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ای رضایت مشتریان دریافت کننده تسهیالت بانکی در رابطه بررسی نقش واسطه

 بین خصوصیات خدمات بانکی و وفاداری مشتری 

 )مطالعه موردی: شعب بانک کشاورزی استان یزد(
 

 
 2، حسین مقدس*1مرضیه شاکری

 مسئول بانک کشاورزی ارشناسک -1

   moghadas.hoseyn@gmail.comجهاد کشاورزی شهرستان تفتمعاون  -2

 

  smarziah@gmail.com سنده مسئول:نوی

 

  چکیده
ای رضایت مشتریان دریافت کننده تسهیالت بانکی در رابطه بین خصوصیات تحقیق حاضر تالشی در جهت شناسایی نقش واسطه

های سهولت استفاده، خدمات حمایت از مشتری، سرعت تراکنش، خدمات بانکی و وفاداری مشتری است، که با استفاده از متغیر

درک ارزش، طراحی بانک و کیفیت خدمات به عنوان متغیر مستقل و رضایت و وفاداری مشتری به عنوان متغییر وابسته مدل 

باشد که جهت یها، میدانی مآوری دادهتحقیق شکل گرفته است. روش تحقیق حاضر همبستگی از نوع کاربردی است و روش جمع

سنجش فرضیات و دستیابی به اهداف تحقیق، مشتریان بانک کشاورزی استان یزد به عنوان اعضای جامعه آماری در نظر گرفته 

شدند. برای گردآوری اطالعات از پرسشنامه استفاده شد که به صورت انفرادی در اختیار اعضای جامعه قرارگرفت و از روش 

ها با استفاده از مدلسازی نمونه قابل قبول جمع آوری گردید و سپس داده 170ستفاده شد که تعداد گیری تصادفی ساده انمونه

ها مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج نشان دادند که متغیرهای کیفیت خدمات معادالت ساختاری تجزیه و تحلیل شده و تمامی فرضیه

اند. همچنین متغیرهای رضایت مشتری و ارزش درک شده تری داشتهو ارزش درک شده بیشترین تاثیر را روی متغیر رضایت مش

اند. متغیر خدمات پشتیبانی از مشتری بر رضایت مشتری تاثیر معناداری بیشترین تاثیر را روی متغیر وفاداری مشتری داشته

انی از مشتری بر وفاداری اند. همچنین متغیرهای کیفیت خدمات، سهولت استفاده، طراحی بانک، سرعت و خدمات پشتیبنداشته

 اند.مشتری تاثیر معناداری نداشته

 

 رضایت مشتری، وفاداری مشتری، خصوصیات خدمات بانکی های کلیدی:واژه
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 مقدمه  -1

 

های اقتصادی جهت کسب مزیت رقابتی و بخش بندی بازار بینی نیازهای مشتریان برای بنگاهامروزه شناخت و پیش

شود و جهت گیری کلیه اهداف، دی و محوری در تقویت چابکی سازمان قلمداد میضروری است. مشتری عامل کلی

هایی باشد. حفظ و تقویت وفاداری مشتریان برای شرکتها و منابع حول محور جذب و نگهداری مشتری میاستراتژی

د؛ بنابراین وفاداری شوکه دغدغه حفظ و توسعه جایگاه رقابتی خویش را در بازار دارند، چالشی استراتژیک تلقی می

(. وفاداری مشتریان به نام تجاری 1390شود )پاکدل و همکاران، مشتریان کلید موفقیت تجاری سازمان محسوب می

باعث تبلیغات دهان به دهان مثبت، ایجاد موانع اساسی برای ورود رقبا، توانمند ساختن شرکت در پاسخ به 

شود های بازاریابی رقبا میر و کاهش حساسیت مشتریان به تالشتهدیدهای رقابتی، ایجاد فروش و درآمد بیشت

 (.1389)حسینی و قادری، 

دو مسئله مهمی که بر روی رضایت مشتری و در نهایت وفاداری او اثر گذار است توجه شرکت به بازاریابی و نوآوری 

