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چکیده
باتوجه به محیطهای رقابتی بین بانکها و موسسههای اعتباری مشتریمداری اهمیت شایانی پیدا
نمودهاست و بهعنوان یک عامل اصلی در موفقیت کسبوکارها است ،داشتن مشتریان باتجربه و وفادار در
این عرصه رقابتی میتواند باعث بقا و مزیت رقابتی در این صنعت باشد .هدف از انجام پژوهش بررسی
تاثیر بین تجربه مشتری و وفاداری بر میزان سرمایهگذاری مشتریان موسسه اعتباری کوثر اصفهان
میباشد .پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از نظر شیوه گردآوری دادهها توصیفی– پیمایشی است
که درصد توصیف و تبین تأثیر بین تجربه مشتری و وفاداری برمیزان سرمایهگذاری مشتریان موسسه
اعتباری کوثر اصفهان است .جامعه آماری پژوهش مشتریان موسسه اعتباری کوثر اصفهان میباشد .روایی
پرسشنامهها توسط متخصصین و پایایی پرسشنامهها به کمک ضریب آلفای کرونباخ  0/859محاسبه
گردید .جهت تجزیهوتحلیل دادهها از نرمافزار  Spss 22و Smart Pls 2.0استفاده شد .نتایج پژوهش
نشان داد که بین تجربه مشتری ،وفاداری و میزان سرمایهگذاری مشتریان موسسه اعتباری کوثر اصفهان
رابطه مثبت و معناداری وجود دارد .تجربه مشتری بر وفاداری نگرشی مشتریان موسسه اعتباری کوثر
اصفهان و تجربه مشتری بر وفاداری رفتاری ،وفاداری نگرشی بر سرمایهگذاری مشتریان ،وفاداری رفتاری
بر سرمایهگذاری مشتریان ،تجربه مشتری بر سرمایهگذاری مشتریان موسسه اعتباری کوثر اصفهان تاثیر
معناداری دارد.

کلمات کلیدی
تجربه مشتری ،سرمایهگذاری مشتری ،موسسه اعتباری کوثر اصفهان ،وفاداری رفتاری ،وفاداری
نگرشی.

