مـیدهـد کـه

رابطه معناداری میان مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیـک و وفـاداری مشـتریان در
قالب وفاداری شناختی ،عاطفی و کنشی وجود دارد .نتـای در رابطـه بـا رتبـهبنـدی
متغیرهای وابسته نشان داد که تفاوتی میان متغیرها در تأثیرگذاری وجود ندارد.
فرزین فر و اردکانی  1396در تحقیقی به بررسی نقش کارکنـان در ایجـاد رابطـه
موفق با مشتریان بهمنظور کسب وفاداری آنـان پرداختنـد .نتـای نشـان داد رضـایت
شغلی بر رضایت مشتری تأثیر مثبـت و معنـادار دارد و بـر وفـاداری مشـتری تـأثیر
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معناداری ندارد .رضایت مشتری بر وفاداری مشتری تأثیر مثبت و معنادار دارد.
احمدی و همکاران  1396در تحقیقی به اولویتبندی عوامـل مـؤثر در جـذب و
وفاداری مشتریان در شبکه اجتماعی زینک پرداختند مطابق نتای بهدستآمده شـبکه
اجتماعی زینک تأثیر متوسطی در جذب و وفاداری مشتری دارد .ایجاد محتوای غنی
و بکر و به اشتراکگذاری آن با  59درصد بیشـترین تـأثیر را دارد .گسـترش شـبکه،
پیوستن به گـروههـا و شـرکت در مباحـث هرکـدام  58درصـد ،ایجـاد گـروههـای
تخصصی مرتبط ،تائید و صحهگـذاری کانکشـنها و ارائـه پیشـنهادهای گونـاگون و
مناسب برای دیگران هرکدام  57درصد تأثیرگذار است.
حصارکی و کردستانی ( )1396در تحقیقی به بررسی تأثیر تبلیغات دهانبـهدهـان
بر ارزش برند و وفاداری مشتریان در بانـک دی پرداختنـد .نتـای تحقیقـات نشـان
میدهد که تبلیغات دهانبهدهان بر ارزش برند و وفاداری مشتریان در بانک دی تأثیر
مثبتی دارد و همچنین ارزش برند بر وفاداری مشتریان تأثیرگذار میباشد.
چیندو 5و همکاران ( )2020به بررسی تأثیر درک مشتریان از ارتباطات بازاریابی
بانکی بر وفاداری مشتریان پرداختند و نشان دادند که عناصر ارتباطات بازاریابی
بانکی شامل تبلیغات ،تبلیغات فروش ،روابط عمومی و فروش شخصی پیشبینی
کنندههای قابلتوجهی از وفاداری مشتری هستند ،اما بازاریابی مستقیم اینطور
نیست.
هیسوک 6و همکاران ( )2021در تحقیق خود با عنوان درک نقش رفتار نوآوری
خدمات بر عملکرد و وفاداری مشتریان تجاری نشان دادند که رفتار مبتکرانه مبتنی
بر فناوری و ایجاد همکاری منجر به عملکرد مشتریان تجاری میشود .عملکرد
مشتریان تجاری ارتباط تنگاتنگی با توصیهها و قراردادهای مجدد دارد .بر این ،میزان
دخالت ایمنی بر نوآوری خدمات و عملکرد مشتریان تجاری تأثیر متوسطی دارد.
بنابراین مدل پژوهش بهصورت زیر قابلبیان هست:

Chinedu
Heeseok
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 .1متغیر مستقل :متغیر مستقل متغیری است که در پژوهشهای تجربی بهوسیله
پژوهشگر دستکاری میشود تا تأثیر (رابطه) آن بر روی پدیده دیگری بررسی شود.
در این تحقیق متغیر مستقل کانالهای ارتباطی میباشد که با چهار بعد وبسایت بانک،
پاسخگویی کارکنان بانک ،شبکه اجتماعی بین مشتریان بانک و تروی دهانبهدهان مشتریان
بانک سنجیده میشود.
 .2متغیر وابسته  :متغیر وابسته ،متغیری است که تأثیر (رابطه) متغیر مستقل بر آن
موردبررسی قرار میگیرد .در این پژوهش متغیر وابسته وفاداری مشتریان میباشد.