ل برنده، داشتن نوآوری زیاد به دهد یک فرمودر محصوالت و خدمات ارائه شده به مشتری است. این موضوع نشان می

های بهتر همراه بازاریابی وسیع است. نوآوری صرفاً در خلق محصوالت جدید و بهتر نیست بلکه همچنین توسعه نظام

ها، تخمین ظرفیت بالقوه آنها و شناسایی و مفاهیم جدید کسب و کار است. بازاریابان نقش حیاتی در بروز نوآوری

کنند. هر کاال و خدمتی برای های عرضه کاالی جدید و جا انداختن آن ایفا میآنها و برنامه هایترکیبات یا ویژگی

گردد؛ مشتریان نیز تضمین کننده ادامه حیات تولید کنندگان ارضاء و بر طرف کردن نیاز مشتری به بازار عرضه می

ماتی آگاهند کیفیت برتر موجب های خد(. مدیران سازمانChen, 2015کاال و ارائه کنندگان خدمات هستند )

وری را برای شود و مزایای چون وفاداری مشتریان، پاسخگویی به نیازهای آنها، رشد سهم بازار و بهرهعملکرد بهتر می

گیرند. آورد. آنها کیفیت خدمات را به عنوان اهرمی برای ایجاد مزیت رقابتی به کار میها به ارمغان میسازمان

باشند. کیفیت خدمات رابطه نزدیکی با رضایتمندی مالی بخش مهمی از صنعت خدمات می بانکداری و خدمات

دانند که ارائه خدمات با کیفیت به مشتریان برای موفقیت ها میمشتریان در صنعت بانکداری دارد. اکنون بانک

با بهبود کیفیت خدمات باشد و رمز بقا در محیط رقابتی و جهانی بانکداری امروز است، به طوری که ضروری می

یابد. افزایش رضایتمندی مشتریان منجر به نتایج رفتاری مانند تعهد، مندی مشتریان نیز افزایش میاحتمال رضایت

میل به ماندن )نگهداری مشتری(، ایجاد پیوند دو سویه میان ارائه دهنده خدمت و مشتری، افزایش تحمل مشتری 

 (. 1392گردد )وظیفه دوست و امید زاده، تبلیغات دهان به دهان مثبت می نسبت به اشکاالت در ارائه خدمات و

های مالی، نقش مهمی در تامین سرمایه ترین واسطهبه عنوان بزرگ ها و علی الخصوص بانک کشاورزی،امروزه بانک

ز و پس از آن که جذب و حفظ مشتریان در طول تامین سرمایه مورد نیا .مورد نیاز فعاالن بخش کشاورزی دارند

مخصوصا در اوضاع امروز کشور یعنی فضای پساتحریم و نقش تعیین کننده کشاورزی به عنوان تنها عنصر اصلی 

 اقتصاد پایداراز اهمیت ویژه ای برخوردار است .

در نتیجه تحقیق حاضر با مشخص کردن نقش رضایت در وفاداری به بررسی تاثیر خصوصیات خدمات بانکی بر 

ای رضایت مشتریان دریافت کننده تسهیالت پردازد. هدف اصلی این تحقیق بررسی نقش واسطهی میرضایت مشتر

 بانکی در رابطه بین خصوصیات خدمات بانکی و وفاداری مشتری است.
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 چارچوب نظری تحقیق

 رضایت مشتری:

 . است آن از هاستفاد از خدمت بعد یا محصول یک به نسبت مشتری یک نگرش یا احساس مندی مشتریرضایت

 مصرف خرید رفتار مختلف مراحل بین ارتباطی به عنوان که است بازاریاب فعالیت اصلی نتیجه مندی مشتریرضایت

 تکرار را خود خرید احتماال شوند، رضایتمند خاصی خدمات وسیله به اگر مشتریان مثال کند برایمی عمل کننده

 در نتیجه در گویند کهمی خود مطلوب تجارب دربارة دیگران به الاحتما همچنین رضایتمند مشتریان .خواهند نمود

 نموده قطع شرکت با را خود ارتباط ناراضی احتماال مشتریان مقابل در شوند.می درگیر مثبت دهان به دهان تبلیغات

