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تحقق خرید جانبی با رویکرد اثربخشی مدیریت ارتباط با مشتری و عملکرد
ارتباطات بازاریابی یکپارچه
بهمن منصورحسینی
دانشجوی کارشناس ارشد مدیریت اجرایی دانشگاه آزاد اسالمی ،واحداراک،اراک،ایران

دکترعادل آذر راهنما

چکیده :
هدف بررسییی مدل سییااراری تاثیربین عملکردارتباطات بازاریابی یکپارچه ( )IMC-Pواثربخشییی مدیریت ارتباط
بامشییرری( )CRM-Eبااریدجانبی اسییت این پژوهش ازنظرهدف کاربردی،ازنظر روش توصییی ی-همبسییرگی ،جامعه
آم یاری ای ین پژوهش راکارمندان ومشرریان بانک پارسیان درشهرتهران به تعداد  413مورد درهردوگروه تشکیل دادند.
به منظورگردآوری اطالعات ازپر س شنامه های پادماو سچی وهمکاران ( )2112ومایکریدوهمکاران ( )2113بهره ج سره
شد .مول ه های پرسشنامه برای دو گروه مشرریان و کارمندان  ،که پرسشنامه گروه مشرریان مول ه اریدجانبی،رضایت
مشیییرر یان و و فاداری آن ها ودرگروه کارم ندان نیز مرغیر؛ت عا مل بامشیییرری،بر نا مه ریزی راهبردی عملکرد های
ترکیبی،ماموریت بازاریابی،تعهدسیییازمانی،رویکردفرایندم،ور،گرایش به فناوری،تجربه مشیییرری واطمینان مشیییرری
موردسنجش قرار گرفت.نرایج آزمون همبسرگی اسپیرمن موید آن بود که اثربخشی مدیریت ارتباط بامشرری (CRM-
 )Eباعملکردارتباطات بازاریابی یکپارچه ( )IMC-Pو همچنین عملکرد بازار در سیییاط اطمینان  99درصییید راباه
مسییرمیو و معناداری دارد .همچنین عملکرد بازار نیز با ارید جانبی همبسییرگی موبت و معناداری را نشییان داد .نرایج
مدل سیییازی معادست سیییااراری نیز تاثیر ( )CRM-Eبر ( )IMC-Pو عملکرد بازار ،همچنین تاثیر ( )IMC-Pبر
عملکرد بازار و ارید جانبی را مورد تایید قرار داد.
کلید واژه :اثربخشی مدیریت ارتباط بامشرری ،عملکردارتباطات بازاریابی یکپارچه ،عملکرد بازار،اریدجانبی.
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مقدمه:
یکی از بهررین شیوههای افزایش مشرری ،ح ظ و نگهداشت آن است .ساسنه سازمانها درصد باسیی از مشرریان اود را به دلیل
کو توجهی به آنها از دسییت میدهند.ارائه ادمات به مشییرریان با کی یت عالی و به طور مسییرمر ،موجب مزیت رقابری برای
سییازمانهامیشییود.یکی از سییازمان های مهو در هر کشییوری نظان بانکی می باشیید در حوزه بانکداری می توان از طریق ایجاد
وفاداری م شرریان ،ارید جانبی را ارمغان آورد .ارائه ادمات و م ،صوست از طریق بکارگیری ابزارهایی همچون مدیریت ارتباط
با مشیییرری و ارتباطات بازاریابی یکپارچه ،تالش میکنند نیازهای مشیییرریان اود را دریافت کرده و هر روز بهرر و بیشیییرر به
چگونگی ادمات اود بی زایند .هدف مدیریت ارتباط با م شرری این ا ست که فر صت بازگ شت دوباره م شرری را به کمییییک
بهب یود فرآین ید ارتباط با مشرری افزایش دهد .م ه یون ایج یاد ارتباط مناسب و اثربخش با مشرری به روشهای مخرلف ب یرای
الیق سیود بلند مدت در نظر گرفت (امیرشاهی و همکاران.)2112،برنامههای مدیریت ارتباط با مشرری بیر شناسیایی بهررین
مشرری و نگهیداری آن و تشیویق مشیرری بیه اسیر اده بیشرر از م،صوست و ادمات تمرکز دارد و کلید موفمیت این راباه،
در ایجاد یک راباه اثربخش با مشرری است (باران و همکاران.)2111 ،
مدیریت ارتباط با م شرری اایرا به اولویتهای بی شرر شرکتها تبدیل شده ا ست و آنها برای بما دربازارهای رقابری سرمایه
گذاریهای عمدهای دراین زمینه انجیییان میدهند(علیوادی و همکاران.)2119،ارتباطات بازاریابی ،در اواار قرن بیسرو میالدی
مارح شیید ،و سییریعا در علون بازاریابی جایگاهی برای اود ایجاد کرد.تاکنون ،نظرات مر اوتی دراصییو
است؛ اما دراصو

آن مارح گردیده

نمش و ضرورت آن وحدت نظر وجود دارد.پویایی باس و رقابت شدید در بازار ،شرکت ها و سازمان ها را بر