شکل 1؛ مدل مفهومی تحقیق

بنابراین فرضیههای پژوهش بهصورت زیر قابلبیان است؛
فرضیه اصلی
بین کانالهای ارتباطی و میزان وفاداری مشتریان بانک ملت رابطه معناداری وجود دارد

فرضیههای فرعی
-1بین وبسایت بانک ملت و میزان وفاداری مشتریان بانک ملت رابطه وجود دارد
-2بین پاسخگویی کارکنان بانک ملت و میزان وفاداری مشتریان بانک ملت رابطه معناداری وجود دارد
-3بین شبکه اجتماعی بین مشتریان بانک ملت و میزان وفاداری مشتریان بانک ملت رابطه وجود دارد
-4بین تروی دهانبهدهان مشتریان بانک ملت و میزان وفاداری مشتریان بانک ملت رابطه معناداری
وجود دارد.

 .3روش پژوهش
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روش تحقیق حاضر توصیفی از نوع همبستگی و ازلحاظ هدف کاربردی میباشد .در
پژوهش حاضر جامعه آماری شامل مشتریان بانک ملت شهر تهران تشکیل میدهد .در
تحقیق حاضر با استفاده از فرمول کوکران تعداد  384نفر از مشتریان بانک ملت شهر تهران
بهعنوان نمونه انتخاب شدند .در این پژوهش ابتدا جهت تعیین پیشینه تحقیق و بحث در
مورد پیشینه موضوعی با استفاده از منابع کتابخانهای و شبکه جهانی اینترنت به جمعآوری
اطالعات مبادرت شده است .برای تأیید یا رد فرضیات از پرسشنامه استفادهشده است که از
دو قسمت تشکیل گردیده است .قسمت اول مشخصات فردی پاسخدهنده (سن ،جنس،
تحصیالت) و قسمت دوم سؤاالت اصلی تحقیق بوده که بر اساس طیف لیکرت

7

تدوینشده است و مقیاس سنجش آنها ترتیبی است.
در این قسمت هدف از جمعآوری دادهها بهوسیله پرسشنامه و ضرورت همکاری
پاسخدهنده در عرضه دادههای موردنیاز بیان میشود .در صفحهی اول پرسشنامهی
مورداستفاده در این پایان نامه ،هدف فوق برآورده شده است .بدین ترتیب که ابتدا ضمن
معرفی تحقیق ،هدف از انجام تحقیق بیانشده است .در قسمت دستورالعمل تکمیل
پرسشنامه سعی گردیده است که پاسخدهنده را با چگونگی پاسخ دادن به سؤالهای
پرسشنامه آشنا کنیم .مهمترین قسمت پرسشنامه سؤالهای آن میباشد .اولین قدم در تعیین
نوع سؤالهای پرسشنامه مشخص کردن متغیرهای پژوهش است .پسازآن محقق میتواند
در مورد نوع سؤالهایی که میتواند متغیرها را اندازهگیری کند تصمیم بگیرد.
پرسشنامههای استفادهشده در پایاننامهها هم از نوع پرسشنامه منظم یا بسته و هم از
پرسشنامه باز میتواند استفاده گردید( .متانی .)1386 ،جمعآوری اطالعات تحقیق حاضر با
استفاده از پرسشنامه انجام گردید .میزان پایایی بهدستآمده از پرسشنامه تحقیق ،میباشد و
توضیحات کاملتر مربوط به آن در (جدول  )1بیانشده است:
جدول 1؛ ضریب آلفای کرونباخ مؤلفههای تحقیق