 -1گروه مدیریت بازرگانی ،دانشگاه اصفهان ،اصفهان ،ایران (.نویسنده مسئول)mnem1363@yahoo.com
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مقدمه
بانکها به عنوان عنصر اقتصادی فعال کشور محسوب میشوند .با توجه به رقابت زیادی که در عرصه
ارائه خدمات وجود دارد ،سازمانها از جمله بانکها و موسسات اعتباری و مالی در صورتی میتوانند بقا
یابند و مشتریان خود را حفظ کنند که با ارائه خدماتی متمایز و برتر از رقبا ،تجربه خوبی از خود در ذهن
و ادراک مشتریان ایجاد کنند و مشتریان خود را به مشتریان وفادار مبدل سازند .سازمانها برای اطمینان
از تعامالت صحیح ،مداوم و مثبت با مشتریان و کاهش هزینهها روی مدیریت تجربه مشتری سرمایهگذاری
میکنند .تجربه مشتری در صنایع خدماتی عامل مهم و قابل توجهی است تنها فروش خدمات برای
متمایز بودن شما در ارائه خدمات به مشتریانتان کافی نیست؛ الزم است تجارب به یاد ماندنی برای
مشتریان خلق نمایید .امروزه خدمات بانکی عالوه بر طراحی ،ساخت و استقرار در یک زمینه ،تحت نفوذ
عناصر دیگر از جمله مشتری میباشد .مشتریان بر اساس ارزش بیشتری که در جای دیگری کسب
میکنند ،مستعد تغییر بانک هستند ،بهگونهای که تعویض بانک از جانب مشتریان به امری عادی و
چالشی مبدل شده است.
سرمایهگذاری نقش مهم و کلیدی در رشد و توسعه اقتصادی ایفا مینماید .مطالعات زیادی ارتباط
رشد و توسعه اقتصادی و سرمایهگذاری را اثبات نمودهاند (نادیکومانا .)0000 ،مدیریتهای مالی از جمله
گردشهای مالی اولویت اصلی مدیران در صنایع خدماتی از جمله بانک ها است .در بازاریابی عقیده بر
این است که کسب مشتریان جدید هزینهای بسیار باالتری نسبت به حفظ مشتریان موجود دارد با داشتن
ارتباطات عمیق و گسترده مشتریان میتوان باعث حفظ مشتریان شد (روست و همکاران .1)1885 ،زمانی
که وفاداری اتفاق بیفتد مشتری به شدت احساس مینماید که سازمان توانسته به بهترین نحو نیازهای
آن را برآورد نماید .هدف ایجاد وفادار در مشتری این است با ایجاد وفاداری در آنها احساس برنده -برنده
در بین مشتری و شرکت ایجاد شود و از این طریق شرکت میتواند رضایت مشتری خود را جلب کند و
نسبت به محصوالت خود وفاداری را ایجاد نماید (اسکات و مککللن .0)0002،اگر سازمانی بتواند وفاداری
را در مشتریان خود ایجاد و حفظ نماید میتواند زمینه رشد و بقای بلندمدت خود را فراهم سازد (کیومار،
 .2)0004تجربه مشتری از یک سازمان در نحوه تعاملش با تمام کانالهای ارتباطی مربوط به آن سازمان
شکل میگیرد و در نهایت تجربه مثبت مشتری منجر به تکرار دادوستد میگردد (باوزر.)0008 ،4
براساس بررسی ادبیات میتوان بیان نمود که وفاداری را میتوان براساس دو رویکرد وفاداری نگرشی
و وفاداری رفتاری بیان نمود؛ بنابرنظر دیک و باسیو ( )1884وفاداری نگرشی بر بیان روانشناختی افراد
تمرکز دارد ،از جمله قصد حفظ یا توصیه دیگر مشتریان بالقوه اشاره دارد و بنابرنظر بیم و کانن ()1888
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وفاداری رفتاری به نتایج رفتاری اشاره دارد مانند بازپرداخت است (یاو و همکاران .5)0018 ،یکی از
راههای شناسایی عوامل وفاداری مشتریان بررسی تجربه آنها میباشد و در واقع مرحله تجربه عالیترین
ارزش برای مزیت رقابتی و متفاوت بودن میان شرکتها است .تجربه مشتری تماماً درباره قرار دادن
نیازها ی آنها در محوریت اقداماتی است که یک شرکت الزم است انجام بدهد و همچنین حصول اطمینان
از اینکه در همه نقطههای تماس یا حتی در تمام مشتریان تجربهای بیعیب و نقص داشته وفاداری
مشتریان ،امروزه ،کلید موفقیت تجاری محسوب میشود .با افزایش وفاداری مشتریان سهم بازار و میزان
سوددهی بنگاه اقتصادی باال میرود .درک بازار با برنامهریزی و اتخاذ استراتژیهای مناسب جهت وفادار
کردن مشتریان و افزایش نرخ وفاداری آنها ،منافع بلندمدت برای بنگاههای اقتصادی به وجود میآورد.6
در سازمانها نیاز است تا به شناخت در مورد وفاداری مشتری و سودآوری کسب کنند .زیرا براین اساس
سازمان قادر خواهد بود بر روی وفاداری و ماندگاری مشتریان خود سرمایهگذاری کند (جاکوبی 7و
کینر .)0002،کیفیت خدمات درک شده توسط مشتری به عنوان عامل اصلی شناسایی وفاداری در صنایع
خدماتی به حساب میآید (کاتلر و کلر.9)0010 ،
با بررسی نمودن و شناسایی تعداد و تنوع موسسات مالی و اعتباری در سطح شهرها و رقابت آنها با