آن داشییره که به دنبال بهررین راه برای ارتباط با مشییرریان اود باشییند و تمان عملیات ممکن را انجان دهند تا مشییرریان را
مرماعد سازند که ازکاس یا ادمات آن ها اسر اده کنند(کلو)2111،
یکی از سییازمان های مهو در هر کشییوری نظان بانکی می باشیید بانک ها و موسییسییات مالی و اعرباری نمش بسیییار مهمی در
پیشرفت و توسعه اقرصادی هر کشور ای ا مینمایند .با توجه به تعداد قابل توجه بانک ها و موسسات مالی و اعرباری در کشور،
همچنین با توجه به روند ا صو صی سازی بانک های دولری ونیز تبدیل تعاونی های اعربار و مو س سات مالی اعرباری به بانک،
اندازه گیری عملکرد و اثربخ شی داالی آن ها بویژه در در برقراری ارتباط با م شرریان اهمیت ویژه ای پیدا کرده ا ست(موتمنی
و همکاران )1419 ،معموسسازمانهای تجاری و سنری کشور ،روشهای نوین روابط با مییشرری را مییدنظییرقرارنداده و به مرور
زمان بی شرر م شرریهای اود را از د ست میدهند .در ت،میمات م شخص شده که  22در صد از سازمانهای ناموفق ،وفاداری
م شرری را موثرتلمی نکردهاند( .مم صودی )1412 ،ح ظ و تمویت وفاداری م شرریان برای بانک هاییکه دغدغه ح ظ و تو سعه
جایگاه رقییییابری اویش را در بازار دارند،چالش ا سرراتژیک تلمی می شود( .آمر و آلروبایی .)2112 ،سرعت تراکنش ،همراهی با
مصرف کننده و سهولت اسر اده ،اعرماد و مسائل مربوط به حریو اصوصی ،از مهمررین عوامل در انرخاب بانک توسط مشرری
میباشیید(ملکی و اکبری .)1419 ،بر این اسییاس تدوین و یا ارائه یک الگویی مناسییب برای تعیین اثربخشییی مدیریت ارتباط با
م شرری ،امری ضروری ست تا در کنار یک ادمت ارائه شده ،بروان سایر ادمات بانکی را به م شرریان ارائه وعملکرد بانک را
ارتماء بخ شیدکه در این میان مو ضوع ارید جانبی با توجه به جدید بودن آن در شرکتها به طور اعو و در بانک به طور ااص
با االء ماالعاتی مواجه بوده و تعیین عوامل مؤثر بر آن ضرورت انجان پژوهشهای بیشرری را در این زمینه تبیین مینماید
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با بررسیییی جامعی که پادماوسیییچی و همکاران ( )2112بر روی عوامل مؤثر در اندازه گیری اثربخشیییی ارتباط با مشیییرریان
پییردااییرییهانیید بییه پیینییج عییامییلت تییجییربییه مشیییییرییری از بییانییک ،تییعییهیید سیییییازمییانییی کییارکیینییان،
رویکرد فرایند م،ور در بانک ،قابلیت اطمینان (اعرماد مشرری به بانک) ،ت،مق فناوری و ادمات بانکداری الکررونیکی در نظان
بانکی را معرفی نمود که میتوانند بر روی شییااصهای رضییایت مشییرری و به تب آن وفاداری مشییرریان مؤثر واق گردد.در
ماالعه مایک رید و همکاران )2113( ،نیز سیییه عامل زیر سیییاات ،طرح ریزی و کی یت تعامل به عنوان معیارهای مؤثر در
اثربخ شی ارتباطات بازاریابی یکپارچه ا شاره شده ا ست که میتوانند بر روی عملکرد بازاریابی تأثیر گذار با شند.بر همین ا ساس
در این ماالعه م،مق سییعی دارد تا به بهره گیری از مدل ارائه شییده توسییط پادماوسییچی و همکاران ( )2112و مایک رید و
همکاران)2113( ،به این سؤال پا سخ دهدکه معیارهای مارح شده به عنوان معیارهای اثربخ شی مدیریت ارتباط با م شرری و
عملکرد ارت با طات بازار یابی یک پار چه تا چه میزان میتوان ند رضیییا یت مشیییرر یان و و فاداری آن ها را در با نک پارسییی یان
ت،مق ببخشییندو و چه اندازه بر ارید جانبی مؤثر اسییتو و هر یک از معیارها از چه درجه اهمیری و همبسییرگی بارضییایت و
وفاداری مشرریان براوردارند و آیا مدل ارائه شده در این پژوهش از برازش مناسبی برای ارید جانبی مشرریان بانکی براوردار
اواهد بودو
ادبیات تحقیق
م اهیو ر ضایت ووفاداری،دوعامل پیش بینی کننده قوی درموردح ظ م شرری،یابه عبارت دیگر،ادامه دادو سردم شرری باعر ضه
کننده ادمت یاتکراراریدازیک مارک تجاری ویژه واریدجانبی به شییمارمیروند.ارید جانبی عبارت اسییت از فروش سییایر
م،صییوست و یا ارائه ادمات دیگر به مشییرری و تمایلی که مشییرری برای دریافت سییایر ادمات دارد(پادماوسییچی و همکاران
.)2112،
شمسی ارمندی نواب ()1494پژوهشی را با اهداف بررسی تأثیر ابعاد ه رگانه مدیریت ارتباط با مشرری (پاسخگویی ،ارتباطات،
دسررسی ،تواض  ،شایسرگی ،درک و شناات مشرری ،چراه مدیریت ارتباط با مشرری) بر رضایت و وفاداری مشرریان شرکت
انجان شد .جامعه آماری پژوهش شامل کلیه مشرریان سیو کارت شرکت ایرانسل در م،دوده شهر اص هان بودند .برای بدست
آوردن اطالعات  011پرسشنامه میان مشرریان شرکت مخابراتی ایرانسل توزی گردید ،که حدود  410پرسشنامه معربر جم
آوری شییده وهمچنین از آزمون tوت،لیلواریانس ( ،)ANOVAاسییر اده شیید ،که درنهایت برای تجزیه وت،لیل و به کار گیری
این آزمونها از نرن افزار SPSSا سر اده شد و همچنین برای ت،لیل عاملی و الگو سازی معادست سااراری نرن افزار Amos
مورد اسر اده قرار گرفت ،که نرایج ت،میق حاکی از تأثیر گذاری موبت مدیریت ارتباط با مشرری و ابعاد ه رگانه آن بر رضایت
و وفاداری مشرریان شرکت بود.
با برر سی جامعی که پادماو سچی و همکاران( )2112بر روی عوامل موثر در اندازه گیری اثربخ شی ارتباط با م شرریان پردااره
اند به پنج عاملت تجربه مشرری از بانک ،تعهد سازمانی کارکنان ،رویکرد فرایند م،ور در بانک  ،قابلیت اطمینان(اعرماد مشرری
به بانک) ،ت،مق فناوری و ادمات بانکداری الکررونیکی در نظان بانکی را معرفی نمودکه می توانند بر روی شااص های رضایت
مشییرری و به تب آن وفاداری مشییرریان موثر واق گردد.در ماالعه مایک رید و همکاران )2113( ،نیز سییه عامل زیر سییاات،
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طرح ریزی و کی یت تعامل به عنوان معیارهای موثر در اثربخشی ارتباطات بازاریابی یکپارچه اشاره شده است که می توانند بر