 دهان به دهان تتبلیغا و خرید تکرار قبیل از رفتارهایی بعالوه .شوندگیر می در منفی دهان به دهان تبلیغات در و

 دیگر طرف (. ازJamal et al , 2002،146-160) دهندمی قرار تأثیر تحت را شرکت یک سودآوری و بقاء مستقیمًا

 Hayes) .کنند می نارضایتی احساس مشتریان نتیجه در باشد، کمتر مشتری انتظارات  از شده ادراک عملکرد اگر

et al , 2002،146-160) 

تری عبارت است از احساسات خوشایند یا ناخوشایند شخص، که از مقایسه عملکرد ذهنی تعریف نظری: رضایت مش

 (.1385شود )کاتلر، وی در قیاس با انتظارات او ناشی می

سوال در بر دارنده مفاهیمی همچون تجربه خوب در  3تعریف عملیاتی: در این تحقیق رضایت مشتری از طریق 

 ت خدمات ارائه شده در این بانک، سنجیده شده است.استفاده از خدمات و رضایت از کیفی

 

 وفاداری مشتری:

تعریف نظری: یعنی اینکه مصرف کننده رفتار و نگرش وفادارانه نسبت به خدمات خاص یک شرکت، با وجود رقبای 

 (. Chen , 2015ارائه دهنده خدمات جایگزین در بازار داشته باشد )

سوال در بر دارنده مفاهیمی همچون استفاده مجدد از  4ری مشتری از طریق تعریف عملیاتی: در این تحقیق وفادا

خدمات این بانک، توصیه به دیگران در استفاده از این بانک، مراجعه مجدد به این بانک در صورت نیاز به بانک و 

 باشد.مثبت صحبت کردن در مورد این بانک می

 

 طراحی: 

در مورد کیفیت خدمات بانک است حتی اگر ارتباطی با عرضه واقعی  تعریف نظری: محیط فیزیکی محرکی دیداری

 (.106:  1389خدمات بانکی نداشته باشد )حسینی و قادری ، 

سوال در بر دارنده مفاهیمی همچون زیبا و جذاب بودن  3تعریف عملیاتی: در این تحقیق واژه طراحی از طریق 

 کند، سنجیده شده است.ولوژی به روز استفاده میطراحی داخلی این بانک و اینکه این بانک از تکن

 

 ارزش ادراک شده:

تعریف نظری: ارزش ادراک شده ارزیابی کلی مصرف کننده از مطلوبیت یک محصول بنابر ادراکاتی است که از 

 .(Zeithaml,1988: 12)ها دارد دریافتی و پرداختی
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ها است. عاملی که آنها را بسوی تامین نیاز مانتعریف عملیاتی: ارزش ادراک شده یک عامل ضروری برای ساز

دهد . بر هر سازمانی سازد. زیرا این عامل رفتار مصرف کنندگان را تحت تاثیر قرار میمشتریان خود رهنمون می

های داده واجب است تا از طریق ارئه ارزش بهتر به مصرف کنندگان، خود را بصورت پایدار از رقبا متمایز کند . پاسخ

 باشد.نشان دهنده ارزش اداراکی می 10الی  7ه به سواالت شد

 

 کیفیت خدمات

رابطه مثبت و مستقیم بین کیفیت خدمات و نتایج دهان به دهان و وفاداری مشتری وجود دارد که خود موجب 

 شود.افزایش رضایت مشتری و تبلیغات دهان به دهان توسط وی می

 Gianfranco Walsh& Boris Bartikowski ,. 2011،2) ( 

ها بدون توجه به خواسته مشتری ترین اصل در هر سازمانی توجه به خواسته مشتری است. سازماننخستین و مهم

البته قبل از مطرح شدن بازاریابی به عنوان یک علم، موسسات از همه نوع به  توانند به حیات خود ادامه دهند.نمی

د. پس آنچه که در فلسفه جدید قابل توجه است نگاه به مسائل از دیدگاه انپرداختهارضاء نیاز و خواسته مشتری می