بانک ها برای کسب سهم بازار و حفظ آن ،تجربه مشتری و وفاداری آنها اهمیت شایانی در موفقیت
موسسههای اعتباری در این عرصه رقابتی خواهد داشت .با توجه به تغییرات محیطی که پیشرو میباشد،
موسسه اعتباری کوثر بایستی با شناخت و اهمیت قائل شدن به موضوع تجربه و وفاداری مشتری در
سرمایهگذاری های آتی بتواند زودتر و بهتر از رقبا نیازهای مشتریان خود را شناسایی نموده و برآورده
سازد؛ زیرا ایجاد و حفظ وفاداری در مشتریان عنصر اصلی در مزیت رقابتی و ادامه فعالیت شان با سازمان
است .به همین دلیل هدف اصلی این مطالعه بررسی تاثیر تجربه مشتری و وفاداری بر میزان سرمایهگذاری
مشتریان موسسه اعتباری کوثر اصفهان است .موسسههای اعتباری از جمله موسسه اعتباری کوثر میتواند
با توجه به پژوهش انجام شده میزان وفاداری مشتریان در سرمایهگذاری در موسسه را بررسی و نقاط
ضعف خود را شناساسی و برطرف سازد.
مبانی نظری و پیشینه پژوهش
سرمایهگذاری
سرمایهگذاری تعهد پول یا سرمایه برای خرید مالی وسایل یا دارائیهای دیگر ،به منظور منفعت
برگشتهای سودمند و مفید در قالب بهره ،سودسهام یا قدردانی از ارزش وسایل (منافع سرمایه) است.
آن وابسته به پسانداز یا کاهش مصرف است .در علم اقتصاد ،سرمایهگذاری یعنی خرید کاالیی که در
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حال حاضر مصرف نمیشود؛ اما در آینده فرد به آن نیاز پیدا خواهد کرد و آن کاال برای او سودآور خواهد
بود( .برادران و همکاران .)467-49011280،سرمایهگذاری ،فعالیتی در قالب به کارگیری وجوهی است
که بتواند یک جریان سودآور آتی ایجاد نماید .طبق این تعریف ،هریک از موارد تعهد وجوه داراییهای
مالی ،داراییهای جنسی و فعالیتهای تولیدی معنای سرمایهگذاری پیدا میکند .داراییهای مالی ،شامل
سپردههای بانکی ،خرید اوراق قرضه ملی و اوراق قرضه شرکتها ،خرید سهام و  ...است .داراییهای
جنسی ،شامل فلزات قیمتی ،زمین ،ساختمان و هر نوع کاالی بادوام دیگری است که به منظور کسب
سود ،خریداری شده باشند .در قالب تعریف رسمی ،هر سه دسته فعالیتهای مذکور ،جنبه سرمایهگذاری
دارند؛ اما در تعبیر کاربردی تنها تعهد وجوه در فعالیتهای تولیدی ،جنبه «مخارج سرمایهای» (اصطالح
معادل سرمایهگذاری) دارد (خورشیدی.)0611275 ،
تجربه مشتری
تجربهی مشتری به عنوان سفری است که مشتری طی نموده و در این سفر نقاط تماسی وجود دارد
که با انباشت ادراکات و پاسخها از سوی خریدار و فروشنده همراه است (ناسیوشن و همکاران.8)0014 ،
تجربه مشتری مجموعهای از تعامالت بین مشتری با محصول و یک شرکت یا سازمان میباشد که افزایش
این تعامالت نشان دهنده تجربیات و مشغولیتهای مشتری در سطوح مختلف میباشد که ارزیابی آن به
مقایسه بین انتظارات مشتری و محرکهایی که شرکت ارائه میکند بستگی دارد و لحظات مختلف تعامل
را با نکات قابل لمس تلفیق میدهد در حقیقت این تعریف همه بخشهای ارتباطی ،فیزیکی ،اثر بخشی،
شناختی و حسی را شامل میشود (جنتایل و همکاران .10)0007 ،جهت حمایت از روابط پایدار با مشتری
برای حیات بلندمدت سازمان ضروری است .در مورد چارچوب مدیریت تجربه مشتری همه یا هیچ وجود
ندارد ،به این معنی که این چارچوب ممکن اس ت مرحله به مرحله یا در مقیاس کوچکی اجرا شود و با
کسب تجارب بیشتر راجع به آن ،استفاده از آن در سازمان گسترش یابد (کیسکا .11)0000 ،بنابر مطالعه
ناسیوشن و همکاران ( )0014فرآیند ایجاد تجربه مشتری براساس یک مدل چهار شامل الیه اول 1ارزشها
و نیازها و خواستههای مشتریان ،الیهی دوم 1استراتژی بازاریابی مبتنی بر تجربه ،الیهی سوم 1تجربه
مشتری و انباشت تجربهها و الیه چهارم تغییر رفتار مشتری صورت میپذیرد (ناسیوشن و همکاران،
 .)0014تجربه مشتری احساسات و افکاری که حاصل همه تاثیرات از جمله محسوس و غیرمحسوس ،از
سوی هر شخصی یا هرچیزی است که نماینده مستقیم یا غیرمستقیم یک سازمان ،مارک یـا یـک
مـحصول باشد .تجربه مشتری نقاطی را که مـشتری بـا سـازمان ،محصول یا خدمت برخورد میکند ،در
بر میگیرد (بیتنر و همکاران.10 )0009 ،
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جهت مدیریت تجربه مناسب ضروری است تا سازمان استانداردهای و بهترین شیوه های عمل را
تثبیت و مشخص نماید .همچنین کیفیت و تداوم تعامالت خود را بهبود بخشیده و تجربه مشتری را
تقویت نمایند و کیفیت و سودآوری را در روابط ایجاد کنند (پایوال و ایلیوتا .12 )0009 ،استیو

