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چکیده
بسیاری از بنگاهها ،به ویژه در بازارهای تجاری و مالی ،از روابط مشتریان موجود به عنوان مراجع برای تشویق و پذیرش مشتریان جدید و
تسهیل فروش و بازاریابی استفاده میکنند .فروشندگان با دیدگاه مشتری مدار ،تمام تالش خود را میکنند تا به ارائه ارزش برتر ،ایجاد
روابط بلند مدت ،حفظ مشتریان ،افزایش سود و افزایش اثر بخشی کارکنان فروش بپردازند .در این پژوهش هدف اصلی بررسی ارتباط
بازاریابی ارجاع مشتری و نقش آن در عملکرد فروش بانک قرض الحسنه مهر ایران میباشد .که برای این منظور از پژوهش ترهو و جالکاال
( )2017الگوبرداری شد .جامعه آماری شامل کلیه پرسنل شعب بانک قرض الحسنه مهر ایران در سطح شهر تهران بودند 310 ،نفر برای
حجم نمونه آماری از طریق نمونهگیری تصادفی طبقهایی تعیین شد .با استفاده از نرم افزار لیزرل به بررسی فرضیات پژوهش پرداخته شد،
نتایج حاکی از آن بود که استفاده از ارجاع داخلی با بازاریابی ارجاع ،بازاریابی ارجاع با عملکرد فروش ،ارائه یک نمونه ارجاع مشتری با
استفاده از ارجاع خارجی و استفاده از ارجاع داخلی ،و در نهایت استفاده از ارجاع خارجی با بازاریابی ارجاع ارتباط مثبت و معناداری در
سطح  99درصد دارد
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واژگان کلیدی :عملکرد فروش ،بازاریابی ارجاع ،استفاده از ارجاع خارجی ،استفاده از ارجاع داخلی ،بانک قرض الحسنه مهر ایران
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مقدمه
گذشتگان بطور گسترده ای مستندات خواص ارزش گذاری مراجع مشتری در زمینه بازاریابی کسب و کار را با توجه به عملکردهای
مختلف خود ،مانند اثرات انتقال وضعیت از مشتریان واجد شرایط ،نشان میدهد .تکمیل فرآیند انتخابی قبلی تامین کننده ،بعنوان توانایی
نشان دادن چگونگی پیشنهادات پیچیده در موقعیتهای استفاده شده عمل میکنند و یا بعنوان شواهد ارزش از قبل مشخص شده عمل
میکنند ( .)Terho & jalkala, 2017بازاریابی مرجع باید به دلیل ماهیت نامحسوس و مکمل بودن آن ،یک منبع تقلبی نامناسب
باشد .اکثریت قریب به اتفاق مشتریان و فعالیت های شرکت بازاریابی مرجع مشتری برای شرکت های دیگر قابل مشاهده نیستند و این
اثرات نیز ممکن است برای رقبا به دلیل مبهم بودن آنها باشد .این باعث می شود رقبای شرکت برای کپی کردن و تکرار اقدامات بازاریابی
مرجع مشتری دچار مشکل شوند ( .)Kozlenkova et al, 2014بازاریابی مراجع مشتری حتی برای شرکتهایی با پیشنهادات کمتر
نوآورانه نیز حیاتی هستند؛ زیرا منابع به شرکتها کمک میکنند تا در رقابت با بازارهای بالغ متمایز شوند و نشان دهند که شرکتها یک
فرایند انتخاب دقیق را در بین خریداران تعیین شده گذراندند و شواهدی از تواناییهای ایجاد شده در آن شرکتها را ببینند ( Hada et al,
 .)2014در این پژوهش برآن شدیم تا به بررسی ارتباط بازاریابی ارجاع مشتری و نقش آن در عملکرد فروش بانک قرض الحسنه مهر ایران
بپردازیم.
یافتهها تحقیقات گذشتگان نشان می دهد که بازاریابی ارجاع مشتری مستلزم استفاده مستقیمی از منابع داخلی و خارجی در سازمان