متغیرها

ضریب آلفا

وبسایت بانک

0/85

پاسخگویی کارکنان بانک

0/89

شبکه اجتماعی بین مشتریان بانک

0/87

تروی دهانبهدهان مشتریان

0/81
Likert
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0/79

وفاداری مشتریان

 .3.1روش تجزیهوتحلیل اطالعات
در انجام این تحقیق از آمار توصیفی برای تعیین جداول ،نمودار و شاخصهای مرکزی
برای توصیف دادهها با استفاده از نرمافزار  SPSSاستفاده میشود و از آمارهای استنباطی
زیر استفاده میشود :آزمون آلفای کرونباخ برای تعیین پایایی ،آزمون شاپیرو ویلک برای
بررسی نرمال بودن توزیعهای آماری و از آزمون رگرسیون و همبستگی برای آزمون
فرضیات ،استفاده میگردد.
 .4یافتههای پژوهش
 .4.1ویژگیهای جمعیت شناختی
نمونه آماری موردنظر شامل  384نفر از مشتریان بانک ملت شهر تهران میباشد که سه
مورد به شرح زیر موردبررسی قرار گرفت:
الف) سن پاسخگویان :بیشتر مشتریان پاسخدهنده در بازه سنی  36تا  45سال میباشد.
ب) جنسیت پاسخگویان 49 :درصد از پاسخدهندگان مرد و  51درصد از مشتریان
زن میباشند.
ج) میزان تحصیالت :اکثر افراد جمعیت نمونه ( 71درصد) دارای مدرک
کارشناسیاند و تعداد ( 26درصد) کارشناسی ارشد ( 3درصد) آنها دارای مدرک
دکتریمیباشند.
 .4.2بررسی نرمال بودن دادهها با استفاده از آزمون شاپیرو ویلک
بهمنظور بررسی نرمال بودن دادهها ،به سراغ آزمون شاپیرو ویلک میرویم تا از نرمال
بودن دادهها مطمئن گردیم .معموالً چنانچه سطح معناداری در آزمون  Shapiro-Wilkکه
در اینجا (جدول  )2با  .sigنمایش داده میشود بیشتر از  0/05باشد میتوان دادهها را با
اطمینان باالیی نرمال فرض کرد .در غیر این صورت نمیتوان گفت که دادهها توزیعشان
نرمال است.
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(جدول  )2بررسی نرمال بودن
متغیرها

آماره

درجه آزادی

سطح معنیداری

وبسایت بانک

0/845

353

0/001

پاسخگویی کارکنان بانک

0/810

353

0/000

شبکه اجتماعی بین مشتریان بانک

0/849

353

0/022

تروی دهانبهدهان مشتریان

0/673

353

0/031

وفاداری مشتریان

0/680

353

0/008

همینطور که مالحظه میکنید هیچکدام از دادهها دارای توزیع نرمال نیستند زیرا سطح
معناداری آنها کمتر از  0/05است .درنتیجه برای آزمون فرضیات باید از آزمونهای
ناپارامتریک استفاده کرد.
 .4.3نتیجه فرضیهها
فرضیه اول :بررسی رابطه بین شبکه اجتماعی مشتریان بانک ملت و میزان وفاداری
مشتریان بانک ملت
در این آزمون با توجه به مقدار  sigبهدستآمده در سطح معنیداری  0/01و درجه
اطمینان  %99که  0/000میباشد که مقدار آن از  0/01بسیار کمتر است پس فرضیه  H0ما
دال بر عدم وجود رابطه رد میشود و فرضیه  H1مبنی بر وجود رابطه تائید میگردد که با
توجه به عدد بهدستآمده (جدول  )3این رابطه کامالً معنیدار بوده و با جهت و شدت
 0/073چنین استنباط میشود که رابطه مذکور خطی و مستقیم است و شدت این
همبستگی کم میباشد و میتوان ازنظر آماری و تجربی به صدق آن کامالً اطمینان داشت.
به عبارتی هر چه میزان رضایت مشتریان از شبکه اجتماعی بیشتر باشد به همان نسبت
میزان وفاداری مشتریان نیز بیشتر خواهد بود.
(جدول  )4آزمون همبستگی اسپیرمن شبکه اجتماعی با میزان وفاداری مشتریان
شدت همبستگی

0/073

مقدار معنیداری

0/000

تعداد نمونه

354

فرضیه دوم :بررسی رابطه بین وبسایت بانک ملت و میزان وفاداری مشتریان بانک
ملت
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در این آزمون با توجه به مقدار  sigبهدستآمده در سطح معنیداری  0/01و درجه
اطمینان  %99که  0/000میباشد که مقدار آن از  0/01بسیار کمتر است پس فرضیه  H0ما
دال بر عدم وجود رابطه رد میشود و فرضیه  H1مبنی بر وجود رابطه تائید میگردد که با
توجه به عدد بهدستآمده (جدول  )5این رابطه کامالً معنیدار بوده و با جهت و شدت
 0/074چنین استنباط میشود که رابطه مذکور خطی و مستقیم است و شدت این
همبستگی کم میباشد و میتوان ازنظر آماری و تجربی به صدق آن کامالً اطمینان داشت.
به عبارتی هر چه میزان رضایت مشتریان از وبسایت بیشتر باشد به همان نسبت وفاداری
مشتریان افزایش پیدا میکند.
(جدول  )5آزمون همبستگی اسپیرمن وبسایت با وفاداری مشتریان
شدت همبستگی