روی عملکرد بازاریابی تاثیر گذار باشند
رابطه اثربخشی مدیریت ارتباط با مشتری با وفاداری و رضایت مشتری:
 CRMاسییرراتژی تجاری مرمرکز برمشییرری میباشییدکه با ارائه ادمات شییخصیییتر به هرمشییرری،وفاداری اورا افزایش
میدهد.پژوهشها نشان داده که پنج درصدافزایش در ح ظ مشرری،نودوپنج درصدافزایش درارزش برای سازمان رادر براواهد
دا شت (گرین برگ.)2112،بکارگیری)( CRMعالوه بر اینکه نیازهای ت صری،ی م شرریان شنا سایی میگردد،نیازهای تلوی،ی
مشرریان نیز قابل شناسایی است که این برتری،منجر به ارتماء رضایت و وفاداری مشرریان  ،الق ارزش و مدیریت بهینه هزینه
های ادمات رسانی و عملیات جاری سازمان می گردد(م،رابی و همکاران.)1411،
مؤلفههای اثر بخشی مدیریت ارتباط با مشتری
کارکنان بانک ها باید مهارتهای سزن را برای برآورده سازی نیازهای مشرریان داشره باشند که از این مهو به عنوان اثربخشی
مدیریت ارتباط با مشیییرریان یاد میگردد (لین و وانگ .)2112،مؤل ه هایی که موجب اثربخشیییی و بهبود عملکرد ارتباط با
مشرریان میگردد بمرار زیر به این موضوع پردااره شده استت
-1تعهد سییازمانی-2تجربه مشییرری-4رویکرد فرآیند م،ور-3قابلیت اطمینان-0فناوری م،ور (بالجی و همکاران.)2112،موارد
ذکر شییده در این بخش با مؤل ههایی که توسییط پادماسییچی و همکاران ( )2112و مایک رید ( )2113معرفی شییده دارای
همپوشییان میباشیید .کانررتعهد را تمایل افرادبه در ااریارگذاشیییییییرن انرژی و وفاداری اویش به نظان اجرماعی می داند.
ساسنکیک تعهد را عبارت از پیونییییید دادن فردبه عوامل و اقدامات فردی میداند،یعنی تعهد زمانی واقعیت پیدامیکندکیییییه
فییییردنسبت به رفرار و اقدامات اود احساس مسئولیت و وابسرگی نماییییید( .بییییه نمییییل از ال،سییییینی.)1411 ،مودنی و
همکارانش،تعهد را به عمل فراتر از وﻇایف ممرره اطالقمینمایند .ابرازعملییتعهد،برای انجان دادن امورضروریبوده مخصوصاً در
مشاغلکلیدی و حساس ،از اهمیتااصیبراوردار است .کوک و وال نیزسه م هون «وفاداری»« ،احساسهویت و شناسایی» و
«آمادگی» را برایتعهد مارحکرده اند (مودنی و همکاران.)2119،تجربه مشییرری داشییرن روابط مرمابل باکارکنان ارایه دهنده
ادمات ا ست.این روابط جزءتجربه هایی ا ست که م شرریان آنهارا به اوبی به یادمی سپارند.،برای این منظورکارکنان بانک
هابایدضییمن رعایت آراسییرگی،رعایت ادب واحرران بااوشییرویی بامشییرریان براوردنمایندومشییرریان را ازمزایای من،صییربه
فردم،صییوست اویشییرن آگاه کنند (اسییماعیل پور .)1410،کارکنان ادماتی،مناب اولیه ای هسییرندکه شییرکرهای ادماتی
میروانندبه و سیله آنهامزیت رقابری دا شره با شندوبه علت نمش تعاملی بودن اود درم،یط کارتاثیربه سزایی برکی یت ادمات
عرضه شده به مشرریان داشره باشند (سولنت .)2112،رویکرد فرایند م،وراست که بیانگرروابط تامین کنندگان و مشرریان  ،با
فرایندهای ک سب و کارمی با شد .در سازمانهای فرایند م،ورچون کارکنان یک فرایند کامل را انجان می دهند نه بخش کوچک
کاررا ،رضایت مشرری دارند؛ چون احساس می کنند کاری را به پایان رسانده اند در سازمانهایی که زیرساارهای فرایندی سزن
را دارند عامل وحدت بخش بوده ا ست(زاهدی)1411،رویکرد فرایند م،ور نیز از دیگر مؤل ههایی ا ست که تو سط پادما سچی و
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همکاران ( )2112و مایک رید ()2113در راسییرای ت،مق اثربخشییی و بهبود عملکرد در ارتباط با مشییرریان بانکی عنوان شییده
ا ست .یکی از ویژگیهای دنیای ک سب و کار کنونی تغییر مداون و ن سبراً سری در نیازهای م شرریان ا ست .در تجارت پررقابت
امروز ،سازمانی شانس بما دارد که سازوکارهای سزن برای آگاهی سری از این تغییرات را دا شره و توانایی پا سخگویی سری به
آنها را نیز دارا باشد ،درغیر این صورت شانس چندانی برای باقی ماندن در عرصه رقابت نخواهد داشت .سازمانها به مرور زمان
و در اثر تجربه دریافرهاند که رویکرد وﻇی های در کسیییب و کار ،انعااف و پویایی را از بین میبرد( .زاهدی .)1411،مدیریت
فرایند م،ورعبارت ست از شناات مدیریت فرایندهای ک سب و کاری که هدف شان ،برآورده ساارن نیازهای م شرریان ا ست.
سیسرو مدیریت فرایند م،ور بر جریان کار در طول سازمان تمرکز می کند .این جریان کار با اواسره های مشرریان شروع و با
تامین رضییایت مشییرری که کاسها یا ادمات با کی یری را با قیمت مناسییب و به موق دریافت کرده اسییت به پایان می رسیید.
درواق فرایند نشان می دهد که چگونه کار در طول نواحی وﻇی ه ای داالی سازمان انجان می شود اعرماد عامل تسهیل کننده
تعامالت ب شری ا ست،اعرماد به افراد امکان انجان تراکنشهای تجاری راداده وبه حرکت روان تر اقر صاد کمک میکند .ازطرف
دیگر،عدن اعرماد اودیک حالت ذهنی م یداست که مارادردوری جسرن ازسیسروهایاافرادوسازمانهای غیرقابل اعرمادوناسالو
میسازد (گیسکنزو همکاران.)1999،اعرمادیکی ازمهمررین بنیانهای بازاریابی راباه مندمی باشد.دوایرودیگران اعرمادرابه عنوان
اعرماد دوطرف راباه به قابل اتکا بودن گ ره هاوتعهدات طرف دیگرتعریف می کنند.نیز معرمدند شیییکل گیری اعرماد
درراباه،مرضییمن داشییرن سییا،ی ازاطمینان به راسییری ودرسییری قول ووعده های طرف ممابل توسییط هریک ازطرفین
میباشیدآنهاهمچنین علت تا کیدبراعرمادبه عنوان یک مرغیر بازاریابی راباه مندرا درضیرورت آن برای شیکل گیری مبادست
راباه ای میدانند(رنجبریان وبراری.)1411،گرایش به فناوری تمایل سازمان را به ایجادو برقراری زیر ساات فناوری اطالعات،
یکپارچگی تکنولوژیکی بین سی سرو ها ،برنامه کاربردی (عملیاتی)،مدیریت اطالعات ،مدیریت تماس های م شرری و ادمات
بانکداری الکررونیکی اطالق میگردد(پادماوسچی و همکاران.)2112،