فروش است .اعمال نفوذ خارجی اشاره به فعالیتهایی است که مشتریان بالقوه را از طریق نشان دادن ارزش مشتری در روابط مشتریان
قبلی و موجود ،به مشتریان ارجاع می دهند .بهره برداری داخلی به فعالیتهایی اشاره می کند که از منابع برای اهداف توسعه داخلی
استفاده می کنند ( .)Cadogan & Lee, 2013شرکتها از زمانی که در تالش برای متقاعد کردن خریداران بالقوه در شرایط فروش
هستند ،از ارجاع مشتریان استفاده می نمایند ،مراجع را در وب سایت های شرکت ها و مجالت مشتریان متقاعد میکنند و بازدید
کنندگان را همگام با دعوت از مشتریان بالقوه برای دیدن محصوالت یا خدماتی که به مشتریان مرجع ارائه میشود ،به سمت خود جذب
میکنند (.)Becker et al, 2012
سازمانها به طور سیستماتیک در ساخت نمونه کارها بر ارجاع مشتری سرمایه گذاری کردهاند ،چرا که این تالش ها برای استفاده درازمدت
از منابع و سیستماتیک بسیار مهم است .موضوع اصلی که در این زمینه مطرح شد ،این ایده است که شرکتها باید به طور استراتژیک
ترکیب کلی نمونه کارها را برای مشتریان خود در نظر بگیرند .به جای تمرکز بر موارد ارجاع فردی ،تأکید داشتند که شرکتهایشان تالش
میکنند تا یک نمونه کارها متعادل از منابع مشتری را طراحی کنند ،یعنی منابع کمیاب آنها را جهت ارائه ترکیبی از ارجاع مشتری که
برای دستیابی به اهداف بلندمدت و سودآوری استراتژیک مورد استفاده قرار دهند (.)Terho & jalkala, 2017
تالشهای یک شرکت برای ایجاد مجموعهای متعادل از منابع مشتری نشان دهنده یک عامل کلیدی برای بازاریابی ارجاع مشتری است.
اگرچه این ساختار به بازاریابی مراجع مشتری نزدیک است ،اما ارائه آن جهت استقرار فعاالنه مراجع مشتری در بازاریابی متمرکز نیست،
بلکه امکان استفاده گسترده از بازاریابی ارجاع مشتری را فراهم می آورد .لذا تالشها برای ساخت یک نمونه کاری ارجاع ،یک پیش نیاز
کلیدی از ساختار بازاریابی مراجع مشتری میباشد .مفهوم سازی پیشنهاد ارجاع ،دانش فعلی را در این موضوع گسترش داده و لذا توسعه
اقدامات دقیق در این زمینه را امکان پذیر می سازد(.)Chin et al, 2013
با توجه به نقش کلیدی و تاثیرگذاری بانکها در اقتصاد کشور ،میبایست برنامهریزیها و استراتژیهای بانک قرضالحسنه مهر اقتصاد ایران
بگونهای مدیریت و تبیین گردد که با توجه به شرایط ویژه حاکم بر اوضاع کشور ،پاسخگویی به نیازها و انتظارات ذینفعان (سهامداران،
کارکنان ،مشتریان و تأمین کنندگان) بصورت اصولی میسر شود .در مطالعات و ادبیات موجود محققان بیشتر بر عملکرد فروش تاکید
داشته و به بررسی روشهای بازاریابی می پردازند و در این حوزه ها فعالیت دارند و هیچ کدام علی رغم اهمیت بازاریابی ارجاع مشتری و
عوامل مرتبط با آن ،ارتباط آنها را با عملکرد فروش سازمان نمیسنجند .با توجه به اهمیت مشتری در هر صنعت ،سازمانها و موسسات
گوناگون باید در جهت ارتقای سطح خدمات رسانی به مشتری گام بردارند تا از طرفی هم خواسته ها و نیازهای آنان تامین شود و هم میل
به خرید مجدد و استفاده از محصوالت و خدمات داشته باشند که ماحصل این دو چیزی جز ارتقای سطح عملکردی فرش سازمان نخواهد