0/074

مقدار معنیداری

0/000

تعداد نمونه

354

فرضیه سوم :بررسی رابطه بین پاسخگویی کارکنان بانک ملت و میزان وفاداری
مشتریان بانک ملت
در این آزمون با توجه به مقدار  sigبهدستآمده در سطح معنیداری  0/01و درجه
اطمینان  %99که  0/000میباشد که مقدار آن از  0/01بسیار کمتر است پس فرضیه  H0ما
دال بر عدم وجود رابطه رد میشود و فرضیه  H1مبنی بر وجود رابطه تائید میگردد که با
توجه به عدد بهدستآمده (جدول  )6این رابطه کامالً معنیدار بوده و با جهت و شدت
 0/132چنین استنباط میشود که رابطه مذکور خطی و مستقیم است و شدت این
همبستگی متوسط میباشد و میتوان ازنظر آماری و تجربی به صدق آن کامالً اطمینان
داشت .به عبارتی هر چه میزان رضایت مشتریان از پاسخگویی کارکنان بیشتر باشد به همان
نسبت وفاداری مشتریان آنان افزایش پیدا میکند.
(جدول  )6آزمون همبستگی اسپیرمن پاسخگویی کارکنان با وفاداری مشتریان

شدت همبستگی

0/132

مقدار معنیداری

0/000

تعداد نمونه

354
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فرضیه چهارم :بررسی رابطه بین ترویج دهانبهدهان مشتریان بانک ملت و میزان
وفاداری مشتریان بانک ملت
در این آزمون با توجه به مقدار  sigبهدستآمده در سطح معنیداری  0/01و درجه
اطمینان  %99که  0/000میباشد که مقدار آن از  0/01بسیار کمتر است پس فرضیه  H0ما
دال بر عدم وجود رابطه رد میشود و فرضیه  H1مبنی بر وجود رابطه تائید میگردد که با
توجه به عدد بهدستآمده (جدول  )7این رابطه کامالً معنیدار بوده و با جهت و شدت
 0/160چنین استنباط میشود که رابطه مذکور خطی و مستقیم است و شدت این
همبستگی متوسط میباشد و میتوان ازنظر آماری و تجربی به صدق آن کامالً اطمینان
داشت .به عبارتی هرچه میزان رضایت مشتریان از تروی دهانبهدهان بیشتر باشد به همان
نسبت وفاداری مشتریان افزایش پیدا میکند.
(جدول  )7آزمون همبستگی اسپیرمن تروی دهانبهدهان با وفاداری مشتریان
شدت همبستگی

0/160

مقدار معنیداری

0/000

تعداد نمونه

354

فرضیه اصلی :بررسی رابطه بین کانالهای ارتباطی و میزان وفاداری مشتریان بانک
ملت
تحلیل رگرسیون چند متغیره ،روشی است برای تحلیل مشارکت جمعی و فردی دو یا
چند متغیر مستقل  ،Xiدر تغییرات متغیر وابسته  .Yاین آزمون برای متغیرها در سطح
فاصلهای و بهمنظور تبیین و بررسی جهت ،شدت و نوع رابطه میپردازد.
(جدول  )8خالصه نتای مدل
Model Summary
خطای معیار برآورد

ضریب تعیین تعدیلیافته

ضریب تعیین

ضریب همبستگی

مدل

0/56213

0/007

0/110

0/331a

1

a. Predictors8:
وبسایت بانک-پاسخگویی کارکنان بانک-شبکه اجتماعی بین مشتریان بانک-تروی دهانبهدهان مشتریان

