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 چکیده 

 نگهداری و توسعه در کلیدی نیروی نقش و متقابل روابط عاطفی هسته دهنده نشان مشتری قدردانی

 گذاری سرمایه اثیرت بررسی تحقیق این انجام از هدف. است خریدار – فروشنده ای رابطه مبادالت موفق

 در ملی بانک مشتریان در مشتری وفاداری نقش تبیین با مشتری قدردانی روی بر مند رابطه بازاریابی در

 وتحقیقات موضوعات با مرتبط های ومدل ها نظریه ، مفهومی مدل استخراج برای و. است یاسوج شهر

 همین به. شد مطرح مفهومی مدل به هتوج با فرضیاتی و گرفت قرار بررسی مورد گسترده طور به پیشین

 تصادفی  گیری نمونه روش به یاسوج، شهر در ملی بانک مشتریان بین را پرسشنامه 583 محقق منظور

 نرم از و توصیفی آمار برای spss افزار نرم از شده آوری جمع های داده تحلیل برای و. نمود توزیع ساده

 ها فرضیه نتایج. است کرده استفاده ساختاری معادالت و دیتایی عاملی تحلیل آزمون جهت lisrel افزار

 و شد تایید مشتری، وفاداری بر مشتری قدردانی تاثیر مشتری، قدردانی بر ترجیحی برخورد تاثیر که داد

 تاثیر مشتری، قدردانی بر ملموس پاداش تاثیر مشتری، قدردانی بر مستقیم پیام تاثیر های فرضیه نتایج

   ..شد رد مشتری قدردانی بر یفرد بین ارتباط

 

  و ملموس پاداش ،مستقیم پیام ،مشتری وفاداری، ترجیحی برخورد ،مشتری قدردانیواژگان کلیدی: 

 فردی بین ارتباط
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 مقدمه 

 مند رابطه ییاب بازار های استراتژی از گیری بهره با که آنند بر ها سازمان مند رابطه بازاریابی ظهور و سنتی بازاریابی افول با

 موجود مشتریان حفظ برای. است امروز وکار کسب هنر مند رابطه بازاریابی.  کند ایجاد خود مشتریان با مستحکمی پیوندهای

 کسب استراتژیهای در اصلی نکته یک عنوان به مند رابطه بازاریابی اهمیت است ضروری مشتری با صحیح ایجاد در مهارت

 اطالعات به دسترسی ، بازار به نسبت مشتریان جانبه همه آگاهی افزایش امروزه. است تهگش پدیدار گذشته دهه طی وکار

 خدمات صنعت در مدیران همیشه از بیشتر امروزه. دهند نشان سازمانها به نسبت کمتری وفاداری مشتریان تا گردیده باعث

 شوند دیگر های شرکت به آنها تغییر از مانع که نمایند رفع طوری را آنها نیازهای و کنند توجه خود مشتریان به باید مالی

(Dibb and Meadows, 2001 .)و توسعه در کلیدی نیروی نقش و متقابل روابط عاطفی هسته دهنده نشان مشتری قدردانی 

 خدماتی یا محصول ارائه بر معمول طور به مشتری رضایتمندیو  .است خریدار – فروشنده ای رابطه مبادالت موفق نگهداری

 با. شود می برانگیخته انتظاراتش از رفتن فراتر با مشتری قدرشناسی که حالی در شود، می متمرکز اید، داده وعده شما که

 مند رابطه بازاریابی طریق از مشتریان رضایت جلب ها بانک بویژه کارها و کسب تمامی هدف امروزی، رقابتی محیط به توجه

 طرف رابه ها بانک سایر مشتریان کنند می سعی تر متنوع و بهتر خدمات ارایه با ها کبان از بسیاری راستا این در که. است

 .کنند جلوگیری خود مشتریان توسط بانک تغییر از و بکشانند خود

 حفظ و ایجاد سمت به تدریج به آنها است شده موجب ها سازمان برای مشتریان حفظ اهمیت درک و بازارها در رقابت شدت

 امر این پژوهش برای گزینه ترین مناسب ای رابطه بازاریابی پژوهشگران، نظر طبق و بردارند گام مشتریان با مدت   بلند روابط