فوئنتس14

( )0015در پژوهش مدیریت تجربه مشتری ر ا در مؤسسات خدمات مالی مورد بررسی قرار داد و نتایج
تحقیقات او نشان داد در بازار امروز سرمایه گذاری مؤسسات مالی روی تجربه مشتری مستقیماً آن را به
وفاداری مشتری مبدل میسازد .طبق این نتایج ،بیشترین میزان همبستگی بین سرمایهگذاری روی
مدیریت ارتباط با مشتری و وفاداری مشتری در بانکها مشاهده گردیده است .این پژوهش حاکی از آن
است که شرکتهای خدمات مالی ،باید استراتژیهای عملیاتی خود را با آنچه مدیریت ارتباط با مشتری
پیشنهاد می کند مقایسه کنند و سپس با استفاده از جزئیات آن ،مسیر پیشرفت خود را بهبود بخشند
(استیو فوئنتس .)0015 ،مدیریت تجربه مشتری میتواند باعث افزایش وفاداری مشتریان و توسعه فرایند
خرید مجدد ،ایجاد مزیت های رقابتی برجسته و دستیابی به رهبری بازار ،افزایش درآمد و سوددهی
کسبوکار ،افزایش سهم بازار افزایش مشتریان سودآور؛ توانایی نوآوریهای هدفمند و معرفی محصوالت
جدید؛ افزایش تعهد کارکنان سازمان و مدیریت ریسک سازمانی شود (هاوارد .15)0008 ،بنابرنظر کاربونه
( ) 0004خلق تجربه با اهمیت ،در ایجاد ارزش برای مشتری تغییری اساسی ایجاد نموده و در بطن
وفاداری مشتری قرار میگیرد (رحیمی باغملک و همکاران .)1289 ،باتوجه به مطالب بیان شده میتوان
فرضیات زیر را پیشنهاد نمود1
 1H1تجربه مشتری بر سرمایهگذاری مشتریان موسسه اعتباری کوثر اصفهان تاثیر معناداری دارد.
 1H2تجربه مشتری بر وفاداری رفتاری مشتریان موسسه اعتباری کوثر اصفهان تاثیر معناداری دارد.
 1H3تجربه مشتری بر وفاداری نگرشی مشتریان موسسه اعتباری کوثر اصفهان تاثیر معناداری دارد.
وفاداری نگرشی و رفتاری مشتری
بنابر نظر آندرسون و میتال ( )0000وفاداری مشتری از جمله یکی از مهمترین مدلهای شناخته
شده در زنجیره ارائه خدمات میباشد (والتر و همکاران .16)0017 ،بنابرنظر برخی از محققان از جمله
چایوهیری و هولبرک )0001( 17و دای )1868( 19و دیگ و باسیو )1884( 18و جاکوبی و کینر)1872( 00
وفاداری مشتری یکی از عوامل موفقیت در بسیاری از کسبوکارها محسوب میشود .مفهوم وفاداری از
بیان ریچارد اولیور حفظ تعهد عمیق به خرید مجدد یا انتخاب مجدد محصول یا خدمات ،به طور مستمر
در آینده ،به رغم اینکه تأثیرات موقعیتی و تالشهای بازاریابی ،به صورت بالقوه میتواند باعث تغییر در
رفتار مشتری شود (الیور .) 1888 ،وفاداری باال نشان از باال بودن پیوست و مشارکت زیاد میباشد
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(پلیونکت و همکاران .)0018،مدل سریواستاوا و کال )0016( ،وفاداری شامل وفاداری رفتاری و وفاداری
نگرشی میباشد (سریواستاوا و کال .)0016 ،وفاداری میتواند عاملی رفتاری یا عاملی روانی محسوب شود
(گیوسکی .01)0014 ،هالبورک و چادهوری )0001( 00وفاداری نگرشی را در شرایط تمایل مصرف کننده
برای ادامه ارتباط با سازمان فروش محصوالت یا خدمات بدون توجه به قیمتهای پایینتر ارائه شده
توسط رقبا و توصیه محصول /خدمات به دیگران .رویکرد وفاداری نگرش شامل عاطفی و جنبههای روان
شناختی وفاداری ،که نشان دهندهی درگیر شدن و وفاداری مشتریان به نام تجاری است (جونز و تیلور،
 .02 )0007بنابرنظر گوتی و زنگین ( ) 0012نادیده گرفتن هر دو نوع وفاداری و یا ادغام نمودن آنها به
عنوان یک متغیر برای اندازه گیری وفاداری کلی نامناسب خواهد بود .انجام این کار نه تنها از تأثیرات
متفاوتی از عامل نگرش یا عامل رفتاری در مورد وفاداری چشم پوشی نخواهد کرد؛ بلکه مانع تعیین اثر
تعامل بین وفاداری نگرشی و وفاداری رفتاری میشود (یاو و همکاران .)0018 ،بنابراین با توجه به اهمیت
این موضوع این دو بعد در این مطالعه جدا مطرح و مورد بررسی قرار گرفته شد .باتوجه به مطالب مذکور
فرضیههای زیر پیشنهاد میگردد1
 1H4وفاداری نگرشی بر سرمایهگذاری مشتریان موسسه اعتباری کوثر اصفهان تاثیر معناداری دارد.
 1H5وفاداری رفتاری بر سرمایهگذاری مشتریان موسسه اعتباری کوثر اصفهان تاثیر معناداری دارد.
پیشینه پژوهش
در جدول  1خالصهای از پیشینههای پژوهش قابل مشاهده میباشد.
جدول  -8خالصه پیشینههای پژوهش

محقق

عنوان

سریواستاوا وکال ()0016

بررسی ارتباط بین تجربه و وفاداری مشتری

رن و همکار ()0016

بررسی تجربه مشتری با هتلهای ارزان

فراست
و سالیوان ()0016

یررسی اهمیت مدیریت تجربه مشتری را در  14شرکت تدارکات خدمات
ارتباطی

استیو فوئنتس ()0015

بررسی مدیریت تجربه مشتری را در مؤسسات خدمات مالی

شاین ()0015

تحقیقی با عنوان تأثیر تجربه مشتری بر رضایت با گوشیهای هوشمند

بررسی مجدد تجربه آنالین مشتری شامل فراوانی خرید و ریسک درک
مارتین و همکاران ()0015
شده
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لمینگ
و ماسون ()0014

یک تجزیه و تحلیل از مفهوم تجربه مشتری و عملکرد آن بر برندهای
شرکتهای هواپیمایی

بشیرخان و فیاض ()0012

بررسی رابطه بین رضایت مشتریان و وفاداری و رضایت مشتریان

کشاورزیان ()1285

بررسی ارتباط تجربه مشتری و وفاداری مشتری مطالعه موردی مجتمع
فوالد مبارکه

نصیری اردلی ()1285

تأثیر مدیریت تجربه مشتری بر عملکرد بازاریابی خدمات بانکی

الماسی
و همکاران ()1284

بررسی رضایت مشتری و مشتری گرایی در اماکن ورزشی دولتی و
خصوصی مازندران

رحیمی کلور ()1284

بررسی اثرکیفیت خدمات و دانش بانک از مشتریان بر وفاداری مشتریان

بخشیزاده و همکاران
()1284

ابعاد کیفیت ،وفاداری نگرشی و رفتاری بیمه گذاران بیمه های عمر

قاضی مقدم و جوانبخت
()1282

بررسی تأثیر مدیریت ارتباط الکترونیکی با مشتری بر وفاداری مشتریان
در بانک پارسیان اصفهان

درخشانی و همکاران
()1282

بررسی ارتباط مدیریت تجربهی مشتری با وفاداری مشتریان در هتلداری

هاشمیان
و حایری ()1280

بررسی تاثیر مدیریت ارتباط الکترونیکی با مشتری بر وفاداری مشتریان
در شرکت پارس آنالین شیراز