چنانچه مشاهده میشود (جدول  )8ضرایب همبستگی چندگانه ،ضریب تعیین ،ضریب
تعیین تعدیلیافته و خطای معیار برآوردنشان دادهشده است؛ بنابراین میتوان بیان کرد که
A. Dependent Variable: Karafarini
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میزان همبستگی متغیر وفاداری مشتریان در یک ترکیب خطی با متغیرهای واردشده در
معادله برابر  0/331است .همچنین ضریب تعیین حاصل برابر با  0/110و ضریب تعیین
تعدیلیافته برابر با  0/007گزارششده است؛ یعنی درواقع حدود  11درصد از واریانس
متغیر وفاداری از طریق متغیرهای مستقل کانالهای ارتباطی تبیین و توجیه شده است.
(جدول  )9نتای تحلیل رگرسیون چند متغیره وفاداری مشتریان در زیر مؤلفههای کانالهای ارتباطی
مدل
1

نتای

شاخص

درجات میانگین

منابع مجموع

تغییرات

مجذورات

آزادی

مجذورات

رگرسیون

1/000

12

0/00

باقیمانده

1/00

371

0/007

کل

2/00

383

F

سطح
معناداری

0/000 34

تحلیل رگرسیون چند متغیره وفاداری مشتریان در زیر مؤلفههای کانالهای

ارتباطی
نتای حاصل از تحلیل رگرسیون در (جدول  )10نشان میدهد که رگرسیون متغیر
میزان وفاداری مشتریان در زیر مؤلفههای کانالهای ارتباطی ،ازلحاظ آماری معنیدار است
( )sig=0/00و این مؤلفهها بخشی از واریانس متغیر وابسته را تبیین مینماید.
(جدول  )10ضرایب آزمون تحلیل رگرسیون چند متغیره میزان وفاداری در زیر مؤلفههای کانالهای
ارتباطی
Sig.

T

ضریب

خطای

ضرایب

رگرسیون

معیار

رگرسیون

مدل

استانداردشده

استاندارد نشده

0/017

00/2

0/000

00/2

(ثابت)

0/000

0/000

0/000

0/045

0/021

وبسایت بانک

0/016

2/00

0/000

0/237

0/000

پاسخگویی کارکنان بانک

0/026

1/000

0/058

0/030

0/098

شبکه اجتماعی بین مشتریان بانک

0/000

0/000

0/057

0/382

0/028

تروی دهانبهدهان مشتریان

همانطور که مشاهده میکنید (جدول  )10معادله رگرسیون وفاداری مشتریان را
میتوان بر اساس ضرایب استانداردشده نوشت .بدین معنا که با افزایش یک واحد در میزان

244

1

فصلنامه کنکاش مدیریت و حسابداری ،جلد ،1شماره  ،3زمستان 1400

رضایت از وبسایت بانک ،شاهد افزایش  0/045انحراف استاندارد در وفاداری مشتریان
هستیم .همچنین با افزایش یک واحد در میزان رضایت از پاسخگویی کارکنان بانک ،شاهد
افزایش  0/237انحراف استاندارد در وفاداری مشتریان و با افزایش یک واحد در میزان
رضایت از شبکه اجتماعی بین مشتریان بانک ،شاهد افزایش  0/030انحراف استاندارد در
وفاداری مشتریان و با افزایش یک واحد در میزان رضایت از تروی دهانبهدهان مشتریان،
شاهد افزایش  0/382انحراف استاندارد در وفاداری مشتریان هستیم .پس معادله رگرسیون
استاندارد بهصورت زیر است:
 {+تروی دهانبهدهان مشتریان *( { +})0/382پاسخگویی کارکنان *( { +})0/237وبسایت بانک
*(})0/045

وفاداری مشتریان ={ شبکه اجتماعی * (})0/030
در اینجا مالحظه میشود که تروی دهانبهدهان مشتریان در مقایسه با بقیه ابعاد سهم
مثبت بیشتری در وفاداری مشتریان دارد .همچنین با توجه به مقدار  sigبهدستآمده در
سطح معنیداری  0/00و درجه اطمینان  %99که  0/000میباشد که مقدار آن از  0/01بسیار
کمتر است پس فرضیه  H0ما دال بر عدم وجود رابطه رد میشود و فرضیه  H1مبنی بر
وجود رابطه تائید میگردد که با توجه به عدد بهدستآمده (جدول  )11این رابطه کامالً
معنیدار بوده و با جهت و شدت  0/435چنین استنباط میشود که رابطه مذکور خطی و
مستقیم است و شدت این همبستگی متوسط میباشد و میتوان ازنظر آماری و تجربی به
صدق آن کامالً اطمینان داشت .به عبارتی هر چه میزان رضایت از کانالهای ارتباطی بیشتر
باشد به همان نسبت وفاداری مشتریان افزایش پیدا میکند.
(جدول  )11آزمون همبستگی اسپیرمن کانالهای ارتباطی با وفاداری مشتریان
شدت همبستگی