 و کسب کامیابی نوین ابزارهای از و بازاریابی کلیدی های شاخه از یکی ای رابطه بازاریابی(. 8588 براری، و رنجبریان. )است

 .(8581 حقیقی، و سعودیم.)رود می شمار به رقابتی فضای در کارها

 مشتریان پیداکردن برای ها هزینه کاهش و دهان به دهان مطلوب شهرت وفادار، مشتریان ایجاد در موفق، مند رابطه بازاریابی

 (.Whyatt and Koschek, 2010)دارد بسزایی اهمیت جدید

 همه از مهمتر و بودن دولتی جتماعی،ا اقتصادی، مختلف مشکالت دلیل به کشورمان، بانکداری صنعت گذشته هایسال در

 بخش های بانک ورود با اما است داده قرار توجهی بی مورد را آن ارکان و مداری مشتری همواره عرضه، بر تقاضا میزان فزونی

 به کشورمان بانکداری صنعت در که تدریجی تغییرات. دارد می بر قدم شدن رقابتی سوی به رفته رفته صنعت این خصوصی،

 به مربوط های زمینه تمام در مشتریان انتظارات مکرر افزایش باعث است آمده بوجود خصوصی بخش های بانک ورود لدلی

 .است شده مشتری خدمات

 میلیارد هزار ۱۲ بر بالغ درآمدی با 851۱ سال در که است، ایرانی دولتینیمه بانکداری و مالی خدمات شرکت ایران، ملی بانک

 .شد شناخته ایرانی شرکت بزرگترین عنوانبه سالیانه، درآمد نمیزا نظر از تومان،

 و دارند ضعف مشتریان ساختن وفادار جهت مند رابطه بازریابی در گذاری سرمایه زمینه در ایرانی های بانک اکثر و ملی بانک

 .شوند می دیگری های بانک جذب خود بانک تغییر با زیادی مشتریان ساالنه

 وفاداری نقش تبیین با مشتری قدردانی روی بر مند رابطه بازاریابی در گذاری سرمایه تاثیر بررسی پی در تحقیق این در ما

  .هستیم یاسوج شهر در ملی بانک مشتریان در مشتری

 

 ادبیات و پیشینه تحقیق:

 :کرد تقسیم بخش هفت به را بازاریابی های شاخص توان می کلی طور به

 طرف دو ره میان اعتماد از زیادی سطح -

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 طرف دو هر میان تعهد از زیادی سطح -

 (مدت بلند روابط یا) طوالنی زمانی افق یک -

 ها آن میان شده مبادله اطالعات همراه به طرفین میان باز ارتباطی های کانال -

 قلب صمیم از مشتری به بسیار عالقه -

 طرف دو هر سوی از کیفیت به تعهد -

 .(Pressey and Mathews, 2000)مشتری ارینگهد و حفظ برای مطلوب تالش -

 اهمیت وفادار، مشتریان. اند کرده پیدا دیگر مفهـومی پیشتاز، سازمانهای در مفاهیم از بسیاری میالدی، سوم هزاره به ورود با

 نرخ این هب ، یابد می افزایش درصد 83 تا ۱3 میزان به سود مشتریان، وفـاداری در افـزایش درصد 3 با.اند یافته بسیاری

 .(858۱ محمدی،. )میشود گفته "وفـاداری هزینـه"

 یا محصول مجدد خرید برای قوی تعهد یک به وفاداری": است کرده مطرح صورت این به را وفاداری از تعریف اولیور، ریچارد

 خریداری آنها، تأثیرات و رقبا بالقوه بازاریابی تالشهای رغم علی محصول یا مارک همان میشود،تا اطالق آینده در برتر خدمت

 .(Carolyn, 2002) ."گردد

 با را وفاداری به مشتری نگرش نگرشی، وفـاداری. شود می تقسیم رفتاری و نگرشـی وفاداری به کلی طور به مشتری وفاداری

 میل و ندهکن تأمین دهی لویت او خرید، قصد مشتری، وفـاداری دیگـر، سـوی از کنـد؛ مـی توصـیف معرفـی سـلیقه سـنجش