مدل مفهومی
بر اساس مدل مفهومی پژوهش ،به منظور سنجش و ارزیابی تجربه مشتری به عنوان متغیر مستقل
پژوهش در شرکت مورد مطالعه از مدل سریواستاوا و کال )0016( ،شامل وفاداری نگرشی و وفاداری
رفتاری به عنوان متغیر میانجی و سرمایهگذاری بعنوان متغیر وابسته به دلیل جامع بودن مدل و همچنین
بروز بودن بهره گرفته شد .و هدف اصلی پژوهش بررسی تاثیر تجربه مشتری و وفاداری بر میزان
سرمایهگذاری آنان میباشد .طبق این پژوهش به بررسی تاثیر بین تجربه مشتری بر روی وفاداری نگرشی
و وفاداری رفتاری همچنین به بررسی تاثیر بین تجربه مشتری بر روی سرمایهگذاری پرداخته شده است
و اثر بین وفاداری نگرشی و وفاداری رفتاری بر روی سرمایهگذاری مشتریان موسسه اعتباری کوثر اصفهان
مطالعه شده است .مدل مفهومی پژوهش در شکل  1قابل مشاهده میباشد.
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شکل -8مدل مفهومی

روش شناسی
پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از نظر شیوه گردآوری دادهها توصیفی– پیمایشی است که
درصد توصیف و تبین تأثیر بین تجربه مشتری و وفاداری برمیزان سرمایهگذاری مشتریان موسسه اعتباری
کوثر اصفهان است .جامعه آماری در این پژوهش کلیه مشتریان  00شعبه موسسه اعتباری کوثر در سطح
اصفهان که در لحظه توزیع پرسشنامه در دسترس بودند میباشند .پرسشنامهها در میان  00شعبه در
سطح استان اصفهان توزیع گردیده است .پرسشنامهی این تحقیق از دو قسمت تشکیل شده است 1قسمت
اول ،شامل پرسشهای جمعیت شناختی است و قسمت دوم ،شامل پرسشهای اصلی پرسشنامه در مورد
تجربه مشتری ،وفاداری نگرشی ،وفاداری رفتاری و سرمایهگذاری است .پرسشهای مربوط به متغیر تجربه
مشتری برگرفته از پرسشنامه محمدی ( ،)1285پرسشهای وفاداری نگرشی و وفاداری رفتاری برگرفته
از سوئینی و وایت ( )0009و پرسشهای سرمایهگذاری محققساز میباشد .برای این پژوهش با توجه به
اینکه جامعه آماری بزرگ میباشد ،با استفاده از جدول مورگان  294نفر به عنوان نمونه انتخاب گردیده
است .جهت جمعآوری اطالعات بدین صورت که از میان تمام مشتریانی موسسه اعتباری کوثر اصفهان
افرادی که در لحظه توزیع درشعبهها حضور داشتهاند انتخاب شدند .پرسشنامه توسط برخی از استادان
و خبرگان کنترل شد و روایی و آن مورد تایید قرار گرفت و جهت بررسی پایایی آن از ضریب آلفای
کرونباخ استفاده شد که نتایج در جدول  0قابل مشاهده میباشد.
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جدول  -6ساختار پرسشنامه و آلفای کرونباخ

متغیر

تجربه مشتری وفاداری نگرشی وفاداری رفتاری سرمایه گذاری
26-09

تعداد سواالت

07-1

منابع سواالت

محمدی
()1285

آلفای کرونباخ

0/807

45-27

سوئینی و وایت سوئینی و وایت
()0009
()0009
0/760

0/701

کل پرسشتامه

48-46

48

محقق ساخته

-

0/795

0/859

باتوجه به نتایج جدول  0در پژوهش نشان میدهد که تمامی آلفای کرونباخ تمامی سازهها از 0/7
باالتر است؛ بنابراین میتوان بیان نموده که پایایی پرسشنامه مطلوب و مورد تایید میباشد.
جهت بررسی نرمال بودن دادهها از آزمون کولموگروف -اسمیرنوف استفاده شد که نتایج آن در جدول
 2قابل مشاهده میباشد.
جدول  -4آزمون نرمال بودن  :کولموگروف -اسمیرنوف

متغیر

وفاداری نگرشی

وفاداری رفتاری

سرمایه گذاری

تجریه مشتری

آماره آزمون k-s

0/076

0/097

0/054

0/024

مقدارp-

0

0

0

0

با توجه به نتایج تحلیل فوق و با توجه به مقدار  Pکه در همهی متغیرها کوچکتر از  0/05است در
دادهها از توزیع نرمال پیروی نمیکنند .بنابراین برای تجزیهوتحلیل دادهها از روشهای معادالت ساختاری
از نرم افزار  Smart PLSاستفاده شد.
تحلیل دادهها
جمعیت شناختی
قسمت جمعیت شناسی پرسشنامه شامل سه قسمت اصلی جنسیت ،سن و تحصیالت است که نتایج
آن در جدول  4قابل مشاهده است.
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جدول -3نتایج جمعیت شناختی