بود .به دلیل اینکه نیاز به درک بهتر از اینکه ارجاع مشتریان میتواند تواناییهای سازمان را برای رقابت و موفقیت در مواجهه با تغییرات
مکرر در انواع محصول ارتقا دهد ،هم چنین کم کردن شکاف تحقیقاتی موجود در این حوزه میل به انجام این تحقیق داریم .ما با
الگوبرداری از پژوهش ) Terho & jalkala (2017برای اولین بار در بانک قرض الحسنه مهر اقتصاد ایران ارتباط بازاریابی ارجاع
مشتری را با عملکرد فروش آن مورد بررسی قرار دهیم .این پژوهش ما در زمینه بازاریابی کسب و کار به موضوعات مهمی در جنبه تجاری
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کمک می کند از جمله )1 :مفهوم سازی بازاریابی ارجاع مشتری؛  )2ایجاد اقدامات معتبر و قابل اعتماد برای ساخت؛  )3ارائه شواهد اولیه
در مورد رابطه تامین کننده با عملکرد فروش شرکت .این مطالعه با تدوین پایه مفهومی بازاریابی ارجاع مشتری ،به تئوریهای بازاریابی
کسب و کار کمک میکند.
عملکرد فروش
عملکرد شرکت بسته به نوع سازمان ،تفکرات مدیریت ،فلسفه وجودی و رسالت سازمان ،شرایط محیطی و موارد بیشمار دیگری بررسی و
اندازهگیری میشود .از اینرو از شاخصها و معیارهای متعددی بدین منظور بهره گرفته میشود (براری .)1395 ،عملکرد فروش تابع عوامل
مختلف فردی ،سازمانی و محیطی است و ادراکات شغلی از عوامل کلیدی که در مطالعات عملکرد نیروی فروش است .عملکرد شرکتها
مبنای بسیاری از تصمیمگیری هاست .از عوامل مهمی که اعتباردهندگان ،سرمایه گذاران ،مدیران و سایر فعاالن اقتصادی می توانند به آن
توجه کنند ،عملکرد است .عملکرد فروش شرکت ،حاصل فعالیتها ،استراتژیها ،اقدامات و بازده سرمایه گذاری های آن در یک دوره معین
است ( )1997( Pelhum .)Hinterhuber & Snelgrove, 2016مؤلفههای عملکرد را در سه دسته جای داده است )1 :اثربخشی
سازمانی؛ شامل مؤلفههای :کیفیت محصول ،موفقیت محصول جدید ،نرخ حفظ مشتری  )2رشد  /سهم؛ شامل مؤلفههای :سطح فروش،
نرخ رشد فروش ،سهم بازار  )3سودآوری؛ شامل مؤلفههای :نرخ بازده ویژه ،نرخ بازگشت سرمایه ،حاشیه سود ناویژه (سعادتی.)1391 ،
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بازاریابی مرجع مشتری را ابتدا به عنوان یک تالش شرکت برای استفاده از روابط مشتریان موجود و قبلی و فعالیت های ایجاد ارزش
مرتبط در بازاریابی شرکت می دانستند .در اینجا منظور فعالیتهایی است که مشتریان بالقوه و سایر سهامداران را هدف قرار داده است
( .)Terho & jalkala, 2017شیوه های بازاریابی مرجع مشتری میتواند بعنوان خارجی و داخلی دستهبندی شود .در مورد اول،
فروشنده منبع مراجعان به خریداران بالقوه و سایر سهامداران را نشان می دهد .در دومی ،تامین کننده با استفاده از مرجع مشتری داخلی،
هرچند اقدامات گوناگونی مانند داستانهای موفقیت داخلی و استفاده از پایگاه داده مرجع مشتری را برای به دست آوردن نتایج داخلی ،از
قبیل آموزش نیروی فروش و هدفمند کردن تالشهای مناقصه ،استفاده می کند ( .)Jalkala and Salminen, 2009برنامههای ارجاع