 (.Aydin and Özer, 2005) شـود مـی مربـوط خریـد فراوانی خرید، سهم به رفتاری بـه

 مرحله از تکامل برای فروشنده – خریدار روابط به است ممکن قدردانی که،بیان دارند پیشنهاد بیشتر( ۱۲۲1) وفولسه راگیو

. است شده تثبیت بخوبی(8111 وهانت مورگان) ای رابطه یابیبازار از اعتماد – تعهد نظریه. کند کمک تعهد مرحله به توسعه

 که کردند پیشنهاد( ۱۲۲1(همکاران و پالمتیر که زمانی تا است بوده مند رابطه ها پژوهش اکثر خدمت در اساسی نظریه

 اثر درک برای ممه توضیحات کردن فراهم ، مثل به مقابله به تمایل با شده،همراه دریافت مزایای از عاطفی ،درک ،قدردانی

 خرده یک توسط شده ارائه مند رابطه بازاریابی تاکتیک چهار که را هایی هزینه حاضر مطالعه. است مند رابطه ،بازاریابی بخش

 می مشتریان وفاداری و قدردانی بر مبتنی های رفتار به منجر که کند می فراهم مشتریان به مزایا از  مختلفی انواع فروشی،

 .شود

 یافته توسعه مدل از استفاده با مشتریان وفاداری بر مند رابطه بازاریابی تأثیر بررسی به( 851۲) همکارانش و زاده قاضی

 با ساختاری پیوندهای و اجتماعی عوامل مالی، منافع عامل سه که است آن از حاکی نتایج. اند پرداخته مند رابطه بازاریابی

 به منجر میتوانند ارتباط کیفیت بر تأثیرگذاری با احساسات عامل صورت همین هب و احساسات و ارتباط کیفیت بر تأثیرگذاری

 و مثبت رابطه مشتریان وفاداری و مند رابطه بازاریابی بین که نمود گیری نتیجه میتوان نهایت، در. شوند مشتری وفاداری

 .دارد وجود معناداری

 منظر از مشتریان وفاداری بر ای رابطه بازاریابی های تاکتیک رتأثی بررسی" عنوان با پژوهشی در( 8518) همکاران و حقیقی

 رضایت با مشتریان توسط ادراکی قیمت و شده درک خدمات کیفیت که یافتند دست نتیجه این به "ایرانسل شرکت مشتریان

 .ددار معناداری و مثبت رابطه مشتریان وفاداری با مشتریان رضایت همچنین و دارد مثبتی رابطه مشتریان

 این به ای، زنجیره فروشگاههای بخش از وفاداری کارت های برنامه از عضو ۱51 با شخصی مصاحبه طریق از(۱۲83) هوانگ

 ملموس، مستقیم،پاداش الکترونیکی پست مثال عنوان به مند رابطه بازاریابی در گذاری سرمایه های گزینه که رسید نتیجه

. دهد می نشان را رفتار در وفاداری نتیجه در و مشتریان قدردانی بر مختلف اثیراتت که ترجیحی مان در و فردی بین ارتباطات

  مشتری، قدردانی افزایش منظور به مند رابطه بازاریابی های تاکتیک موثرترین که داد نشان مطالعه این نتایج ویژه، به

 .است ملموس پاداشهای و فردی میان ارتباطات
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 پرداخته "تایوان در عمر بیمه شرکتهای در ای رابطه بازاریابی انواع تأثیر بررسی" عنوان حتت پژوهشی در( ۱۲85)  تانگ و یو

 و( ساختاری پیوند اجتماعی، پیوند مالی، پیونـد) ای رابطه بازاریابی انواع بین که میدهد نشان پژوهش این های یافته. اند

 رابطـه رابطـه، کیفیـت و ای رابطـه بازاریـابی انـواع بین نهمچنی. دارد وجود معنـاداری و مثبـت رابطـه خـدمات، کیفیـت

 وجود معناداری و مثبت رابطه مشـتریان، وفـاداری و ای رابطـه بازاریابی انواع بین نیز نهایت در. دارد وجود معناداری و مثبـت

 .دارد

 