 باشد.مشتری است. باید دقت داشت که توجه داشتن به مشتری متفاوت از مشتری گرایی می

تعریف نظری: به عنوان عقیده یا نگرش مشتری کیفیت در خصوص میزان برتری خدمتی که در محیط بانک ارائه 

 (.92: 1389شود )حسینی و قادری، شود تعریف میمی

های داده شده به سه سوال اول در بر دارنده مفاهیمی همچون تعریف عملیاتی: در این پژوهش این متغیرطی پاسخ

 باشد.باال بودن کیفیت خدمات، قابلیت اعتماد و استفاده از تکنولوژی روز دنیا می

 

 سهولت استفاده 

هم در رضایت کاربران است که مقیاسی برای اندازه گیری کیفیت سیستم به سهولت استفاده به عنوان یک عامل م

 (Cheolho Yoon ,. 2010،2شمار می رود )

سهولت استفاده به عنوان یک عامل اندازه گیری از رضایت مشتریان بانکی است بانکی. بنابراین، سهولت استفاده 

 (.Cheolho Yoon ,. 2010،2مقدمه رضایت مشتری استفاده از بانکداری آنالین است )

 

 خدمت: سرعت ارائة

 اهمیت مالی مسائل در ویژه به خدمات ارائة در تسریع رو است، از این طالیی و مهم افراد همة برای وقت ارزش

 از موجب است ممکن دارد، که هاییزحمت و ها ناراحتی همة مشتری با برای طویل صف در ایستادن . دارد ایویژه

 اتالف از جلوگیری ها وسازمان و هابانک شعبات در کاری حل ترافیک .شود مشتریان قیمت ذی فرصت رفتن دست

 راهکارهای ارائة زمینة در مدیریت بیشتر تالش مستلزم شدن، دریافت خدمت منتظر یا مراجعه هنگام مشتریان وقت

 .است مهم این حل الزم برای منابع و وسایل تدارک و تهیه و متفاوت

های شود( را دریافت کرده است توجه در زمینه سیستمی: سرعت تراکنش )اغلب به زمان پاسخ نامیده میتعریف نظر

وری از عملیاتی منابع. بنابراین، آن را اغلب به عنوان اطالعاتی و تجارت الکترونیک به دلیل افزایش در تمرکز بر بهره
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؛ سرینیواسان، 1992و مک لین،  DeLone) یک عامل مهم مورد بحث رضایت کاربر در سیستم های اطالعات

1985.) 

 

 خدمات پشتیبانی از مشتری:

تعریف نظری: به اشتراک گذاشتن و ارائه دادن دانش و اطالعات )بنا به تقاضای مشتری( بین متصدی ارائه خدمات و 

ات مشتری با سازمان و شود که از دیگر نتایج آن توسعه ارتباطمشتری که در نتیجه باعث کیفیت بیشتر ارتباطات می

 (Fang-Mei Tseng & Lan-Lung (Luke) Chiang , 2015 , 2. )باشد ارائه بهتر خدمات می

سوال در بر دارنده مفاهیمی همچون  3تعریف عملیاتی: در این تحقیق واژه خدمات پشتیبانی از مشتری از طریق 

خدمت و رفع مشکالت پیش روی مشتریان  صداقت کارکنان، تعهد کارکنان در قبال سرعت بخشیدن در انجام

 باشد .می

 

 پیشینه تحقیق

بررسی رضایت مشتریان بیمارستان های مناطق یک و دو شهر »( در تحقیقی با عنوان 1391حقیقی و همکاران )

 نفر از مشتریان این 250شهر تهران  با نمونه ای به حجم  2و  1بیمارستان مناطق  25که در جامعه آماری « تهران

بیمارستان ها انجام شده که تحلیل داده ها در این تحقیق با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی، مدل معادله های 

ساختاری و آزمون آماری تی  انجام شده و نتایج به ترتیب اولویت بیانگر تاثیر کیفیت خدمات ارائه شده، فرآیند ارائه 