جنسیت
مرد

زن

سن
40-21
تا
20سال سال

44/5 0/55

19/5

48/5

تحصیالت

فوق لیسانس و
50-41
 51به باال دیپلم فوق دیپلم لیسانس
باالتر
سال
01/6

10/4

00/9

12/2

20/6

22/2

در مطالعه  012معادل  55/5درصد از مشتریان مرد و  171نفر معادل 44/5درصد زن هستند.
بنابراین بیشتر مشتریان موسسه در این نمونه مرد هستند .در این نمونه از بین مشتریان  71نفر معادل
19/5درصد دارای سن زیر  20سال 180 ،نفر معادل  48/5درصد بین  21تا  40سال 92 ،نفر معادل
 01/6درصد بین  41تا  50سال 40 ،نفر معادل 10/4درصد  51سال به باالسن دارند .در این نمونه 90
نفر معادل 00/9درصد از مشتریان دارای تحصیالت دیپلم 51 ،نفر معادل 12/2درصد فوق دیپلم105 ،
نفر معادل  20/6درصد لیسانس و  109نفر معادل 22/2درصد فوق لیسانس و باالتر هستند .بنابراین
بیشتر افراد نمونه دارای تحصیالت فوق لیسانس و درصد کمی از آنها فوق دیپلم هستند.
بررسی برازش مدل بیرونی
روایی و پایایی برای تأیید روایی در این مطالعه از سه روایی محتوا ،روایی همگرا و روایی واگرا استفاده
شده است .روایی محتوا با نظرسنجی از خبرگان بدست آمده است .نتایج بررسی برازش بیرونی در جدول
 5و 6قابل مشاهده است .همپنین در این پژوهش جهت بررسی پایایی پرسشنامه از دو معیار ضریب
آلفای کرونباخ و ضریب پایایی مرکب استفاده شد.
جدول  -5بررسی برازش بیرونی

متغیر

ضریب آلفای کرونباخ ضریب پایایی ترکیبی میانگین واریانس استخراجی
)(Alpha>0/7

)(Alpha> 0/7

)(AVE > 0/5

وفاداری نگرشی

0/798

0/810

0/624

وفاداری رفتاری

0/940

0/820

0/580

سرمایه گذاری

0/824

0/974

0/519

تجریه مشتری

0/818

0/870

0/606
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جدول  -2روایی واگر

تجریه مشتری

وفاداریرفتاری سرمایه گذاری

تجریه مشتری

0/797

وفاداری رفتاری

0/750

0/716

سرمایه گذاری

0/640

0/650

0/719

وفاداری نگرشی

0/698

0/589

0/579

وفاداری نگرشی

0/960

باتوجه به مقادیر بدست آمده مالحظه می شودکه مقادیر جذر  AVEکه بر روی قطر اصلی ماتریس
وجود دارد از مقادیر زیرین هر سلول بیشتراست و بنابراین مدل روایی واگرای قابل قبولی دارد.

بررسی برازش مدل درونی
مدل درونی نشان دهندهی ارتباط بین متغیرهای مکنون پژوهش میباشد .با استفاده از مدل درونی
میتوان فرضیههای پژوهش را بررسی نمود و همچنین میتوان ضریب  R2و کیفیت پیشبینیکنندگی
را نیز بررسی نمود که نتایج برازش مدل درونی در جدول  7و  9قابل مشاهده است.
جدول -7بررسی فرضیههای پژوهش

فرضیه

مقادیر اصلی مقادیر میانگین انحراف معیار
نمونه ) (Oنمونه )(STDEV) (M

آماره t

مقدارP -

تجریه مشتری >>>> سرمایه گذاری

0/820

0/805

0/19

0/000 48/240

تجریه مشتری>>>> وفاداری رفتاری

0/769

0/675

0/058

0/000 10/809

تجریه مشتری>>>> وفاداری نگرشی

0/047

0/240

0/089

5/076

0/000

وفاداری نگرشی>>>> سرمایه گذاری

0/228

0/204

0/142

2/106

0/000

وفاداری رفتاری>>>> سرمایه گذاری

0/645

0/680

0/075

9/018

0/001

همانطور که از مقادیر آماره  tو مقدار p-جدول گویا است ،فرضیات مربوط به مقادیر آماره  tبزرگتر
از 1/86مورد قبول واقع میشود؛ ولی برای فرضیههایی که آماره  tکوچکتر از  1/86است از نظر آماری
رد میشود.
مدل مفهومی آزمون شده در شکل  0قابل مشاهده است .اعداد نوشته شده بر روی خط ضرایب بتا
است که حاصل از معادله رگرسیونی میان متغیرهاست که همان ضریب مسیر است.
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شکل  -6مقادیر  T- valueمدل پژوهش
جدول  - 1برازش مدل درونی

متغیر

سرمایه گذاری وفاداری رفتاری وفاداری نگرشی تجربه مشتری

ضریب R2

0/910

0/440

0/428

-

کیفیت پیش بینی کنندگی Q2

0/409

0/289

0/560

0/442

معیارهای ضریب تعیین سه مقدار  0/22 ،0/18و  0/67بعنوان مالک برای مقادیر ضعیف ،متوسط و
قوی و معیار نشان دهنده قدرت پیش بینی سه مقدار  0/15 ،0/00و  0/25را کسب نماید ،به ترتیب
نشان دهنده ضعیف ،متوسط و قوی است .نتایج جدول نشان از برازش درونی قابل قبول میباشد.
برازش مدل کلی
مدل کلی شامل هر دو بخش مدل درونی و بیرونی است و با تایید برازش آن ،کامل میشود .سه
مقدار  0/05 ،0/10و  0/26بیانگر مقادیر ضعیف و متوسط و قوی بودن مدل کلی است .جهت محاسبه
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نمودن برازش مدل کلی  GOFاز فرمول زیر محاسبه میگردد .با محاسبه  GOFدر این پژوهش مقدار
 0/548بدست آمد این مقدار نشان دهنده برازش قوی مدل کلی بود چون مقدار  GOFمحاسبه شده
بزرگتر از  0/26است.