مشتریان ،ابتکارات مبتنی بر بازا ر ،هدایت دهان به دهان است که مشتریان فعلی را جذب می کنند تا دوستان ،اعضای خانواده و مخاطبین
کسب و کار را برای جذب مشتری جدید جذب کنند .بر خالف برنامههای دهان به دهان ،که از ابتدا از مشتری آغاز میشود ،برنامههای
ارجاعی بصورت آنالین هدایت می شوند .اغلب بازاریابان برنامههای ارجاعی مشتری ترجیح میدهند بعنوان جنبه مخالفت با موضوع بدلیل
توانایی استفاده از انگیزه برای تحریک ارجاع و کنترل بیشتر بر محتوای پیام ،وارد کار شوند (.)Kumar et al, 2010
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ارجاع (خارجی و داخلی) مشتری
استفاده از مراجع مشتری به عنوان بخش مهم ی از فرآیند فروش سبب کاهش خطر درک شده بالقوه خریدار دلیل نشان دادن تاسیسات
قبلی می شود .لیست های مرجع شواهد غیر مستقیم در مورد تجربه تامین کننده ارائه می کنند (.)Blombäck & Axelsson, 2007
استفاده از مراجع مشتری در خارج از سازمان با نشان دادن آنها به مشتریان بالقوه و سایر سهامداران ،ابزار مهم برای فروش و بازاریابی در
همه شرکت هست .آنها روش های گوناگون ،هرچند یکنواخت را در بازاریابی مرجع خارجی خود ،از لیست های مرجع و داستان های
موفقیت را در انتشار مطبوعات ،تماس های مرجع و بازدید از سایت های مرجع مشتری ،اعمال کردند (.)Terho & jalkala, 2017
برنامه ارجاع شرکت نباید صرفا در حوزه فروش یا بخش روابط عمومی انجام شود ،به عنوان یک برنامه موثر از مناطق متعدد بازاریابی
سنتی ،از جمله فروش ،تبلیغات ،ارتقاء فروش ،روابط عمومی ،رسانههای اجتماعی و بازاریابی رابطه ای را مورد حمایت قرار دهد .از دیگر
موارد رایج میتوان گفت یک شرکت مستلزم ایجاد چند برنامه ارجاعی مانند برنامه مرجع مشتری ،یک گروه ایجاد کننده اجتماعی و
شورای مشاوره مشتری است که باید به درستی یکپارچه شوند .مورد سوم زمانی اتفاق میافتد که یک شرکت با استفاده از یک تعهد
سازمانی مبتنی بر کار گروهی است که تنها یک نفر را برای نظارت و مسئولیت این فعالیت مهم اختصاص نمیدهد (.)East et al, 2007
همه برنامههای ارجاعی باید پایه ای از مصرف کنندگان فعلی را شناسایی کنند که مایل به ارائه توصیفات و تماس با مشتریان بالقوه باشند.
گروهی که ارجاع کنندگان مشتریهای فعلی را شامل می شود از خدمات و کیفیت محصوالت ،مشتریان بلند مدت و مشتریان با شهرت
عالی برخوردار هستند (.)Berman, 2015
میتوان گفت ،با وجود مطالعات گسترده در حوزه مشتری ،ابنکها و عملکرد فروش آنها ،تا کنون بررسی ارتباط بازاریابی ارجاع مشتری و
نقش آن در عملکرد فروش خیلی محدود مورد توجه دانشگاهها و مراکز پژوهشی حوزههای اقتصادی قرارگرفته است .با توجه به پژوهشهای
انجام شده دراین حوزه ،در ادامه به ذکر چند پژوهش که در حوزههای دیگر اجرا شده ،پرداخته میشود.
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شمخانی و همکاران )1395( ،در پژوهشی با هدف ،بررسی اثر قابلیت بازاریابی ،قابلیت عملیاتی و استراتژی تنوع بر عملکرد در شرکتهای
پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ،تعداد  123شرکت از صنایع مختلف را به عنوان نمونه آماری مورد تحلیل قرار دادند .نتایج