تبادل اطالعات، کیفیت محیط بیمارستان، کیفیت  –طات خدمت، سطح مهارت ها و تجربه کادر پزشکی، ارتبا

تجهیزات و امکانات فیزیکی، نام و نشان بیمارستان و تمامی این ابعاد بر رضایت بیماران بوده است. همچنین ملکی 

( در تحقیقی مشابه که نتایج بیانگر تاثیر تصویر سازمان، 1392( و برهانی و همکاران )1392گلندوز و همکاران )

صویر نام تجاری، رضایت و کیفیت خدمات با وفاداری مشتریان که رضایت مشتری بیشترین قدرت پیش بینی ت

 وفاداری را دارد بود.

کیفیت خدمات خودپرداز در سوپرمارکت بر رضایت مشتری و »( در تحقیقی با عنوان 2013دمیرکی اورل، کارا، )

که در جامعه آماری خریداران سوپرمارکت در سراسر جهان با « روفاداری مشتری: شواهد تجربی از بازار در حال حاض

تحلیل داده ها در این تحقیق با استفاده از روش تحلیل عامل اکتشافی  نفر انجام شده که 275نمونه ای به حجم 

کاهش  انجام شده و نتایج بیانگر تاثیر مثبت و معنادار کیفیت خودپرداز در سوپرمارکت ها در ارائه سرعت خدمات و

باشد. در تحقیقی مشابه سنگوپتا و هزینه مشتری و در نهایت رضایت مشتری و تاثیر رضایت بر وفاداری مشتری می

( تاثیر برند و نام تجاری در درک شدت و ضعف نارسایی خدمات و تاثیر نارسایی در 2014باالجی و کریشنان، )

(، )شیعه و کاترین شاگردی 2014حسین و همکاران ) خدمات با رضایت مشتری در تحقیق خود نشان دادند. رحیم 

کیفیت خدمات، رضایت مشتری و وفاداری عوامل مهمی در عضویت قمار » ( در تحقیقی با عنوان 2014و وی او، 

نفر انجام شده تحلیل  669که در جامعه آماری افراد شرکت کنند در قمار در ماکائو با نمونه ای به حجم « هستند  

انجام شده و  SERVQUALاین تحقیق با استفاده از روش تحلیل عامل اکتشافی و استفاده از چارچوب  داده ها در

 باشد .نتایج بیانگر تاثیر مثبت و معنادار کیفیت خدمات بر رضایت افراد عضو و تاثیر رضایت بر وفاداری اعضاء می
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رزی استان یزد در شهر یزد شروع به هجری شمسی اولین بانک کشاو 1328در سال   بانک کشاورزی استان یزد

باشد .بانک کشاورزی استان فعالیت نمود. اولین شعبات بانک کشاورزی در استان یزد به ترتیب یزد، اردکان و تفت می

های سال فعالیت پرخیر و برکت خود همواره بازوی قوی و کارآمد دولت در اجرای سیاست 67یزد در طول قریب به 

عالین اقتصادی بویژه بخش کشاورزی استان به منظور توسعه پایدار بخش، افزایش توان تولید و تامین مالی برای ف

ایجاد اشتغال، ارتقای سطح زندگی روستائیان، کاهش فاصله طبقاتی اقشار مختلف جامعه و ... بوده و در این زمینه به 

 بهترین نحو ممکن ایفای نقش نموده است.

 

 روش تحقیق

جامعه آماری در این تحقیق از نظر ماهیت کیفی است و یک تحقیق میدانی نامیده می شود.  پژوهشاین همچنین 

شعبه گردآوری گردیده است. روش نمونه گیری تصادفی  40باشد که از مشتریان شعب بانک تجارت در شهر یزد می

 باشد. نفر می 384ساده و حجم نمونه نیز از طریق فرمول کوکران برابر با 

 
 پرسشنامه نموده است.  200فزایش نرخ پاسخ مؤثر، محقق اقدام به توزیع جهت ا 

در این راستا پرسشنامه استفاده شده در این تحقیق یک پرسشنامه استاندار بوده و به تایید اساتید رسانده شده است 