نتیجه گیری و پیشنهادات پژوهش
بزرگترین چالشی که شرکتها در دنیای امروز با آن مواجه هستند رشد فزاینده رقابت است .رشد
رقابت به نوبه خود افزایش سطح انتظارات مشتریان را در بر خواهد داشت (هوسن 10015 ،به نقل از
بخشیزاده و همکاران .)1284 ،باتوجه به عرصه رقابتی در زمینهی خدمات و هزینههای بسیار باالی
جذب مشتری توجه به مشتری و مشتریمداری باعث میشود تا سازمانها بتواند مشتریان خود را از
طریق ایجاد تجربهای مناسب بوسیله برآورده نمودن نیازها و خواسته هایشان به برترین شکل حفظ نموده
و بقا و رشد بلندمدت خود را در این عرصه رقابتی حفظ و مزیت رقابتی کسب نمایند .در این پژوهش
سعی شد به مطالعه و بررسی تأثیر تجربه مشتری و وفاداری بر سرمایه گذاری در موسسه اعتباری کوثر
اصفهان بپردازد .جهت تجزیهوتحلیل نمودن دادهها با توجه به نتایج آزمون کولموگروف -اسمیرنوف و
غیرنرمال بودن دادهها از  Smart PLS 2.0استفاده شد.
نتایج تحلیل مسیر نشان میدهد که تجربه مشتری بر سرمایهگذاری ،وفاداری رفتاری و همچنین
وفاداری نگرشی اثر معنیدار دارد .همچنین وفاداری نگرشی و وفاداری رفتار بر سرمایهگذاری اثری معنادار
دارد .نتایج مدلیابی معادالت ساختاری استخراج شده به طور مفصل در زیر ارائه میشود1
باتوجه به نتایج فرضیه اول مقدار آماره  tبرای تاثیر تجریه مشتری بر سرمایهگذاری مشتریان برابر
 48/240و مقدار  p-valueبرابر  0/000میباشد؛ با توجه به اینکه آماره  tبزرگتر از  1/86و مقادیر p-

 valueکوچکتر از  0/05است؛ بنابراین تجریه مشتری بر سرمایهگذاری مشتریان موسسه اعتباری کوثر
اصفهان تاثیر معناداری دارد .نتایج فرضیه با مطالعه نتایج پژوهش لمینگ و ماسون ( )0014همسویی
دارد .می توان بیان نمود زمانی که مشتریان تجربه داشته باشند امکان سرمایهگذاریشان در موسسه
اعتباری کوثر افزایش مییابد .نتایج فرضیه دوم نشان میدهد که مقدار آماره  tبرای تاثیر تجربه مشتری
بر وفاداری رفتاری مشتریان برابر  10/809و مقدار  p-valueبرابر  0/000میباشد؛ با توجه به اینکه آماره
 tبزرگتر از  1/86و مقادیر  p-valueکوچکتر از  0/05است .بنابراین تجریه مشتری بر وفاداری رفتاری
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مشتریان موسسه اعتباری کوثر اصفهان تاثیر معناداری دارد .با توجه به نتایج فرضیه سوم مقدار آماره t

برای تاثیر تجربه مشتری بر وفاداری نگرشی مشتریان برابر  5/076و مقدار  p-valueبرابر  0/000میباشد.
با توجه به اینکه آماره  tبزرگتر از  1/86و مقادیر  p-valueکوچکتر از 0/05است میتوان بیان نمود که
تجریه مشتری بر وفاداری نگرشی مشتریان موسسه اعتباری کوثر اصفهان تاثیر معناداری دارد؛ نتایج
حاصل از این پژوهش با نتایج مطالعات صورت پذیرفته توسط فراست و سالیوان ( )0016و استیو فوئنتس
( )0015همسویی دارد .با توجه به فرضیه چهارم مقدار آماره  tبرای تاثیر وفاداری نگرشی بر سرمایهگذاری
مشتریان برابر  2/106و مقدار  p-valueبرابر  0/000میباشد با توجه به اینکه آماره  tبزرگتر از 1/86و
مقادیر  p-valueکوچکتر از  0/05است .بنابراین وفاداری نگرشی بر سرمایهگذاری مشتریان موسسه
اعتباری کوثر اصفهان تاثیر معناداری دارد .باتوجه به نتایج فرضیه پنجم مقدار آماره  tبرای تاثیر وفاداری
رفتاری بر سرمایهگذاری مشتریان برابر  9/018و مقدار  p-valueبرابر  0/001میباشد با توجه به اینکه
آماره  tبزرگتر از  1/86و مقادیر  p-valueکوچکتر از  0/05است بنابراین وفاداری رفتاری بر سرمایهگذاری
مشتریان موسسه اعتباری کوثر اصفهان تاثیر معناداری دارد .در جدول  8خالصهای از نتایج مقایسه با
پژوهشهای پیشین قابل مشاهده است.
جدول  -3مقایسه نتایج با پژوهشهای پیشین