تحقیق نشان داد که قابلیتهای عملیاتی و بازاریابی باعث بهبود عملکرد شرکت های نمونه می شود .ضمن این که نتایج آماری با استفاده از
رگرسیون نشان دهنده اثر معکوس تنوع بر عملکرد میباشد .کاشفی نیشابوری ( )1395در پژوهشی تحت عنوان بررسی نقش استراتژی
های بازاریابی بر عملکرد صادراتی زعفران ایران به منظور محاسبه شاخص عملکرد صادرتی از چهار مولفه سودآوری ،حجم فروش ،رشد
فروش و شدت صادرات استفاده نمود .اطالعات الزم از  14شرکت صادرکننده زعفران جمع آوری نمود .با توجه به ماهیت مکانی داده های
جمع آوری شده ،الگوی پانل فضایی به عنوان الگوی برتر انتخاب گردید .نتایج نشان داد که استراتژی های تمایز ،توسعه بازار و توسعه
محصول دارای تاثیر مثبت و معنی داری بر عملکرد صادراتی شرکت های صادرکننده زعفران می باشند .استراتژی رسوخ در بازار هر چند
به لحاظ آماری معنی دار نیست ،اما هم جهت با عملکرد صادراتی تغییر می کند .دهقان بنادکی ( )1395در پژوهشی تحت عنوان بررسی
راهبرد بازاریابی بر عملکرد فروش با نقش تعدیلگری مشتری گرایی (موردی مطالعه :شرکت سیمان شرق ) ،مدیران فروش و بازاریابی
شرکت سیمان شرق را مورد بررسی قرار داد .نتایج حاصل از گردآوری دادههای میدانی حاکی از تایید رابطه معنادار میان راهبردهای
بازاریابی محصول ،قیمت و ترفیع هرکدام به تفکیک بر عملکرد فروش میباشد .همچنین مشتری گرایی رابطه بین راهبرد بازاریابی
محصول و عملکرد فروش را تعدیل می کند .این رابطه تعدیل کنندگی برای دیگر روابط بین راهبردهای بازاریابی قیمت  ،توزیع و ترفیع
هرکدام به تفکیک و عملکرد فروش نیز حاصل شده است Terho & jalkala, )2017( .در پژوهشی به بررسی بازاریابی ارجاع مشتری:
ادراک ،اندازه گیری و ارتباط دادن به عملکرد فروش پرداختند .نتایج حاکی از نحوه موثر قرار دادن منابع در بازارهای کسب و کار و ارائه
شواهدی از عملکرد فرض شده ،و همچنین به عنوان اثرات احتمالی میباشد .شواهد تجربی نشان میدهد که بازاریابی ارجاع مشتری رابطه
مثبتی با عملکرد فروش شرکت دارد و این پیوند بستگی به چارچوب برنامه بازاریابی ارجاع مشتری دارد Larson et al )2008( .در
پژوهشی تحت عنوان پیوند بازاریابی مربوط به علت به پاسخ های فروش اجباری و عملکرد فروش در یک زمینه فروش مستقیم به برسی
ارتباط نگرش نماینده فروش شرکت و عملکرد رفتاری پرداختند .نتایج حاکی از آن بود که تأثیر نگرش مشتری نسبت به عوامل ایجاد
کننده رفتار فروش در رفتار سازمانی ،از طریق شناسایی شناختی و فروش اعتماد به نفس مثبت و معنادار است .عالوه بر این ،تأثیر تفکر
نگرش مشتری نسبت به مبارزات انتخاباتی در مورد اعتماد به نفس ،با شناسایی شناختی تعدیل می شود ،به طوری که اثربخشی برای
فروشندگان با سطح پایین تر شناسایی با شرکت قوی تر می شود.
در شکل  1مدل پژوهش را ارائه کردهایم که بنای اصلی آن بر اساس مدل اولیه پژوهش ( Terho & jalkala, )2017ارائه شده،
میباشد.
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استفاده از ارجاع
خارجی