 پژوهش: اهداف

 یاسوج شهر یمل بانک مشتریان در مشتری قدردانی بر مستقیم پیام تاثیر بررسی

 یاسوج شهر ملی بانک مشتریان در مشتری قدردانی بر ملموس پاداش تاثیر بررسی

 یاسوج شهر ملی بانک مشتریان در مشتری قدردانی بر فردی بین ارتباط تاثیر بررسی

 یاسوج شهر ملی بانک مشتریان در مشتری قدردانی بر ترجیحی برخورد تاثیر بررسی

 یاسوج شهر ملی بانک مشتریان در مشتری وفاداری بر مشتری قدردانی تاثیر بررسی

 

 مدل مفهومی:

 

 

 
 مفهومی تحقیق (. مدل1شکل)

 فرضیه های پژوهش:

 دارد تاثیر یاسوج شهر ملی بانک مشتریان در مشتری قدردانی بر مستقیم پیام

 دارد تاثیر یاسوج شهر ملی بانک مشتریان در مشتری قدردانی بر ملموس پاداش

 دارد تاثیر یاسوج شهر ملی بانک مشتریان در مشتری قدردانی بر فردی نبی ارتباط

 دارد تاثیر یاسوج شهر ملی بانک مشتریان در مشتری قدردانی بر ترجیحی برخورد
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 دارد تاثیر یاسوج شهر ملی بانک مشتریان در مشتری وفاداری بر مشتری قدردانی

 

 روش تحقیق :

 اصلی روش. باشد می همبستگی -توصیفی: ها داده آوری جمع شیوه و روش حسب هب کاربردی، هدف؛ لحاظ به حاضر پژوهش

 خصوص در ها داده آوری جمع جهت پرسشنامه ابزار از استفاده مطالعه، مورد جمعیت گستردگی واسطه به پژوهش این

 ترین رایج عنوان به هک است پیمایشی روش گیری، نمونه طریق از مطالعه مورد جامعه تحدید ذهنی، و عینی های واقعیّت

 که آنجا از و باشد می یاسوج شهر در ملی بانک مشتریان کلیه شامل پژوهش این آماری ی جامعه .است مطرح مطالعاتی شیوه

 583 انتخابی نمونه حجم حداقل نامحدود جامعه در باید مورگان جدول با مطابق لذا است نامشخص و زیاد مشتریان این تعداد

 این در .کنیم می انتخاب نمونه حجم عنوان به ساده تصادفی گیری نمونه روش به را نفر 583 تحقیق این در ما که. باشد نفر

 استفاده بر عالوه نامه پرسش روایی سنجش برای همچنین. است شده استخراج( Huang, 2015) مقاله از پرسشنامه پژوهش

. است شده عمل فن اهل خبرگان و مشاور نظر مبنای بر مقدماتی مطالعه طریق از متغیرها، عملیاتی تعریف در نظری مبانی از

 نیز محتوایی طریق به آن اعتبار واقع در و بوده مناسب اعتبار دارای تحقیق این در استفاده مورد گیری اندازه ابزار بنابراین

 پرسشنامه این لذا است بیشتر ۲.0 از ها مولفه به مربوط سواالن تمامی کرونباخ آلفای ضریب اینکه به باتوجه. است شده حاصل

 با ساختاری معادالت سازی مدل آزمون از ها داده تحلیل و تجزیه منظور به تحقیق این در .هست برخوردار خوبی اعتبار از

 .شده است استفاده lisrel افزارنرم کمک

 

 تجزیه تحلیل داده ها:

 Lisrel ساختاری معادالت از استفاده با تحقیق مدل

 
 استاندارد ضرایب تخمین حالت در تحقیق اصلی مدل(. 1) رنمودا
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 دو به مدل این متغیرهای کلیه. دهدمی نشان استاندارد ضرایب تخمین حالت در را تحقیق ساختاری معادالت مدل(. 8) نمودار

 پژوهشگر وسیله به مستقیم ایگونه به شده مشاهده یا( مستطیل)آشکار متغیرهای. شوندمی تبدیل آشکار و پنهان یدسته

 بر بلکه شوند،نمی گیری اندازه مستقیم ایگونه به نشده مشاهده یا( بیضی)مکنون متغیرهای که حالی در شود،می گیری اندازه

 هایسازه یکسری بیانگر مکنون متغیرهای. شوندمی استنباط شده گیری اندازه متغیرهای بین هایهمبستگی یا روابط اساس