 مدیریت ارتباط بامشتریان در بانک هاا سر اده از  CRMدر بانک ها منجر به کوتاه شدن سیکل فروش و وفاداری م شرری می گردد وارتباطات را سریعرر و سود را
افزایش می دهد .سی سرو مدیریت روابط با م شرری در جذب و ح ظ م شرریان جدید نمش ا سرراتژی ای ا می کند.م شرریان در
سییییسیییرو بانکی از م،وریت اا

براوردار هسیییرند و فرآیندها در جهت جلب رضیییایت مشیییرریان انجان می گیرد.زاهدی

()1492مدیریت ارتباط با م شرری یک راهبرد تجاری بانک ا ست و نه ادمات قابل ارائه تو سط یک بانک ،که هر بانکی در این
امور موفق تر عمل کند در بازار رقابری موجب جذب مناب باس و ماندگاری مناب و در نریجه دوان و بمای دائمی آن بانک با
بهرهوری باس اواهد شداهداف مشرری باید در راهبرد مدیریت روابط با مشرری ت،مق یابد.
رابطه مدیریت ارتباط بامشتری ورضایتمندی و وفاداری مشتریان بانک
امروزه بانکداری اود را در نمش مشییرری می بیند وتالش می کند در م،یط رقابری ،نیازهای مشییرریان اودرا درک نماید
وکاری کندکه مشرری ازبانکش رضایت کامل داشره باشد.مدیریت ارتباط با مشرریان در بانک هامیتواند با ایجاد وح ظ ارتباط
شخ صی با م شرریان سود آور بانک از طریق ح سابهای م شرری ،با ا سر اده منا سب از فناوری اطالعات و ارتباطات ،فرآیند
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نظارت بر م شرری ،مدیریت و ارز شیابی داده حا صل شود(گیلبرت .)2111 ،باتوجه به رقابت شدیددرعر صه بانکداری،بانکی که
برواندر ضایت م شرری راتأمین کند،موفقتراواهدبود (ونوس و ص ائیان.)1414،کی یت ارتباط با م شرریان و ا سرمرار بلند مدت
آن ،پایداری و ارزش افزایی را در فضای رقابری اسر،کان بخشیده،و ضرورت ایجاد راهبردی دراصو

این روابط و طرح ریزی

برنامه منظو ودقیق برای پایش  ،اندازه گیری،کنررل و نظارت و اداره آنان در سازمان ها به وضوح احساس می شود(.آقاداوود و
ردائی.)1410،هرم شرری برای بانک یک دارایی م ،سوب می شود.وقری م شرری دریک شعبه با م شکلی روبه رو می شود ،سعی
میکندنیازهای اودرادربانک دیگری ج سرجو و رف نماید و باتوجه به رقابت شدید درعر صه بانکداری،بانکی که برواندر ضایت
مشرری راتأمین کند،موفقتراواهدبود (ونوس و ص ائیان.)1414،قسمت قابل توجه سرمایه بانک هاازسپردههای مشرریان بانک
ها تأمین می شود مشرری مداری ومشرری گرایی ازارکان اصلی فعالیتهای بانک می باشد.امروزه مشرری مداری دربانک هابه
عنوان یکی از مهوترین سیاستهای بانک ها قلمدادمی شودو مسئولین بانک ها نیزبایسری درامرسیاسرگذاری نظان بانکی توجه
ویژه به این مموله داشره باشند (آقاداوود و ردائی.)1410،
رابطه میان رضایت مشتری و وفاداری مشتری
برمبنای ماالعات انجان شییده،ثابت شییده که تأمین رضییایت مشییرری به مرورسییبب ایجادحس وفاداری واعرماد به سییازمان
درمشییرری اواهدشیید .مشییرری وفادار،عالوه برآنکه مکررا جهت ارید مجدد م،صییوست وبهره برداری ازادمات،به سییازمان
موردعالقه اود مراجعه میکند،درتبلیغ م ،صوست وادمات سازمان ،ازطریق تو صیه به سایرمردن،نم شی ب سزایی ای ا کرده و
درارتمای میزان سود و بهبود وجه سازمان درذهن مشرریان بالموه تاثیرگذارند و این امر از رهگذر رضایت مشرریان در راسرای
وفاداری آنها م،مق می گردد (داداواه )1411،به عبارتی در این بخش در حوزه بانکداری به این سؤال پا سخ داده شده ا ست
که چرا بانک نیازمند دسریابی به رضایت مشرری است و اهمیت رضایت مندی مشرری برای بانک چیستو برای پاسخ به این
سؤاست نیاز به دانسرن این مالب است که اگر مشرریان ناراضی باشند چه ات اقی می افرد و مشرریان رضایت مند چه منافعی
برای بانک به همراه اواهند داشیییت و نهایراً چگونه بانک میتواند به این مناف دسیییت یابد.زاهدی 1492،در این راسیییرا بیان
میدارد که ت،میمات ن شان میدهد که  %12م شرریان هیچ گاه در راباه با رفرار بد و کی یت بد م ،صوست و ادمات شکایت
نمیکنند و  %11این مشرریان ناراضی دیگر به بانک برنمی گردند .هر کدان از این مشرریان ناراضی ،ناراحری اود را به حداقل
 9ن ر انرمال داده و  %41از مشییرریان ناراضییی به بیش از  21ن ر نارضییایری اود را انرمال میدهند .همچنین ماالعات نشییان
میدهد که جذب مشرری جدید  2برابر پر هزینهتر از نگهداری مشرری فعلی است (زاهدی.)1492،همچنین ت،میمات ساسر و
ریچ هلد ( )2111نشان داد که بانک ها با هر  0درصد افزایش در نرخ ح ظ مشرریان کلیدی و ارزنده اویش بیش از  10درصد
به سود آوری اود میافزایند.به طور کلی میتوانگ ت که فضای کسیب وکیار جهیانی امیروز ،بیا پیچییدگی فزاینده ،تغیییرات
پر شراب و ت،ییییوست غیرقابل پیش بینی بازارها روبرو ا ست (ادادح سینی و ر ضوانی.)1411 ،و بانکها از این ت،وست م سرونا
نیسرند.
رابطه عملکرد ارتباطات بازاریابی یکپارچه با وفاداری و رضایت مشتری
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ارتباطات یکپارچه بازاریابی یکی از جدیدترین دیدگاهها و مدلها در هدف گذاری تبلیغات و ارتباطات تجاری اسییت .ارتباطات
یکپارچه بازاریابی ،در صورت مدل سازی ص،یط میتواند شرکت را در د سریابی به اهداف بازاریابی به صورتی کارا و اثربخش
یاری رساند (بیرانوند .)1414 ،م،یط کس یب و ک یار جه یانی ام یروز ب یا پیچی یدگی روزا ف یزون ،تغیی یرات س یری و ت ،یوست
غیرمنرظره بازارها همراه اسیییت (ادادحسیییینی و رضیییوانی.)1411 ،بازاریابی نوین چیزی بیش از تولید کاسهای اوب ،قیمت
گذاری منا سب و اتخاذ تمهیدات سزن برای در د سررس قرار گرفرن کاس ا ست .مدیریت بازاریابی یکی ازبخشهای مییییدیریت
کیالن سازمان است که بانگرش سیسرمی به اجزای سازمان،روابط بین آنها،ن،یوه تیأثیرگذاری بریکدیگروارتباط داالی آنهابه
صورت ییییک نظیییان یکپارچیییه وجیییام ،عوامل مؤثرراموردبررسی قرارداده وموردت،لیل قرارمیدهد( .فخیمی ،اکبری و رسولی،
.)1491انرخ یاب و گ یزینش بازاره یای ه یدف پای یه و مبن یایی برای جایگاهیابی بنگاه به منظور ت یأمین و ب یرآورده س یاارن
نیازهیای مشیرریان و دسیریابی بیه اهداف بنگاه است .آمیخره ترفی اثربخش در قالب مدلهای مخرلیف ارتباطیات یکپارچیه
بازاریابی مجموعه اقداماتی اسیت کیه سیازمان در راسیرای برقیراری ارتبیاط بیا بخشهای موردنظر اود در بازار هدف و ت،ت
تأثیر قرار دادن آنها به منظور جایگاه یابی هرچه بهر یر م،صوست و ادمات انجان میدهد و از این طریق نمش بسیار مهمی در
پیشبرد سیاستها واسرراتژیهای بازاریابی شیییرکت؛ نظییییرارتبیییاط بیییا مشیییرریان ،معرفیییی م،صیییوست جدیییید ،اصالح و
تغییرذهنیت مشرریان و مخاطبان نسبت به شرکت و نان تجاری آن ای یا میکند (کوسرین )2113 ،ارتباطات یکپارچه بازاریابی
درحمیمت مدلی برای شییناات بهررمخاطبان وشییناسییاندن ومعرفی بنگاه وم،صییوست وادمات آن،نان ونشییان تجاری،اهداف
وبرنامههای بنگاه درجهت اطالع ر سانی وترغیب واثرپذیری مخاطبین هدف دربازارا ست .دراین فرایند،بایدهمةاجزابه صورت
دقیق همراه باشااصها واولویت آنهاتعریف شوندودرنهایت،ترکیب مناسبی ازآمیخرةترفی رابرای ایجادتمایزدرذهن مخاطبین
بوجودآورند(لوپز ،هررا و رودرگوئز  .)2112 ،برای اکور شرکتها م سئله این نی ست که آیا ارتباط برقرار شود یا نه ،بلکه م سئله
مهو آن است کهت چه گ ره شود ،به چه کسی گ ره شود و هرچند وقت یکبار گ ره شود(کاتلر .)1410 ،مدیریت بازاریابی یکی
ازبخشهای مییییدیریت کییییالن سازمان است که بانگرش سیسرمی به اجزای سازمان،روابط بین آنها،ن،ییییوه تییییأثیرگذاری
بریکدیگروارتباط داالی آنهابه صورتیکه نظیان یکپارچیه وجیام ،عوامل مؤثر را موردبررسی قرارداده و موردت،لیل قرارمیدهد.
(فخیمی ،اکبری و ر سولی .)1491 ،شرکتها باید با م شرریان فعلی و م شرریان بالموه اود ،ارده فرو شان ،فرو شندگان ،دیگر
افراد ذین