ون از پایایی قابل قبولی /. است .لذا آزم7.از آن جایی که مقدار آلفای کرونباخ  کل پرسشنامه و متغیرها بزرگتر از 

، جداول فراوانی تحقیق با استفاده از آمار توصیفیدموگرافیک های توصیف دادهپژوهش در این می باشد.  برخوردار

داده استفاده شده و  یک نمونه tو برای بررسی متغیرها با توجه به حد وسط مقیاس اندازه گیری از آزمون انجام شده 

و عوامل از طریق تحلیل عاملی ها تایید روابط بین متغیر  گردید؛تجزیه و تحلیل  spss18 زارها با استفاده از نرم اف

سازی مسیر واریانس که یک فن مدل PLS2 Smartبا استفاده از نرم افزار  PLS مدل سازی و تکنیک تاییدی

 سازد.ها را به طور همزمان فراهم میمحور است و امکان بررسی نظریه و سنجه

 

 های تحقیق یافته

 آمار توصیفی

 های آماری از حیث متغیرهایی چون جنسیت،در این بخش از تجزیه و تحلیل آماری به بررسی چگونگی توزیع نمونه

 شود. پرداخته می سن، شغل، درآمد ماهیانه و سطح تحصیالت وضعیت تاهل،

 مشخصات جمعیت دموگرافیک -1-1جدول 

 درصد فراوانی گروه متغیر

 جنسیت
 3/83 145 دمر

 7/16 29 زن

 وضعیت تاهل
 5/15 27 مجرد

 5/84 147 متاهل
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 سن

 2/5 9 سال 25زیر 

 4/45 79 سال 35تا  26بین 

 5/34 60 سال 45تا  36بین 

 9/10 19 سال 55تا  46بین 

 4 7 سال 55باالی 

 شغل

 2/9 16 شاغل در یک سازمان خصوصی

 5/34 60 شاغل در یک سازمان آموزشی

 7/39 69 شغل آزاد

 9/6 12 بازنشسته

 4 7 دانشجو

 6/0 1 بیکار

 2/5 9 سایرموارد

 سطح تحصیالت

 6/27 48 زیردیپلم و دیپلم

 23 40 کاردانی

 8/40 71 کارشناسی

 3/6 11 کارشناسی ارشد

 3/2 4 دکتری

 ماهیانه درآمد

 2/5 9 هزار تومان 250کمتر از 

 2/5 9 زار تومانه 500تا  250بین 

 7/5 10 هزار تومان 750تا  500بین 

هزار تا یک میلیون  750بین 

 تومان
34 5/19 

 4/64 112 بیشتر از یک میلیون

 100 174 جمع

 

 83نفر زن بوده که نشان میدهد  29نفر مرد،  145نفر افراد نمونه که جواب داده اند  174با توجه به جدول فوق از 

 26بین درصد افراد نمونه  45درصد متاهل هستند. از طرفی  84درصد مجرد و  16درصد زن بوده و  17درصد مرد و 

درصد زیر دیپلم و  28درصد دارای  مدرک کارشناسی،  41سن دارند. از نظر میزان تحصیالت حدود  سال 35تا 

شامل می شود. همچنین درصد مدرک دکتری را  2و  درصد مدرک کارشناسی ارشد 6، کاردانیدرصد  23، دیپلم

درصد  5، هزار تومان 250کمتر از درصد افراد نمونه  5درصد افراد نمونه شغل آزاد دارند. از طرفی حدود  40حدود 

و  هزار تا یک میلیون تومان 750بین  درصد 20، هزار تومان 750تا  500بین  درصد 6، هزار تومان 500تا  250بین 

 آمد ماهیانه دارند.در بیشتر از یک میلیوندرصد  64
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 آمار استنباطی 

گیری نشان یک نمونه برای مقایسه میانگین مشاهده شده متغیرهای پژوهش با میانگین نظری مقیاس اندازه tآزمون 

صورت معنادار متفاوت از ، میانگین همه متغیرها به 05/0داده است که با توجه به سطح معناداری کوچکتر از 