 و ساخته شده مشاهده متغیرهای سایر طریق از و نیستند مشاهده قابل مستقیماً که انتزاعی مفاهیم انندم هستند تئوریکی

 جریان یا  برونزا متغیرهای و  گیرنده جریان یا  زا درون متغیرهای نوع دو به خود نوبه به مکنون متغیرهای. شوندمی مشاهده

 یک هم و زا درون متغیر یک عنوان به هم تواندمی ساختاری ادالتمع مدل سیستم در متغیر هر. شوندمی تقسیم  دهنده

 در. پذیردمی تأثیر مدل در موجود متغیرهای سایر جانب از که است متغیری زا درون متغیر. شود گرفته نظر در برونزا متغیر

 تأثیر خود بلکه کندنمی فتدریا مدل در موجود متغیرهای سایر از تأثیری گونههیچ که است متغیری برونزا متغیر مقابل

 هستند گیری اندازه معادالت عنوان تحت اول یدسته. شوندمی تقسیم دسته دو به ضرایب یا و اعداد نمودار این در. گذاردمی

  عاملی بارهای اصطالحاً را معادالت این. باشندمی( مستطیل) آشکار متغیرهای و( بیضی) پنهان متغیرهای بین روابط که

 فرضیات آزمون برای و باشندمی پنهان و پنهان متغیرهای بین روابط که هستند ساختاری معادالت دوم یدسته. گویند

  .شودمی گفته  مسیر ضرایب اصطالحاً ضرایب این به. شوندمی استفاده

 و دارد بیشتری همس مربوطه متغیر گیری اندازه در باشد، داشته را عاملی بار بیشترین که شاخصی عاملی، بارهای اساس بر

 .کندمی ایفا مربوطه سازه گیری اندازه در را کمتری سهم باشد داشته تریکوچک ضرایب که شاخصی

 

 (t-valueمدل معادالت ساختاری در حالت معناداری)(. ۱)نمودار 
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 تمامی واقع در مدل این. دهدمی نشان( t-value) ضرایب معناداری حالت در را تحقیق ساختاری معادالت مدل(. ۱) نمودار

 تمامی مدل، این طبق بر. کندمی آزمون ،t آماره از استفاده با را ساختاری معادالت و( عاملی بارهای) گیری اندازه معادالت

 بازه از خارج t یآماره مقدار اگر. باشدمی معنادار %13 اطمینان سطح در استاندارد حالت در عاملی بارهای و مسیر ضرایب

 معنادار %13 اطمینان سطح در عاملی بارهای تمامی که دهد می نشان معناداری، حالت در مدل گیرد، قرار+ 19/8 تا -19/8

 می لذا. است 19/8 باالی خود پنهان متغیر یا سازه با نشانگر هر عاملی بارهای از یک هر برای t شده محاسبه مقادیر. هستند

 نشان فوق جدول نتایج واقع در. داد نشان معتبر مرحله این در را مفاهیم یگیر اندازه برای پرسشنامه سواالت همسویی توان

 روابط لذا. است شده محقق ابزار این توسط است داشته را آنها سنجش قصد پرسشنامه سواالت توسط محقق آنچه دهد می

 های واقعیت با حد چه تا آمده تدس به مقادیر این دهیم نشان آنکه برای. است استناد قابل پنهان متغیرهای یا ها سازه بین

 .گیرد قرار مطالعه مورد برازش های شاخص باید دارد تطابق مدل در موجود

 

   مدل برازش

 تفسیر و تعبیر مدل معادالت ساختاری(. 8)۲جدول 

 حد مجاز برآوردهای مدل اصلی نام شاخص

 5کمتر از  ۱.931 ی آزادی()کای دو بر درجه

GFI)1/۲باالتر از  ۲.18 )نیکویی برازش 

RMSEA)۲1/۲کمتر از  ۲.۲81 )ریشه میانگین مربعات خطای برآورد 

CFI )1/۲باالتر از  ۲.18 )برازندگی تعدیل یافته 

NFI)1/۲باالتر از  ۲.1۲ )برازندگی نرم شده 

NNFI)1/۲باالتر از  ۲.15 )برازندگی نرم نشده 

IFI )1/۲االتر از ب ۲.18 )برازندگی فزاینده 

 