و عمون مردن هو ارتباط برقرار کنند .بی تردید هر شیییرکت نمش برقرار کننده ارتباط و مروا را هو به عهده دارد.

برای اکور شرکتها مسئله این نیست که آیا ارتباط برقرار شود یا نه ،بلکه مسئله مهو آن است کهت چه گ ره شود ،به چه کسی
گ ره شود و هرچند وقت یکبار گ ره شود(کاتلر.)1410 ،بر همین ا ساس در این ت،میق سعی دا شت تا با بهره گیری از مدل
ارائه شییده توسییط پادماوسییچی و همکاران )2112( ،و همچنین مایک رید و همکاران ( )2113به این سییؤال پاسییخ دهد که
معیارهای مارح شده به عنوان معیارهای اثربخشی مدیریت ارتباط با مشرری و عملکرد ارتباطات بازاریابی یکپارچه چه تاثیری
بر روی رضییایت ،وفاداری و در نهایت ارید جانبی در بانک پارسیییان دارد.در ماالعه مایک رید و همکاران )2113( ،نیز سییه
عامل زیر ساات ،طرح ریزی و کی یت تعامل به عنوان معیارهای موثر در اثربخشی ارتباطات بازاریابی یکپارچه اشاره شده است
که می توانند بر روی عملکرد بازاریابی تاثیر گذار باشییند.بر همین اسییاس در این ماالعه م،مق سییعی دارد تا به بهره گیری از
مدل ارائه شده تو سط پادماو سچیو همکاران( )2112و مایک رید و همکاران )2113( ،به این سوال پا سخ دهد که معیارهای
مارح شده به عنوان معیارهای اثربخشی مدیریت ارتباط با مشرری تا چه میزان می توانند رضایت مشرریان و وفاداری آن ها را
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در بانک پارسیان ت،مق ببخشندو و هر یک از معیارها از چه درجه اهمیری و همبسرگی با رضایت و وفاداری مشرریان و به تب
آن با ارید جانبی براوردارند و آیا مدل ارائه شده در این پژوهش از برازش منا سبی برای ر ضایت و وفاداری م شرریان و ارید
جانبی مشرریان بانکی براوردار اواهد بودو .
رابطه عملکردارتباطات بازاریابی یکپارچه با رضایتمندی و وفاداری مشتریان بانک
بانکداری امروز شیوههای نو ،بازاریابی و م شرری مداری مؤثر ،ارائه تکنولوژیهای نو ،سرویسدهی و ادمات مورد نظر م شرری
را میطلبد.امروزه ،بانک ها به منظور سبمت از رقبای اویش جهت افزایش اثربخ شی و عملکرد سازمان اود ،نیازمند تعیین و
شناسایی شااص های موثر در بهبود اثربخشی ارتباطات اود با مشرریان می باشند .اما شااص هایمورد بررسی و تعیین شده
در سیییازمان های مخرلف می توانند از رتبه واهمیت تاثیرگذاری مر اوتی را نیز گزارشییینمایند به عبارتی برای از معیارها و
شااص های می تواند در یک سازمان راباه باستری را در ت،مق ر ضایت و وفاداری م شرریان ،در زمان برر سی آن معیارها در
بانک نشییان دهند و نمی توان مدل جامعی را برای تمامی سییازمان ها تجویز نمود.در تایید این مهو گرجی )1419( ،به نمل از
مورهد گری ین ( )1990بیان می دارد که سیییسییرو های ارزیابی و اندازه گیری عملکرد مورد اسییر اده از نظر شیییوه عمل و
اثربخشییی با یکدیگر ت اوت بسیییاری دارند .بعضییی از آن ها موفمند و بعضییی ها ناموفق ،بعضییی در جهت دسییریابی به بهبود و
پی شرفت دائما در حال تغییر ه سرند .برای موفمیت یک سی سرو ارزیابی و اندازه گیری عملکرد نیازمند بهره گیری از شااص
های موثر می باشیییو که این شییااص ها می توانند میزان نمش مر اوتی را در سییازمان های مر اوت در اثربخشییی و عملکرد
سییازمان گزارش نمایند.در این ارتباط اسییالمی و همکاران ( )1491بیان داشییره اند که در م،یط رقابری امروزکه دوان و بمای
سازمانها بهکی یت تیصمیمات ذین عیان بیسرگیدارد اندازه گیری عملکرد و اثربخشی ارتباط با مشرریان از اهمیت قابلتوجهی
براورداربوده و نمشمهمی در بهبییییودعملکییییردسازمانهااواهد داشت.مجموعةارتباطات بازاریابی بایدبه صورت ترکیبی هو
افزا،مرنا سب باجایگاه م ،صول واط م ،صول وحری بنگاه،مرنا سب بامن،نی عمرآن با شد وبرواندباتعیین شاا صهای ا صلی
وفرعی موردنظرم،صییول دربازارهدف،جایگاه آنهارا باحداقل ااامشییخص کندوپیامی مناسییب،اثربخش وبراوردارازهماهنگی
ارائه دهد .در این ماالعه برای اندازه گیری عملکرد ارتباطات بازاریابی یکپارچه ،به بررسیییی سیییه مرغیر اصیییلی برنامه ریزی
راهبردی (عملکردهای ترکیبی) ماموریت بازاریابی وتعامل با مشییرری پردااره شییده اسییت .برنامه ریزی راهبردی عملکردهای
ترکیبی از مجموعه چ شو اندازها و اط م شی هایی که یک سازمان در را سرای تمویت ارتباط با م شرری تدوین و پیاده سازی
می نماید( .مایک رید و همکاران.)2113 ،عالوه بر چشیییو انداز  ،ماموریت بازاریابی نیز در برنامه ریزی راهبردی عملکردهای
ترکیبی نمش مهمی را ای ا می کند که ماموریت بازاریابی را به مجموعه ای از برنامه ریزی های راهبردی و عملکردی یک
سیییازمان اطالق می گردد که در آن طرح هایی برای ایجاد و بهبود مزیت رقابری همسیییو با معرفی مناسیییب سیییازمان با
مشرریان(شرکت جسرن در فعالیت های ورزشی ،حمایت های اجرماعی و سایر موارد) صورت می گیرد(مایک رید و همکاران،
.)2113تعامل مشیرری در بردارنده مجموعه اقداماتی همچون ثبت انرمادات شیکایات و رف دراواسیتهای مشیرری به منظور
ارتماء کی ی ارتباط با م شرری میبا شد (مایک رید و همکاران.)2113 ،در این ارتباط ا سالمی و همکاران ( )1491بیان دا شره
اند که در م،یط رقابری امروزکه دوان و بمای سازمانها بهکی یتتییییصمیمات ذین عییییانبییییسرگیدارد اندازه گیری عملکرد و
اثربخشی ارتباط با مشرریان از اهمیت قابلتوجهی براوردار بوده و نمشمهمی در بهبیود عملکیرد سازمانها اواهد داشت.
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سازمان ها ،روش های مر اوتی را برای ر سیدن به اهداف مالی یا غیر مالی اود به کار می گیرند که مدیریت ارتباط با م شرری
به یکی از جنبه های اسیاسیی و سیااراری بازاریابی تبدیل شیده اسیت(کیرچن و لی )2110،و این مهو لزون بررسیی و تعیین
اثربخشی مدیریت ارتباط با مشرری را تبیین می نماید(اسچولرر.)2112،با بررسی جامعی که پادماوسچی و همکاران( )2112بر
روی عوامل موثر در اندازه گیری اثربخ شی ارتباط با م شرریان پردااره اند به پنج عاملت تجربه م شرری از بانک ،تعهد سازمانی
کارک نان ،رویکرد فرای ند م،ور در با نک  ،قابل یت اطمی نان(اعر ماد مشیییرری به با نک) ،ت،مق ف ناوری و اد مات بان کداری
الکررونیکی در نظان بانکی را معرفی نمود که می توانند بر روی شیااص های رضیایت مشیرری و به تب آن وفاداری مشیرریان
موثر واق گردد.در ماالعه مایک رید و همکاران )2113( ،نیز سیییه عامل زیر سیییاات ،طرح ریزی و کی یت تعامل به عنوان
معیارهای موثر در اثربخشییی ارتباطات بازاریابی یکپارچه اشییاره شییده اسییت که می توانند بر روی عملکرد بازاریابی تاثیر گذار
باشند.بر همین اساس در این ماالعه م،مق سعی دارد تا به بهره گیری از مدل ارائه شده توسط پادماوسچی و همکاران()2112
و مایک رید و همکاران ( )2113به این سییوال پاسییخ دهد که معیارهای مارح شییده به عنوان معیارهای اثربخشییی مدیریت
ا رتباط با م شرری تا چه میزان می توانند ر ضایت م شرریان و وفاداری آن ها را در بانک پار سیان ت،مق ببخ شندو و هر یک از
معیارها از چه درجه اهمیری و همبسرگی با رضایت و وفاداری مشرریان و به تب آن با ارید جانبی براوردارند و آیا مدل ارائه
شده در این پژوهش از برازش مناسبی برای رضایت و وفاداری مشرریانو ارید جانبی مشرریان بانکی براوردار اواهد بودواان
م،مدی ( )1491نیز در ماالعه ای به بررسییی توسییعه و تبیین مدل اریابی یکپارچگی ارتباطات بازاریابی از دیدگاه کارکنان و
م شرریان نظان بانکی در بانک ملت پردااره ا ست .در این ماالعه م،مق سعی کرده ا ست تا به سواست زیر در پژوهش اود
پا سخ دهدت آگاهی مدیران مرتبط با مو ضوع  IMCدر بانک ملت از ضرورت رعایت یکپارچگی فعالیت های ارتباطات بازاریابی
در آن با نک در چه حدی اسیییتو آ یا م یان ه ماهنگی ف عال یت های ارت با طات بازار یابی در با نک م لت ه ماهنگی وجود
داردوبازارمداری بانک ملت تا چه حد بر ارتباطات بازاریابی یکپارچه آن بانک اثر داردو برند مداری بانک ملت تا چه حد بر
ارتباطات بازاریابی یکپارچه در بانک ملت اثر داردوارتباطات بازاریابی یکپارچه بانک تا چه حد بر عملکرد ارتباطات بازاریابی آن
بانک تاثیر داردومرغیرهای اثرگذار بر ارتباطات بازاریابی یکپارچه در بانک ملت از دیدگاه مشییرریان کدامندوو میزان اهمیت هر
یک از مرغیرهای شناسایی شده در پرسشنامه مشرریان چه میزان می باشدو این ماالعه از نظر هدف کاربردی و از ل،اظ شیوه
گردآوری داده ها در بخش کی ی به صورت ماالعه موردی ودر بخش کمی به صورت پیمای شی ا ست .صمدی()1412به نمل
ازهیل وهمکاران()2111بیان می داردکه ی شرکت باید ابزارهای ارتباطی را آگاهانه و با دقت به ن،وی با یکدیگرترکیبکندتا
برواندترکیب موزونی ازعناصرترفیعی بوجودآورد؛ترکیبیکه نیل به اهداف ارتباطی و بازاریابی را ممکن سییازد.انرخاب روشهای
مناسب ارتباطی با توجه به موقعیت مخاطبان دربازارهدف صورتمیگیرد.ارید ،نریجه یک فرایند طوسنیتصمیوگیری
مصرفکننده است برقرارکننده ارتباط بازاریابی باید بداند مخاطبان هدف اواکنون درچه موقعیری قراردارند و او میاواهدآنها را
بهکجا منرملکند.بررسی های انجان شده در اصو