توان نتیجه گرفت میانگین متغیرهای کیفیت های برآورد شده متغیرها میتوجه به میانگین میانگین نظری است و با

خدمات، رضایت مشتری، ارزش، وفاداری مشتری، سهولت استفاده، طراحی بانک، سرعت و خدمات پشتیبانی از 

 باشد. صورت معنادار بیشتر از حد متوسط می بوده پس به 3مشتری بزرگتر از 

 
 یک نمونه برای متغیرهای پژوهش tآزمون  -2-1جدول 

 متغیر

 3مقایسه میانگین مشاهده شده با مقدار ثابت 

 درجه آزادی tآماره  میانگین
سطح 

 معناداری
 تفاوت میانگین

 .3.8908 14.143 173 000. 89080 (SQکیفیت خدمات )

 .3.9636 14.832 173 000. 96360 (CSرضایت مشتری )

 .3.8836 13.520 173 000. 88362 (Vارزش )

 .3.9157 13.575 173 000. 91571 (CLوفاداری مشتری )

 .3.5057 5.992 173 000. 50575 (EOUسهولت استفاده )

 .3.9128 14.138 173 000. 91284 (Dطراحی بانک )

 .3.8651 13.013 172 000. 86513 (Sسرعت )

 .3.8873 12.951 172 000. 88728 (CSSخدمات پشتیبانی از مشتری )

 مدل اصلی

،جهت PLS Smartدر این پژوهش از مدل یابی معادالت ساختاری با کمک روش حداقل مربعات جزئی و نرم افزار 

 آزمون فرضیات و صحت مدل اصلی استفاده شده است. 

 ( برای متغیر کیفیت خدماتtتحلیل عاملی تاییدی )مقادیر بار عاملی و مقدار  -3-1جدول
 tآماره  خطای استاندارد بار عاملی گویه متغیر

 (SQکیفیت خدمات )

Q1 0.893656 0.020292 44.040084 

Q2 0.860264 0.023465 36.660799 

Q3 0.845846 0.021467 39.403048 

 

 ( برای متغیر رضایت مشتریtتحلیل عاملی تاییدی )مقادیر بار عاملی و مقدار  -4-1جدول 
 tآماره  استاندارد خطای بار عاملی گویه متغیر

 (CSرضایت مشتری )

Q4 0.928312 0.011487 80.815740 

Q5 0.918208 0.013398 68.530838 

Q6 0.919240 0.014282 64.364769 
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 ( برای متغیر ارزشtتحلیل عاملی تاییدی )مقادیر بار عاملی و مقدار  -5-1جدول 
 tآماره  خطای استاندارد بار عاملی گویه متغیر

 (Vرزش )ا

Q7 0.847594 0.025829 32.815089 

Q8 0.858099 0.026702 32.135844 

Q9 0.884723 0.016611 53.260048 

Q10 0.890583 0.020143 44.213995 

 

 ( برای متغیر وفاداری مشتریtتحلیل عاملی تاییدی )مقادیر بار عاملی و مقدار  -6-1جدول 
 tآماره  اردخطای استاند بار عاملی گویه متغیر

 (CLوفاداری مشتری )

Q11 0.910512 0.016337 55.732470 

Q12 0.935801 0.012210 76.643819 

Q13 0.895481 0.022596 39.630792 

Q14 0.903688 0.016233 55.670809 

 

 ( برای متغیر سهولت استفادهtتحلیل عاملی تاییدی )مقادیر بار عاملی و مقدار   -7-1جدول 
 tآماره  خطای استاندارد بار عاملی گویه رمتغی

 (EOUسهولت استفاده )

Q15 0.936128 0.010264 91.208546 

Q16 0.946553 0.010597 89.322979 

Q17 0.945096 0.008514 111.009466 

 

 ( برای متغیر طراحی بانکtتحلیل عاملی تاییدی )مقادیر بار عاملی و مقدار  -8-1جدول 

 tآماره  خطای استاندارد ار عاملیب گویه متغیر

 (Dطراحی بانک )