های بدست آمده برای مدل به تنهایی دلیل برازندگی مدل قطعیت وجود به طور کلی در کار با برنامه لیزرل، هر یک از شاخص

قابل قبول است که در مدل این تحقیق این  5ندارد و در برخی منابع برای نسبت آماره کای دو به درجه آزادی اش، مقدار زیر 

نشان دهنده اندازه ای از مقدار نسبی واریانس ها و کواریانس ها می باشد که  GFIه شده است. معیار محاسب ۱.891مقدار 

توسط مدل تبیین می شود. این معیار بین صفر تا یک متغیر می باشند که هرچه به عدد یک نزدیکتر باشد، نیکویی برازش 

ریشه دوم میانگین مجذور  ۲.18برای مدل مقدار گزارش شده GFIمدل با داده های مشاهده شده بیشتر است. مقدار 

بینی شده با فرض های برآورد یا پیشماندها یعنی تفاوت بین عناصر ماتریس مشاهده شده در گروه نمونه و عناصر ماتریسپس

بیین های ممکن، از لحاظ تدرست بودن مدل مورد نظر است. برای بررسی اینکه یک مدل به خصوص در مقایسه با سایر مدل

(، شاخص NFIشده برازندگی )کند از مقادیر شاخص نرمهای مشاهده شده تا چه حد خوب عمل میای از دادهمجموعه

( استفاده شده است. مقادیر CFI( و شاخص برازندگی تطبیقی )IFI(، شاخص برازندگی فزاینده )NNFIنشده برازندگی )نرم

ناسب مدل طراحی شده در مقایسه با سایر مدل های ممکنه است. در نهایت این شاخص ها حاکی از برازش بسیار م 1/۲باالی 

کند از شاخص بسیار توانمند ریشه دوم جویی را با هم ترکیب می برای بررسی اینکه مدل مورد نظر چگونه برازندگی و صرفه

ات تقریب می باشد. در ، ریشة میانگین مجذورRMSEAاستفاده شده است.  شاخص  RMSEAبرآورد واریانس خطای تقریب 

 ( برآورد شده است.۲.۲81این پژوهش برای مدل تحقیق )

نشان می دهد، داده های این پژوهش با ساختار عاملی و زیربنای (. 8)همانطور که مشخصه های برازندگی در مدل و جدول 

 .نظری تحقیق برازش مناسبی دارد و این بیانگر همسو بودن سواالت با سازه های نظری است
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 ی پژوهش: یافته ها

 
 .دارد تاثیر یاسوج شهر ملی بانک مشتریان در مشتری قدردانی بر مستقیم پیام: اول فرضیه •

 این برای t مقدار و باشد میt، (8.۱8- ) مقدار و است( -۲.8۱) مسیر ضریب دارای مشتری قدردانی بر مستقیم پیام تاثیر

 در ،(مدل پارامتر هر -19/8 تا 19/8 بازه خارج مقادیر برای صفر فرض رد هناحی در درصد پنج خطای قاعده طبق) پارامتر

 درصد 13 با مشتری قدردانی بر مستقیم پیام تاثیر فرضیه که نمود بیان توان می بنابراین. دارد قرار -19/8 تا 19/8  بازه داخل

 بیان که( 8111 وهانت، مورگان)و( ۱۲۲8 اران،همک و دوالف) تحقیق، نتایج با فرضیه این نتایج. شود نمی پذیرفته اطمینان

 هوانگ.  تحقیق نتیجه با و باشد می همسو غیر ، دارد معناداری و مثبت تأثیر مشتری قدردانی بر مستقیم پیام: نمودند

 .باشد می سو هم( ۱۲83)

 

 دارد تاثیر یاسوج شهر ملی بانک مشتریان در مشتری قدردانی بر ملموس پاداش: دوم فرضیه •

 این برای t مقدار و باشد میt، (۲.۱1 ) مقدار و است( -۲.۲5) مسیر ضریب دارای مشتری قدردانی بر ملموس پاداش تاثیر

 در  ،(مدل پارامتر هر -19/8 تا 19/8 بازه خارج مقادیر برای صفر فرض رد ناحیه در درصد پنج خطای قاعده طبق) پارامتر