عملکرد

بازاریابی ارجاع

فروش

مشتری

A

ارائه نمونه
ارجاع

استفاده از ارجاع
داخلی
شکل  .1مدل مفهومی پژوهش برگرفته از پژوهش (Terho & jalkala, )2017
روش تحقیق
این تحقیق به لحاظ سطح تحلیل در زمره تحقیقات توصیفی-پیمایشی جای دارد و به لحاظ کاربرد نتایج از نوع تحقیقات کاربردی بشمار
میرود ،که ارتباط بازاریابی ارجاع مشتری و عملکرد فروش بانک قرضالحسنه مهر ایران را مورد بررسی قرار میدهد .این پژوهش در حوزه
قابلیتهای بازاریابی ارجاع مشتری و عملکرد رقابتی فروش میباشد و علم مدیریت به بررسی ارتباط بازاریابی ارجاع مشتری و نقش آن در
عملکرد فروش بانک قرض الحسنه مهر اقتصاد ایران و ارائه راهکارهایی برای افزایش بازخوردهای حاصل از بازاریابی ارجاع در جهت
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خدمات رسانی به مشتری برای ارتقای سطح عملکرد فروش می پردازد .این پژوهش از اوایل تیرماه سال  1396تا اواخر اردیبهشت ماه
 1397صورت گرفته است .جامعه آماری این تحقیق شامل پرسنل شعب مختلف بانک قرضالحسنه مهر ایران در سطح شهر تهران میباشد
که با توجه به اینکه بانک قرض الحسنه مهر ایران در سطح شهر تهران دارای  42شعبه و  1586نفر پرسنل میباشد با استفاده از فرمول
کوکران  310نفر بعنون نمونه مورد بررسی قرار گرفت ،که برایا این امر تهران را به چهار دسته شمال ،جنوب ،شرق و غرب تقسیم و با
توجه به حجم دسته ها ابتدا به روش تصادفی ،شعب مورد نظر را انتخاب و در مرحله دوم نیز به روش تصادفی ساده پرسشنامه را در میان
پرسنل شعب منتخب توزیع و گردآوری نمودیم.
در این پژوهش برای گردآوری اطالعات میدانی از پرسشنامه استفاده گردید .پرسشنامهای که برای پژوهش حاضر طراحی گردید ،شامل دو
بخش سواالت عمومی و تخصصی میباشد .بخش اول در رابطه با اطالعات جمعیتشناسی پاسخدهندگان است و بخش دوم نیز مربوط به
متغیرهای تخصصی است .برای بررسی مناسب بودن ابزار اندازهگیری جهت گردآوری دادههای موردنیاز دو ویژگی یعنی ،اعتبار (روایی) و
قابلیت اعتماد (پایایی) موردتوجه قرار میگیرد .در این پژوهش با توجه به استاندارد بودن پرسشنامه التین پژوهش (Terho & )2017
 jalkala,پس از برگرداندن پرسشنامه به زبان فارسی و تدوین پرسشنامه ،با متخصصان امر در این زمینه مشورت شد لذا نوع روایی
مورداستفاده در ابزار با توجه به بررسی کیفی مولفه ها و استناد به نظر متخصصان امر ،روایی صوری و محتوایی است .برای سنجش پایایی
پرسشنامه از روشهای متعددی میتواند استفاده کرد .از آن جمله است :آلفای کرونباخ ،بازمایی ،روش فرمهای موازی و یا همارز ،روش
دونیمه کردن و  ...در اینجا از آلفای کرونباخ برای سنجش پایایی پرسشنامه استفاده شده .بدین منظور تعداد  40نفر بهصورت تصادفی
انتخاب و اجرای اولیه بر روی آنها صورت گرفت .پس از جمعآوری پرسشنامه های مذکور ،مقداری آلفای کرونباخ برای تمام متغیرها باالی
 0/7و پایایی کل  0/84محاسبه شد لذا پایایی بهدستآمده برای ابزار تحقیق بیانگر پایایی مناسب ابزار است.
در این پژوهش ،برای تجزیه و تحلیل دادهها از نرمافزارهای  SPSSو  lisrelاستفاده شده است .بدین صورت که برای تجزیهوتحلیل
دادهها جمعآوری شده به وسیله پرسشنامهها از شاخص های آمار توصیفی مانند؛ میانگین ،انحراف معیار و درصد و شاخصهای آمار
استنباطی نظیر؛ ضریب همبستگی پیرسون با استفاده از نرمافزار  SPSSمحاسبه میشوند .همچنین ،در این پژوهش برای ترسیم مدل
تدوینشده ،مشخص کردن جزییات و نوع روابط بین متغیرهای مورد تحلیل از نرمافزار  lisrelاستفاده میشود.
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یافته ها