سابمه ت،میق حاکی از این است که تعداد بسیار اندکی در داال از کشور

در این زمینه صورت پذیرفره ا ست.بر این ا ساس نرایج بد ست آمده از ت،میمات پی شین در راباه م سرمیو و غیر م سرمیو با
موضوع ت،میق حاضر به شرح زیر است تدر ماالعه ایی که کرابی و همکاران ( )1491در پژوهشی ازنوع توصی ی -پیمایشی به
ماالعه رتبه بندی کانالهای ارتباطات بازاریابی به منظورگزینش منا سبررین کانالهاپردااره شد.دراین پژوهش،کانالهای ا صلی
واولویت دار درارتباطات بازاریابی شنا سایی (به صورت ماالعه موردی در شرکت تولیدی لوازن اانگی)مورد برر سی قرار گرفره
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است .دراین راسرا ازروش ت،لیل سلسله مراتبی فازی جهت اولویت بندی این کانالها اسر اده گردیده است.در این ماالعه برای
جم آوری اطالعات مربوط به ادبیات موضییوع ازروشییهای کرابخانه ای وبرای اسییرخراا معیارهاوگزینه های پژوهش عالوه
برماالعه ی ادبیات موضوع،ازنظرکارشناسان مرتبط باموضوع پژوهش اسر اده گردیده است .همچنین جهت تجزیه وت،لیل داده
ها ازروش ت،لیل سلسله مراتبی فازی ( )FAHPاسر اده گردیده است .نرایج به دست آمده دراین موردحاکی ازآن است که
تبلیغات باسترین رتبه رادرمیان کانالهای ارتباطات بازاریابی در "م،صول -بازارِ" موردبررسی دارامی باشد،لذا اصلی ترین کانال
درارتباطات بازاریابی آن "م،صییول -بازار" میباشیید.رضییوانی و همکاران ( )1412به نمل از بلیچ ( )2111عنوان می دارد که
وﻇی ةبرقراری ارتبیاط میؤثربیامیشرریان وجامعیة هدف دریک بنگاه اقرصادی را واحد بازاریابی بیرعهیده دارد وابیزار وییژةآن
هیییو بهره گیری ازمدلهای ارتباطات یکپارچه بازاریابی درفرن آمیخره ترفیییی میییی باشییید  .مدل مناسب ارتباطات یکپارچه
بازاریابی باترکیب معینی ازعنا صری مانندتبلیغات غیر شخ صی،عوامل ارتماءفروش،روابط عمومی وفییییروش ح ضوری،تمهیدی
مناسب برای نیل به اهداف تبلیغاتی و بازاریابی بنگاه اسییییت .صمدی ( )1412به نمل از هیل و همکاران()2111بیان می دارد
کیییه ییییک شرکت باید ابزارهای ارتباطی راآگاهانه و بادقت بهن،وی با یکدیگرترکیب کند تابرواندترکیب
موزونیازعناصرترفیعیبوجودآورد؛ترکیبیکهنیلبهاهداف ارتباطی وبازاریابی را ممکن سازد .انرخاب روشهایمناسب ارتباطیباتوجه
به موقعیت مخاطبان در بازار هدف صورتمیگیرد .ارید ،نریجهیکفرایند طوسنیتصمیوگیری مصرفکننده است.برقرارکننده
یک ارتباط بازاریابی باید بداند مخاطبان هدف او اکنون درچه موقعیری قراردارنید و اومییاواهیدآنهارا به کجا منرملکند.
فرضیه های پژوهش
فرضیه " : 1عملکرد ارتباطات بازاریابی یکپارچه" بر "عملکرد بازار" تاثیر دارد.
فرضیه  2ت "اثربخشی مدیریت ارتباط با مشرری" بر "عملکرد بازار" تاثیر دارد.
فرضیه  4ت "عملکرد بازار" بر"ارید جانبی" تاثیر دارد.
فرضیه 3ت "عملکرد ارتباطات بازاریابی یکپارچه" بر " اثربخشی مدیریت ارتباط با مشرری " تاثیر دارد.
فرضییییه 0ت “عملکرد ارتباطات بازاریابی یکپارچه "بر"عملکرد بازار" از طریق مرغیر میانجی " اثربخشیییی مدیریت ارتباط با
مشرری ” تاثیر دارد.
با عنایت به فرضیات پژوهش حاضر و ماالعات پادماوسچی و همکاران 2112 ،و مایک ریدو همکاران 2113 ،مدل م هومی این
پژوهش ماابق شکل شماره  1ترسیو شده استت
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عملکرد

عملکرد بازار

ارتباطات

رضایت مشتری
خرید جانبی

وفاداری مشتری
اثربخشی
مدیریت ارتباط
شکل :1مدل مفهومی

عملکرد ارتباطات بازاریابی یکپارچه به عنوان مرغیر برون زاد اولیه و ارید جانبی به عنوان مرغیر درون زاد نهایی در نظر گرفره
شداست .همچنین مرغیرهای اثربخشی ارتباط با مشرری و عملکرد بازار نیز به عنوان مرغیرهای واساه ای در نظر گرفره شده
است.
روش:
روش پژوهش از نظر هدف کاربردی و میدانی واطالعات با ا سر اده ازماالعات کرابخانهای ومماست علمی گردآوری شده ا ست.
دادههای اولیه تو سط پر س شنامه پادماو سچی و همکاران ( )2112و مایک رید و همکاران )2113( ،در بانک پار سیان گردآوری
شده است.در بخش مشرریان ،ارید جانبی ،عملکرد بازار مورد بررسی قرارگ ره و درگروه کارمندان نیز تعامل با مشرری ،برنامه
ریزی راهبردی  ،مأموریت بازاریابی ،تعهد سازمانی ،رویکرد فرایند م،ور ،گرایش به فناوری ،تجربه م شرری و اطمینان م شرری
مورد بررسی قرار گرفره است .در ت،لیل توصی ی از شااص های پراکندگی مرکزی و پراکندگی به همراه کمینه و بیشینه داده
ها بهره گرفره شییده اسییت .در بخش ت،لیل اسییرنباطی از آزمون همبسییرگی و مدل اعداد معناداری در مدل سییازی معادست
سااراری اسر اده شده است .توزی و جم آوری اطالعات با ابزار پرسش نامه صورت گرفره است .ت،لیل دادههانوع توصی ی-
همبسرگی میباشد که در آن به اندازه گیری اثربخشی معیارهای اساسی در مدیریت ارتباط با مشرریان پردااره شده است.در
تجزیه و ت،لیل دادهها به صورت ت،لیل تو صی ی و ت،لیل ا سرنباطی با بهره گیری از رویکرد مدل سازی معادست سااراری و
اسرخراا نرایج بر اساس آنالیز آماری انجان گرفره است.جامعه آمییییاری را مشرریان بانک پارسیان تهران در  101شعبه تشکیل
داده ا ست .در این پژوهش از فرمول کوکران با حجو جامعه نام،دود ا سر اده شده ا ست.بی شررین گروه مخاطبین را در هر دو
گروه م شرریان ()%00و کارمندان بانکی( )%91مردان به اود اار صا
در رده سنی  41الی  31سال مشاهده شد.
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یافته ها:
نرایج ت،لیل توصی ی ،اعربار سنجی و ضرایب همبسرگی پیرسون مرغیرهای پژوهش(به ترتیبت -1ارید جانبی -2عملکرد
ارتباطات بازاریابی یکپارچه -4اثربخشی مدیریت ارتباط با مشرری -3عملکرد بازار) در جدول شماره  1گزارش شده است.

جدول  1ت ت،لیل توصی ی ،اعربار سنجی و ضرایب همبسرگی مرغیرها
مرغیرها

میانگین واریانس
اسرخراا شده

پایایی
ترکیبی

میانگی
ن

ان،راف
معیار

ضریب همبسرگی پیرسون

C-B

1/921

1/912

2/121

1/129

C-B
1

CRM-E
--

IMC-P
--

MP
--

CRM-E

1/019

1/939

2/130

1/112

**1/224

1

--

--

IMC-P

1/014

1/900

2/112

1/114

**1/201

**1/212

1

--

MP

1/249

1/913

2/922

1/922

**1/221

**1/202

**1/212

1

** معناداری در ساط اطمینان  99درصد
ماابق نرایج گزارش شده ممدار میانگین واریانس اسرخراا شده( )AVEباستر از 1/0بوده و روایی همگرا در تمامی سازه ها مورد
تایید قرار گرفره است.عالوه بر این پایایی سازه ها نیز از طریق برآورد آل ای کرونباخ و پایایی ترکیبی با ممادیر باستر از  1/2تایید
شده اند .همچنین نرایج ضرایب همبسرگی پیرسون نشان می دهد که تمامی مرغیرهای پژوهش در ساط اطمینان  99درصد
دارای یک راباه موبت معنادار مسرمیو می باشد .بر این اساس اثربخشی مدیریت ارتباط با مشرری و عملکرد ارتباطات بازاریابی
یکپارچه با عملکرد بازار (که به عنوان مرغیر میانجی در مدل م هومی منظور شده است) به ترتیب از ضریب همبسرگی 1/202
و  1/212براوردار است  .به عبارتی می توان بیان داشت که با افزایش اثربخشی مدیریت ارتباط با مشرری و عملکرد ارتباطات
بازاریابی یکپارچه انرظار می رود که عملکرد بازار در ساط مالوب تری گزارش گردد .از سویی دیگر عملکرد بازار با ارید ترکیبی
نیز میزان همبسرگی  1/221را گزارش نموده که نشان دهنده میزان راباه مسسرمیو و باس میان این دو مرغیر می باشد.
مدل سازی معادالت ساختاری
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بررسی تاثیر مرغیر برون زاد اولیه بر مرغیر درون زادMP؛ در این مرحله ،تاثیر عملکرد ارتباطات بازاریابی یکپارچه” IMC-P
”به عنوان مرغیر برون زاد اولیه و مرغیر عملکرد بازار( )MPبه عنوان مرغیر درون زاد درنظر گرفره شده است (در صورتی که
ممدار اعداد معناداری zاز  4922 ، 2901 ،1992بیشرر باشد ،نشان از ص،ت راباه بین سازه ها و در نریجه تایید فرضیه های
پژوهش ،به ترتیب در ساط اطمینان %99 ،%90 ،و % 9/99می باشد).ضریب اثر رگرسیون IMC-Pبر عملکرد بازار ( )MPدر
حالت اثر مسرمیو برابر بوده است با ممدار ()1/422؛ بر این اساس با اسرناد به ضرایب اسراندارد شده مسیر ،مشخص می گرددکه
IMC-Pمی تواند به ازای یک واحد افزایش به میزان  1/422بر عملکرد بازار ( )MPاضافه نماید.بررسی تاثیر بین مرغیر برون
زاد