 درصد 13 با مشتری قدردانی بر ملموس پاداش تاثیر فرضیه که نمود بیان توان می لذا دارد قرار  -19/8 تا 19/8 بازه داخل

: نمودند بیان که ،(۱۲83 هوانگ،( )۱۲۲8) همکاران، و تحقیقدوالف نتایج با فرضیه این نتیجه و. شود نمی پذیرفته اطمینان

 .باشد می همسو غیر دارد، تأثیر مشتری قدردانی بر ملموس پاداش

 

 .دارد تاثیر یاسوج شهر ملی بانک مشتریان در مشتری قدردانی بر فردی بین ارتباط: مسو فرضیه •

 این برای t مقدار و باشد میt، (۲.38   ) مقدار و است( ۲.۲0) مسیر ضریب دارای مشتری قدردانی بر فردی بین ارتباط تاثیر 

 در ،(مدل پارامتر هر -19/8 تا 19/8 بازه خارج مقادیر برای صفر فرض رد ناحیه در درصد پنج خطای قاعده طبق) پارامتر

 درصد 13 با مشتری قدردانی بر فردی بین ارتباط تاثیر فرضیه که نمود بیان توان می لذا دارد قرار   -19/8 تا 19/8 بازه داخل

 ارتباط تاثیر که( ۱۲83 هوانگ،) و( ۱۲۲8 همکاران، و دوالف) تحقیق نتایج با فرضیه این نتیجه و. شود نمی پذیرفته اطمینان

 .باشد می همسو غیر بودند، کرده تایید مشتری قدردانی بر فردی بین

 

 .دارد تاثیر یاسوج شهر ملی بانک مشتریان در مشتری قدردانی بر ترجیحی برخورد: چهارم فرضیه •

 این برای t مقدار و باشد میt، (5.۱۱ ) مقدار و است( ۲.15) مسیر ضریب دارای مشتری قدردانی بر ترجیحی برخورد تاثیر

 خارج در ،(مدل پارامتر هر -19/8 تا 19/8 بازه خارج مقادیر برای صفر فرض رد ناحیه در درصد پنج خطای قاعده طبق) پارامتر

 اطمینان درصد 13 با کالمی ارتباطات روی قیمت تاثیر فرضیه که نمود بیان توان می لذا. دارد قرارد -19/8 تا 19/8  بازه از

 این نتیجه و. باشد می مستقیم صورت به تاثیر این بنابراین باشد می مثبت مسیر ضریب اینکه به توجه با. شود می رفتهپذی

 تایید را مشتری قدردانی بر ترجیحی برخورد تاثیر که(  ۱۲83) هوانگ و( ۱۲۲8 همکاران و دوالف) تحقیق نتیجه با فرضیه

 .باشد می همسو بودند، کرده

  

 .دارد تاثیر یاسوج شهر ملی بانک مشتریان در مشتری وفاداری بر مشتری قدردانی: مپنج فرضیه •
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 این برای t مقدار و باشد میt، (3.10  ) مقدار و است( ۲.1۲) مسیر ضریب دارای مشتری وفاداری بر مشتری قدردانی تاثیر

 خارج در ،(مدل پارامتر هر -19/8 تا 19/8 بازه خارج مقادیر برای صفر فرض رد ناحیه در درصد پنج خطای قاعده طبق) پارامتر

 درصد 13 با مشتری وفاداری بر مشتری قدردانی تاثیر فرضیه که نمود بیان توان می لذا. دارد قرار  -19/8 تا 19/8 بازه از

 و. باشد یم مستقیم صورت به تاثیر این بنابراین باشد می مثبت مسیر ضریب اینکه به توجه با. شود می پذیرفته اطمینان

 تاثیر مشتری وفاداری بر مشتری قدردانی بودند رسیده نتیجه این به که( ۱۲83 هوانگ،)  تحقیق نتیجه با فرضیه این نتیجه

 .باشد می همسو دارد،
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 .1، شماره بازاریابی نوین
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  ،خودرو خریداران دیدگاه از مشتری با ارتباط های کانال اثربخشی ارزیابی .(8581) محمدحقیقی،  مصطفیمسعودی :
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