0/435

مقدار معنیداری

0/000

تعداد نمونه

65

 .5نتیجهگیری ،پیشنهادات

هدف این تحقیق بررسی رابطه بین کانالهای ارتباطی و وفاداری مشتریان میباشد.
بدین منظور دو پرسشنامه برای بررسی کانالهای ارتباطی و وفاداری مشتریان توزیع شد.
میزان تحصیالت اغلب پاسخدهندگان کارشناسی بوده است .از آزمون شاپیرو ویلک برای
بررسی نرمال بودن دادهها استفادهشده است .نتای نشان داد که دادههای دارای توزیع نرمال
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نیستند .درنتیجه برای آزمون فرضیات باید از آزمونهای نا پارامتریک (همبستگی اسپیرمن)
استفاده کرد؛ و نتای نشان داد که بین شبکه اجتماعی و میزان وفاداری مشتریان بانک ملت
رابطه معناداری وجود دارد؛ و همچنین بین وبسایت بانک ملت و میزان وفاداری مشتریان
بانک ملت رابطه معناداری وجود دارد و رابطه معنادار بین پاسخگویی کارکنان بانک ملت و
میزان وفاداری مشتریان تائید شد .بین تروی

دهانبهدهان مشتریان بانک ملت و میزان

وفاداری مشتریان بانک ملت رابطه معناداری وجود دارد .نتای حاصل از تحلیل رگرسیون
نشان میدهد که رگرسیون متغیر میزان وفاداری مشتریان در زیر مؤلفههای کانالهای
ارتباطی ،ازلحاظ آماری معنیدار است ( )sig=0/00و این مؤلفهها بخشی از واریانس
متغیر وابسته را تبیین مینماید .بدین معنا که با افزایش یک واحد در میزان وبسایت
بانک ،شاهد افزایش  0/045انحراف استاندارد در وفاداری مشتریان هستیم .همچنین با
افزایش یک واحد در پاسخگویی کارکنان بانک ،شاهد افزایش  0/237انحراف استاندارد در
وفاداری مشتریان و با افزایش یک واحد در میزان شبکه اجتماعی بین مشتریان بانک ،شاهد
افزایش  0/030انحراف استاندارد در وفاداری مشتریان و با افزایش یک واحد در میزان
تروی دهانبهدهان مشتریان ،شاهد افزایش  0/382انحراف استاندارد در وفاداری مشتریان
هستیم .نتای تحقیق با تحقیق ارغوانی و رجائی ( ،)1395گلی و همکاران ( ،)1396فرزین
فر و اردکانی ( ،)1396احمدی و همکاران ( ،)1396حصارکی و کردستانی ( ،)1396آن
سانگ و همکاران ( )2016و پورراهیدی و همکاران ( )2016همسو میباشد.
و نهایتاً محدودیتهای تحقیق به شرح زیر میباشد؛
 -1کمبود منابع علمی قابلدسترس :منابع علمی بسیار کم و محدودی (حداقل
بهصورت فارسی) در این حوزه وجود دارد که بهطور مستقیم به موضوع موردمطالعه و
تحقیق مربوط باشد.
 -2به دلیل پراکندگی شعبات بانک و مشتریان در سطح شهر در جمعآوری دادهها با
مشکالت زیادی مواجه شدیم
 -3به دلیل محدودیتهای مالی تنها ابزار مورداستفاده در این پژوهش پرسشنامه
میباشد و از سایر ابزارها نظیر مصاحبه و مشاهده و ...استفادهنشده است .چنانچه از سایر
ابزارهای اندازهگیری استفاده میشد یقیناً نتای تحقیق از دقت باالتری برخوردار میشد.
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