میانیCRM-E

بامرغیرMP؛

مرحلهCRM-Eبه

دراین

مرغیر

عنوان

برون زاد میانی و مرغیر  MPبه عنوان مرغیر واساه ای در نظر گرفره شدند .ضریب رگرسیون اثر  CRM-Eبر روی مرغیر
MPبرابر می باشد با 1/312می باشد .بررسی تاثیر مرغیر درون زاد میانی MPبا مرغیر درون زاد نهایی  C-B:عملکرد بازار
در مسیر ارید جانبی از میزان بار عاملی 1/202براوردار می باشدکه در ساط اطمینان  99درصد معنادار می باشدبه طور کلی
یافره ها در این بخش ماابق با نرایج درا گردیده شده در جدول شماره  2و 4موید آن است که مسیر غیرمسرمیو بین IMC-
 Pبا مرغیر  MPدر ساط اطمینان  99درصد معنادار می باشد.
جدول  2ت ضرایب اسراندارد مسرمیو ،غیر مسرمیو و کل مسیر()PM
اثر مسرمیو

اثر غیرمسرمیو

مسیرها

(بر) MP

(بر )MP

IMC-P

***1/422

***1/221***× 1/312

**1/222

CRM-E

***1/312

----

***1/312

*** P<1/111

اثرکل

** P< 1/11

جدول  4ت ضرایب اسراندارد مسرمیو ،غیر مسرمیو و کل مسیر()C-B
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اثر مسرمیو

اثر غیرمسرمیو

مسیرها

(بر)C-B

(بر )C-B

IMC-P

*1/242

**1/422***× 1/202

1/193

CRM-E

**1/294

**1/312***× 1/202

1/110

*** P< 1/111

اثرکل

** P< 1/11

* P< 1/10

با عنایت به نرایج جدول شییماره  4می توان بیان داشییت که مسیییر غیر مسییرمیو بین  IMC-Pو  CRM-Eبا ارید جانبی
معنادار نبوده است .در ادامه الگوی تجربی مدل م هومی پژوهش به همراه ضرایب معناداری zماابق شکل شماره  2می باشد
IMC
-P

2.00
5

M
P

11.688

CB

CRM
-E
شکل2ت الگوی تجربی ترسیو شده پژوهش به همراه ضرایب معناداری z
در بررسی برازش کلی مدل ارائه شده در پژوهش حاضر از دو معیار؛ ضرایب معناداری  zو ممادیر R2بهره جسره شد.معیار R2
و یا ضریب تعیین ،معیاری است که برای مرصل کردن بخش اندازه گیری و بخش سااراری مدل سازی معادست سااراری به
کار می رود و ن شان از تاثیری دارد که یک مرغیر برون زا بر یک مرغیر درون زا می گذارد .ماابق ممادیر درا گردیده شده در
داال مرغیرهای برون زاد در شییکل شییماره  ،4ممادیر ضییریب تعیین مربوط به  4مرغیر دورن زاد مدل (CRM-Eت، / 301
1/011MP؛ CBت  )1/329از ممدار مروسط این معیار یعنی  1/44بیشرر گزارش گردیده شده است که نشان از برازش مناسب
مدل سااراری پژوهش حاضر داشره.
تایید و یا رد فر ضیات پژوهش حا ضر بر این ا ساس می با شد کهت فر ضیه اول تاثیر  IMC-Pبر روی  CRM-Eدر معناداری
ساط  99/9در صد تایید می شود و فر ضیه دون تاثیر  IMC-Pبر روی  MPدر معناداری ساط  99/9در صد تایید می شود و
فر ضیه سون تاثیر  CRM-Eبر روی  MPدر معناداری ساط  99/9در صد تایید می شود و فر ضیه چهارن تاثیر  IMC-Pبر
روی  C-Bرد می شود و فرضیه پنجو تاثیر  CRM-Eبر روی  C-Bو تاثیر  MPبر روی C-Bبا معناداری در ساط 90درصد
تایید میشود.
اعداد معناداری  zاز  4922 . 2901 ،1992نشیییان از تایید راباه میان مرغیرهای پژوهش ،به ترتیب در سیییاط اطمینان،%90 ،
 %99و  9999می باشد .بر این اساس مدل اصالحی پژوهش حاضر به شرح ذیل می باشدت
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شکل  4ت الگوی اصالحی تجربی در پژوهش حاضر

در مدل نهایی و ا صالح شده فوق می توان میزان راباه و شدت میان مرغیرهای پژوهش را م شاهده نمود.پ سعملکرد ارتباطات
بازاریابی یکپارچه IMC-Pو اثربخشی مدیریت ارتباط با مشرری ()CRM-Eبا عملکرد بازار  ,MPبر ارید جانبی تاثیر گذار
است.
بحث و نتیجهگیری:
باید توجه دا شت که بانک ها امروزه وارد یک دنیای رقابری ب سیار پیچیده شده اند و دیگر م شرریان در نظان بانکی مجبور به
وفادار ماندن نیسیییرند و این مهو در ماالعات پادماسیییچی و همکاران( )2112و همپچنین مایک رید و همکاران( )2113مورد
تاکید قرار گرفره شییده اسییت امروزه باید با بهبود عملکرد در امر ارتباط با مشییرری بویژه در حوزه بانکداری ،بروان رضییایت و
وفاداری م شرریان را حا صل نمود .بر ا ساس نرایج پژوهش حا ضر توجه به سه معیارت تعامل با م شرریان ،ماموریت بازاریابی و
برنامه ریزی راهبردی در این زمینه راه گشییا اواهد بود .به طوری که در بخش رضییایت با مشییرریان ،موضییوع کی یت تعامل با
مشرری و در بخش ایجاد وفاداری نیز تدوین یک ماموریت بازاریابی ص،یط که در آن جلب نظرات مشرریان منظور شده باشد،
از اهمیت باسیی براوردار اواهد بود.
اثربخ شی ارتباط با م شرری تابعی از تعهد سازمانی؛ تجربه م شرری؛ رویکرد فرایندم،ور؛ اطمینان م شرری؛ گرایش به فناوری
می با شد و تاثیر معناداری را بر روی عملکرد بانکی در حوزه ایجاد ر ضایت و جلب وفاداری م شرریان دارند .بر ا ساس نرایج این
پژوهش ،می توان بیان داشت که برای ایجاد رضایت مشرریان ارائه یک رویکرد فرآیند م،ور به گونه ای که سری به مشکالت
مشرریان رسیدگی شود از درجه اهمیت باستری براوردار می باشد همچنین در بخش وفاداری مشرریان نیز ،ایجاد یک تجربه
مناسب در ذهن مشرریان باسترین میزان درجه تاثیر را دارد.این پژوهش با یافره های دیگر پژوهش ها به شرح ذیل همسو بوده
استت فرهمند نگار ( )1494زاهدی ( )1492شهرکی و دیگران ( )1419شمسی ارمندی نواب ()1494فریدونی ( )1492قاسمی
زاده ( )1492صلواتی و همکاران( )1491پادماو سچی و همکاران )2112(،و مایک رید ()2119بر ا ساس نرایج پژوهش حا ضر
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می توان بیان دا شت در صورتی که بروان به طور شای سره برنامه های مرتبط با عملکرد ارتباطات بازاریابی و همچنین اثربخ شی
مدیریت ارتباط با مشیییرریان را م،مق نمود می توان عملکرد بازار مالوب و به تب آن نیز ارید جانبی مناسیییب تری را برای
سازمان گزارش نم ود .این مهو از طریق بهبود ساط رضایت مشرریان و وفاداری آن ها حاصل اواهد شد.
موضوع ارید جانبی در کمرر ماالعه ای مورد بررسی قرار گرفره شد که از جنبه های جدید بودن پژوهش حاضر بوده است .بر
این اساس در این بخش نرایج پژوهش حاضر را می توان با یافره های حاصل از پژوهش پادماوسچی و همکاران )2112(،همسو
دانسیییت به طوری که نرایج موید تاثیرعملکرد بازار بر روی ت،مق ارید جانبی در بانک های هندبوده اسیییت.حمیمی ک اش
وهمکاران( ) 1494نیز در ارتباط با این مهو به طور غیر مسرمیو بیان داشره که برون داد رضایت مشرریان ارید جانبی اواهد
بود که با نظر پادماوسییچی و همکاران( )2112همخوانی دارد .هر چند در ماالعه حمیمی ک اش وهمکاران( )1494به صییورت
م سرمیو و م سرمل به این امر پردااره ن شده ا ست اما ر ضایت م شرریان را بر روی افزایش ساط ارید م شرریان تاکید نموده
اسییت.ضییمن اینکه تعامل با مشییرریان از مهمررین معیارهایی می باشیید که در ت،مق تعهد سییازمانی در بین کارکنان موثر می
باشد .بر همین اساس ماموریت بازاریابی نیز بیشررین میزان تاثیر را بر روی ایجاد یک رویکرد فرآیند م،ور برای رف مشکالت
مشییرریان اواهد داشییت .در نهایت نیز برنامه ریزی راهبردی بیشییررین تاثیر را بر روی رویکرد فرآیند م،ور داشییره و این مهو
لزون توجه بیش از پیش به تدوین برنامه های راهبردی و اط مشییی های هو راسییرا با جلب رضییایت مشییرریان ،را تبیین می
نماید .به طوری که پادماوسیییچی و همکاران )2112(،مهمررین برون داد عملکرد ارتباطات بازاریابی یکپارچه را بر روی ت،مق
رضییایت و وفاداری مشییرریان و به تب آن ارید جانبی می داند .همسییو با این نرایج برادی )2111(،بیان می دارد که امروزه
سییازمانها وشییرکتها مایل هسییرندبا ارزشهایی که میآفرینندبررفرارمشییرری تأثیرگذارند و با برقراری یک راباه موثر با او،
وفاداری را م،مق سییازند با عنایت به دیدگاهی که برادی( )2111دارد همسییو با نظر پادماسییچی و همکاران( )2112و مایک
رید( ) 2113مشخص می گردد که امروزه موضوع عملکرد ارتباطات بازاریابی و همچنین اثربخشی مدیریت ارتباط با مشرریان از
جمله معیارهای مهو در تعامل با مشرریان به منظور ایجاد یک عملکرد بهرر و به تب آن ت،مق ارید جانبی می باشد.
منابع:
اسماعیل پور ،مجید .)1410( .مشرری گرایی ،راهی به سوی موفمیت در عملیات بانکداری .مجله بانک و اقرصاد .شماره ،12
.22 -32
آقاداود ،سید رسول ردائی ،مجید .)1410( .تمرین رفرار با مشرری ،اص هان ،انرشارات غزل.
بیراوند 9ا .)1414( .ارتباطات یکپارچه بازاریابی .تهرانت انرشارات افق.
ال،سینی ،سید حسن ( ،)1411بالندگی سازمانی ،تهرانت انرشارات بهاریه.
حمیمی ک اش مهدی ،دهدشری شاهرخ زهره ،حسن غریبی .)1494( .راباه بین فرهنگ یادگیری سازمانی و رضایت مشرری،
نشریه علمی پژوهشی مدیریت فردا /سال سیزدهو/شماره  ،41صصت .32-04