از نظر جمعیت شناختی گروه مربوط به خانمها با فراوانی  162نفر  52.2درصد و آقایان با  148نفر  47.8درصد را به خود اختصاص
دادند .دسته سنی  30تا  40سال و  40تا  50سال بترتیب با  43/8درصد و  26/9درصد دارای بیشترین درصد فراوانی بوده و در میان
مقاطع تحصیلی هم بترتیب فوق لیسانس و لیسانس بترتیب با  49.7و  41.3بیشترین درصد فراوانی را به خود اختصاص دادند .در ادامه به
برسی نتایج حاصل از آزمون فرضیات پژوهش میپردازیم.
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ابتدا در شکلهای  2و  3مدل معدالت ساختاری در حالت ضریب مسیر استاندارد و در حالت آماره  آورده شده است.
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شکل  -2مدل معادالت ساختاری در حالت ضریب مسیر استاندارد
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شکل  -3مدل معادالت ساختاری در حالت آماره t
فرضیه اول :ارائه یک نمونه ارجاع مشتری در بانک قرض الحسنه مهر اقتصاد ایران ارتباط مثبتی با استفاده از ارجاع خارجی دارد.
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با توجه به ضریب مسیر  0/82و آماره  12/45 tو همچنین ضریب همبستگی ( )./602می توان گفت در سطح اطمینان  99درصد میان
ارائه یک نمونه ارج اع مشتری و استفاده از ارجاع خارجی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد بنابراین فرضیه اول پژوهش هم معنادار و
تایید می شود.
فرضیه دوم :ارائه یک نمونه ارجاع مشتری در بانک قرض الحسنه مهر اقتصاد ایران ارتباط مثبتی با استفاده از ارجاع داخلی دارد.
با توجه به ضریب مسیر  ،0/76آماره  8/90 tو همچنین ضریب همبستگی ( )./753می توان گفت در سطح اطمینان  99درصد میان ارائه
یک نمونه ارجاع مشتری و استفاده از ارجاع داخلی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد بنابراین فرضیه دوم پژوهش هم معنادار و تایید می
شود.
فرضیه سوم :استفاده از ارجاع خارجی در بانک قرض الحسنه مهر اقتصاد ایران ارتباط مثبتی با بازاریابی ارجاع مشتری دارد.
با توجه به ضریب مسیر  ، 0/52آماره  tبه مقدار  6/60و همچنین ضریب همبستگی ( )./617می توان گفت :در سطح اطمینان  99درصد
میان استفاده از ارجاع خارجی با بازاریابی ارجاع مشتری رابطه مثبت و معناداری وجود دارد؛ بنابرراین فرضیه دوم پژوهش هم معنادار و
تایید می شود.
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فرضیه چهارم  :استفاده از ارجاع داخلی در بانک قرض الحسنه مهر اقتصاد ایران ارتباط مثبتی با بازاریابی ارجاع مشتری دارد.
با توجه به ضریب مسیر  0/95و آماره  9/70 tو همچنین ضریب همبستگی ( )./696می توان گفت در سطح اطمینان  99درصد میان
استفاده از ارجاع داخلی و بازاریابی ارجاع مشتری رابطه مثبت و معناداری وجود دارد بنابراین فرضیه اول پژوهش هم معنادار و تایید می
شود.
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فرضیه پنجم  :بازاریابی ارجاع مشتری در بانک قرض الحسنه مهر اقتصاد ایران ارتباط مثبتی با عملکرد فروش دارد.
با توجه به ضریب مسیر  0/82آماره  13/24 tو همچنین ضریب همبستگی ( )./687می توان گفت در سطح اطمینان  99درصد میان
بازاریابی ارجاع مشتری و عملکرد فروش رابطه مثبت و معناداری وجود دارد بنابراین فرضیه دوم پژوهش هم معنادار و تایید می شود.
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در جدول  1خالصه فرضیات پژوهش آورده شده است.
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جدول  -1خالصه فرضیات تحقیق
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معناداری )(t