محقق
کشاورزیان

سال

 1285بررسی ارتباط تجربه مشتری و وفاداری مشتری مجتمع فوالد مبارکه

نصیری اردلی 1285
الماسی و
همکاران

عنوان

1284

تطابق
دارد

تأثیر مدیریت تجربه مشتری بر عملکرد بازاریابی خدمات بانکی

دارد

بررسی رضایت مشتری و مشتری گرایی در اماکن ورزشی مازندران

دارد

رحیمی کلور  1284بررسی اثرکیفیت خدمات و دانش بانک ازمشتریان بروفاداری مشتریان

دارد

مقدم و
جوانبخت

1282

تأثیر مدیریت ارتباط الکترونیکی با مشتری بر وفاداری مشتریان در
پارسیان

دارد

درخشانی

1282

بررسی ارتباط مدیریت تجربهی مشتری با وفاداری مشتریان در
هتلداری

دارد

بررسی تاثیر مدیریت ارتباط الکترونیکی با مشتری بر وفاداری مشتریان
هاشمیان و
1280
در شرکت پارس آنالین شیراز
حایری
رن و
همکاران
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0016

بررسی تجربه مشتری با هتل های ارزان

دارد
دارد
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فراست و
سالیوان

0016

یررسی اهمیت مدیریت تجربه مشتری را در  14شرکت تدارکات
خدمات ارتباطی

دارد

استیو
فوئنتس

0015

بررسی مدیریت تجربه مشتری را در مؤسسات خدمات مالی

دارد

شاین

 0015تحقیقی با عنوان تأثیر تجربه مشتری بر رضایت با گوشی های هوشمند دارد

مارتین و
همکاران

بررسی مجدد تجربه آنالین مشتری شامل فراوانی خرید و ریسک درک
0015
شده

دارد

لمینگ و
ماسون

یک تجزیه و تحلیل از مفهوم تجربه مشتری و عملکرد آن بر برندهای
0014
شرکتهای هواپیمایی

دارد

بشیرخان و
کوثر فیاض

0012

بررسی رابطه بین رضایت مشتریان و وفاداری و رضایت مشتریان

دارد

با توجه به نتایج حاصل از فرضیههای پژوهش پیشنهادات زیر ارائه میشود1
 پیشنهاد میشود سرعت فرآیند پذیرش و ارائه خدمات به مشتریان مناسب باشد و امکانات موجوددر موسسه اعتباری کوثر نیاز مشتریان را برآورده نماید و کارکنان در هنگام ارسال نامه ،پیام و فکس
جانب احتیاط را رعایت نمایند.
 پیشنهاد می شود مکان قرار گرفتن شعبات موسسه اعتباری کوثر مناسب باشد و صدای نوبتدهیبه میزان کافی بلند و رسا باشد در ضمن روشنایی داخل شعبه مناسب باشد و در صورت لزوم صندلیهای
مشتریان مناسب و راحت باشد .در شعب موسسه اعتباری کوثر فضای مناسبی جهت نوشتن فیش توسط
مشتری وجود داشته باشدو شعب از نظر ظاهر ساختمان تمیز و مرتب باشد.
 پیشنهاد می شود خدمات بانکی مربوط به مشتریان به سهولت انجام گیرد و وسایل و تجهیزاتداخل شعب مانند دستگاه نوبتدهی ،پول شمار و غیره تمیز و سالم باشد و کارکنان موسسه اعتباری
کوثر با یکدیگر تعامل مناسب و محترمانهای داشته باشند.
 پیشنهاد می شود کارکنان به خوبی اطالعات مورد نیاز مشتریان را در اختیارشان قرار دهند و بامشتریان خود مناسب و محترمانه برخورد نمایند و نحوه نظارت رئیس شعبه نسبت به کارکنان مناسب
و متناسب با شرایط باشد.
 -امکانات ارائه شده در موسسه اعتباری کوثر جدید و بروز باشد و خدمات بانکی ارائه شده منطبق با
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تبلیغات باشد و در صورت ایجاد مزاحمت توسط مشتریان ،کارکنان آن را به خوبی مدیریت و کنترل
نمایند.
 پیشنهاد می شود لباس کارکنان منظم و مرتب و به صورت یکپارچه باشد و سرعت عمل کارکنانمناسب باشد تا کارکنان در اسرع وقت نیاز مشتریان را برآورده نمایند.
یکی از راهکارهای بهبود رضایت مشتریان را میتوان اهمیت دادن به شکایات مشتریان ذکر کرد.
بیشتر مشتریان زحمت شکایت کردن را به خود نمیدهند و گاه حتی برخورد نامناسب و تهدید کارمند
این اجازه را نمیدهد که اعتراض کنند و به همان شکل به راه خود ادامه میدهند .پس موسسه اعتباری
کوثر باید برای یافتن علت نارضایتی و نیز برطرف کردن مشکالت شناسایی شده ،برنامهها و اقداماتی را
صورت دهد .یکی از علل نارضایتی مردم کشورمان از سازمانهای خدماتی این است که اینگونه سازمانها
توقعاتی را ایجاد میکنند که قادر به ارائه مطلوب و به موقع آنها نیستند .انتظارات بیش از حد و غیر واقع
درنهایت منجربه نارضایتی مشتریان میشود اما انتظارات مطلوب و قابل حصول موجب انگیزش و رضایت
مشتریان می شود .موسسه اعتباری کوثر باید با ایجاد انتظارات مطلوب و برآورده نمودن این نیازهای
مشتریان ،هر چه بیشتر رضایت آنها را کسب نماید .شناسایی اهمیت ابعاد مختلف کیفیت خدمات از دید
مشتریان و همچنین بررسی عملکرد و وضعیت کیفیت خدمات بانک و شناسایی نقاطی که موسسه در
آن ها ضعف دارد کمک فراوانی به بهبود کیفیت خدمات ارائه شده از سوی موسسه و در نهایت ،رضایت
مشتری مینماید.
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