1144

www.SID.ir

Archive of SID

اان م،مدی م،بوبه ( ) 1491توسعه و تبیین مدل ارزیابی یکپارچگی ارتباطات بازاریابی از دیدگاه کارکنان و مشرریان نظان
بانکی ( مورد پژوهشت بانک ملت) .جهت ااذ درجه کارشناسی ارشد .رشره مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی .دانشگاه
الزهرا.
ادادحسینی 9ح & 9.رضوانی 9ن .)1411( .مدل ساری آمیخره بازاریابی فازی (ماالعه موردی صنعت باطری اودروهای
سخصی) .فصلنامه پژوهشهای بازرگانی.41-23 901 9
داداواه ،م،مدرضا ،)1411( ،مشرری مداری ،انرشارات شهرآشوب ،چاپ ششو ،تهران ،مرکزآموزش علمی -کاربردی و فرهنگ
و هنر واحد  41تهران.
رنجبریان بهران ،براری مجربی .)1411( .بازاریابی راباه مند ،رویکردی برای بهبود رضایت مشرری ،پژوهشنامه مدیریت
اجرایی  ،نیمه دون , 1411دوره  ،9شماره (2پیاپی ; )42از ص ،ه  24تا ص ،ه ..12
رنجبریان ،بهران و غالمی کرین ،م،مود ”.)1410( .بررسی عوامل مؤثر بر ترجیط مشرریان در انرخاب یک بانک دولری
(ماالعه موردی شهراص هان) ،“ ،ماهنامه علمی -پژوهشی دانشگاه شاهد ،سال سیزدهو ،شماره  ،21صص .39-21
زاهدی مهدی .)1492( .بررسی تاثیرات کاربرد مدیریت ارتباط با مشرری بر رضایرمندی مشرریان در شعب بانک ملی اسران
سیسران و بلوچسران –زاهدان .پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد زاهدان.
زاهدی ،شمس السادات .)1411( .تجزیه و ت،لیل و طراحی سیسروها ،انرشارات دانشگاه عالمه طباطبایی ،تهران.
شمسی ارمندی نواب .)1494( .تاثیر مدیریت ارتباط مشرری در رضایت و وفاداری مشرری (ماالعه موردی شرکت مخابرات
ایرانسل در شهر اص هان ،پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه پیان نور  -دانشگاه پیان نور اسران تهران ،دانشکده مدیریت.
شهرکی ،علیرضا و مالشاهی علیرضا ،چهکندی م،سن .)1419( .سیسرو مدیریت ارتباط با مشرری در نظان بانکی ایران.
دومین کن رانس بین المللی بازاریابی ادمات مالی.
صلواتی عادل ،ک چه پرویز .صالط پور کیوان .)1491( .بررسی اثرات مدیریت دانش بر مدیریت ارتباط با مشرری در بانک رفاه
(ماالعه موردیت اسران کردسران) ،فراسوی مدیریت ،سال چهارن ،شماره  ،12صصت .09-21
صمدی ،منصور ( )1412بررسی و تعیین آمیخره ترفی مناسب برای م،صوست لبنی با اسر اده از روش تصمیو گیری چند
معیاره ( .)MCDMاقرصادکشاورزی و توسعه ،سال شانزدهو ،شماره  ،23زمسران .1412
فخیمی آذر 9س 9.اکبری 9ن .و رسولی 9ر .)1491( .بررسی تأثیر آمیخره بازاریابی ( )p3بر افزایش فروش آبگرمکن های تولیدی
شرکت قاینار ازر .فصلنامه فراسوی مدیریت.110-29 9)12(3 9
فرهمند نیا نگار .)1494( .بررسی تاثیر مدیریت ارتباط با مشرری بر رضایت مشرریان در شرکت بهمن اودرو در تهران،
دانشگاه آزاد اسالمی  -دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی  -دانشکده مدیریت پایان نامه کارشناسی ارشد.
فریدونی فاطمه .)1492( .ارزیابی پیادهسازی سیسرو مدیریت ارتباط با مشرری بر رضایرمندی مشرریان شرکت رونیکس،
پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی .دانشکده مدیریت.
قاسمی زاده حسن .)1492( .بررسی راباه مدیریت ارتباط با مشرری ( )CRMبر رضایت مشررکین بخش کشاورزی شرکت
توزی نیروی برق اسران هرمزگان ،پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه هرمزگان  -دانشکده مدیریت.
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. تهرانت انرشارات آمواره. اجرا و کنررل، برنامه ریزی،لیل،تجزیه و ت- مدیریت بازاریابی.)1410( . ف9کاتلر
) انرخاب بهینه ابزارهای ارتباطات بازاریابی یکپارچه با رویکرد1491( مدش یعی، مسیط م،مد شاکر اردکانی، م، سعیده،کرابی
.1491  پاییز،43  شماره،لیل سلسله مراتبی فازی (ماالعه موردی گروه تولیدی لوازن اانگی) مجله ریاضیات کاربردی،ت
پژوهشی-) "بررسی راباه روشهای ارزیابی عملکرد با بهبود عملکرد کارکنان" دو فصلنامه علمی1419( مدباقر، م،گرجی
.33  شماره. دوره جدید. سال ه رو.دانشگاه شاهد
 ارائه الگوی یکپارچه پیاده سازی م هون مدیریت ارتباط با مشرری.)1411( . طاعری مریو، بابای اهری مهدی،رابی جواد،م
.11-21 ،3  شماره،ول، مجله مدیریت توسعه و ت، در بانک ملتCRM
 تهرانت مجموعه مماست، ارتباط بین رضایت مشرری با کارایی و اثر بخشی فرایندها،)1412( مدحسین، م،ممصودی
.چهارمین کن رانس مدیریت کی یت
. اس ند.112  شماره. نشریه بانک و اعضاء.) بررسی نمش بانکداری الکررونیکی در ایران1419(  پیمان، مهدی و اکبری،ملکی
 مجله میواق مدیران، نمش نیروی انسانی در پیاده سازی مدیریت ارتباط با مشرری1419ابراهیو؛،علی رضا؛ جع ری،موتمنی
01و39 شماره
. نگاه دانش، تهران، بازاریابی ادمات بانکی.)1414( . میررا، داور ص ائیان،ونوس
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