نتیجه

سطح
معناداری

1

ارائه یک نمونه ارجاع

استفاده از ارجاع خارجی

0/82

12/45

تایید

 99درصد

2

مشتری

استفاده از ارجاع داخلی

0/76

8/90

تایید

 99درصد

0/52

6/60

تایید

 99درصد

0/95

9/70

تایید

 99درصد

0/82

13/24

تایید

 99درصد
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استفاده از ارجاع
خارجی

4

استفاده از ارجاع داخلی

5

بازاریابی ارجاع
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بازاریابی ارجاع

عملکرد فروش

A

بحث و نتیجهگیری
هدف از انجام این پژوهش بررسی ارتباط بازاریابی ارجاع مشتری و نقش آن در عملکرد فروش بانک قرض الحسنه مهر ایران بود که بر
اساس نتایج بدست آمده ارائه نمونه ارجاع با استفاده از ارجاع داخلی و خارجی ارتباط مثبت و معناردای دارد .استفاده از ارجاع داخلی و
خارجی نیز ارتباط مثبت و معناداری با بازاریابی ارجاع مشتری دارند .همچنین بازاریابی ارجاع مشتری با عملکرد فروش بانک قرض
الحسنه مهر اقتصاد ایران ارتباط مثبت و معناداری دارد.
هنگامی که سیستم های درون سازمانی در جهت استراتژیهای بازاریابی ارجاع مشتری و ارتقای عملکرد فروش به درستی و صحیح
طراحی می شوند ،سازمان می تواند عملکرد خود را بهبود دهد و با برنامه ریزی دقیق و با ایجاد سیستمی جامع جهت رسیدگی به مسایل
سازمانی و بازخوردهای تیم بازاریابی ارجاع مشتری در جهت توسعه و پیشرفت شرکت گام بردارند .با اتخاذ تصمیمات مناسب در حوزه
ارجات مشتریان و پیش از آنکه فرصتها توسط چشمان ریز بین و دقیق رقبا شناسایی شوند و فرصت رشد و ترقی از سازمان گرفته شود،
در استراتژیهای بازاریابی ارجاعی بکاربرند که البته این اهداف صرفا با اتخاذ تصمیمات دقیق و هوشمند و در آمدن از رویای خوش ،تداوم
ابدی شیوههای بازاریابی امکان پذیر است .هزینه های بازاریابی ارجاعی و عوامل مرتبط آن ،مزایای بسیار مفیدی به دنبال دارد از جمله
افزایش درآمد ،به دست آوردن فرصت های رقابتی جدید ،دستیابی به زمان بیشتر برای بازاریابی ،افزایش رضایت مشتریان از طریق
 ،CRMافزایش سرعت و چابکی سازمان در برآورده کردن نیازهای مشتریان فعلی و بالقوه ،کاهش هزینه ها نسبت به حالت
سنتی.همچنین مدیران در برنامه های خود میتوانند با مرجع سازی درست از افراد سرمایه گذار در این بانک ،از آنها در جذب سرمایه به
طرف خود استفاده نمایند ،همچنین در برگزاری کنفرانسها و همایشها و ویدئوهای تبلیغاتی از آنها استفاده نمایند .در این راستا پیشنهاد
می شود که در تحقیقات اتی به بررسی عوامل موثر بر پیاده سازی سیستمهای بازاریابی ارجاعی و ارتباط آنها با عملکرد کارکنان و بانک
قرض الحسنه مهر اقتصاد ایران با توجه به عوامل تعدیلگر و میانجی دیگری از جمله فرهنگ سازمانی ،هنجارهای سازمانی و اجتماعی و
متغیرهای جمعیت شناختی بپردازند ،و همچنین جهت برسی های بیشتر انجام همین پژوهش در یک سازمان دیگر پیشنهاد میشود.
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