Q18 0.893365 0.022479 39.742479 

Q19 0.904184 0.015996 56.527056 

Q20 0.904040 0.017096 52.879319 

 

 ( برای متغیر سرعتtتحلیل عاملی تاییدی )مقادیر بار عاملی و مقدار  -9-1جدول 

 tآماره  اردخطای استاند بار عاملی گویه متغیر

 (Sسرعت )

Q21 0.913906 0.013472 67.835429 

Q22 0.893452 0.019122 46.723714 

Q23 0.900347 0.017775 50.651442 

 

 ( برای متغیر خدمات پشتیبانی از مشتریtتحلیل عاملی تاییدی )مقادیر بار عاملی و مقدار  -10-1جدول 
 tاره آم خطای استاندارد بار عاملی گویه متغیر
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خدمات پشتیبانی از مشتری 

(CSS) 

Q24 0.917692 0.013461 68.172814 

Q25 0.898290 0.018767 47.865450 

Q26 0.891575 0.029291 30.438631 

 شوند ها از مدل حذف نمیبودند پس هیچ کدام از گویه 1/96بزرگتر از مقدار  tهمگی گویه ها دارای آماره 

 (Q2) یکنندگ ینیب شیپ تیفیک-11-1جدول 

  

 

 

 

همانگونه که از جدول باال مشخص است قدرت پیش بینی متغیرهای مکنون درونزای  وفاداری مشتری و رضایت 

 باشد که بیانگر برازش مناسب برای مدل ساختاری می باشند.مشتری در سطح قوی می
 

 مدل اصلیو نتیجه فرضیه  tضرایب تعیین، آماره  ،مسیرضرایب خالصه  -12-1 جدول

 اصلی مدل فرضیات
ضریب 

 مسیر
 tآماره 

ضریب 

 تعیین
 نتیجه

 3.941933 0.276905 رضایت مشتری ←کیفیت خدمات 

792/0 

 تایید

 تایید 3.623570 0.270164 رضایت مشتری ←ارزش 

 تایید 2.375703 0.152321 رضایت مشتری ←سهولت استفاده 

 تایید 2.252015 0.119545 رضایت مشتری ←طراحی بانک 

 تایید 2.448104 0.165259 رضایت مشتری ←سرعت 

 رد 0.206981 0.013348 رضایت مشتری ←خدمات پشتیبانی از مشتری 

 3.842452 0.324770 وفاداری مشتری ←رضایت مشتری 

807/0 

 تایید

 رد 1.501194 0.121940 فاداری مشتریو ←کیفیت خدمات 

 تایید 6.141887 0.500585 وفاداری مشتری ←ارزش 

 رد 0.535200 0.032111 وفاداری مشتری ←سهولت استفاده 

- وفاداری مشتری ←طراحی بانک 

0.038001 
 رد 0.564371

- وفاداری مشتری ←سرعت 

0.015698 
 رد 0.169031

 رد 0.244155 0.018072 وفاداری مشتری ←خدمات پشتیبانی از مشتری 

 2Q سازه

 0.662533 (CLوفاداری مشتری )

 0.669457 (CSرضایت مشتری )
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 (t-valueمدل اصلی در حالت اعداد معناداری) -1-1نمودار 

 
 مدل اصلی در حالت ضرایب مسیر -2-1نمودار 

 های پژوهشآزمون فرضیه

مقدار کوچکتر از  tاند و اگر مقدار قدرمطلق آماره های مدل پژوهش مورد ارزیابی قرار گرفتهپس از بررسی فرضیه

باشد فرض  96/1بزرگتر از مقدار  tشود و در صورتی که مقدار قدرمطلق آماره باشد فرض صفر نتیجه گرفته می 96/1

 شوند.شود.در این بخش فرضیات اصلی و میانجی مربوط به هر سؤال آزمون میصفر رد می

 أثیر دارد.(: کیفیت خدمات بر رضایت مشتری استفاده کننده از تسهیالت بانک ت1فرضیه )

H0داری ندارد.: کیفیت خدمات بر رضایت مشتری تأثیر معنا 

H1داری دارد.: کیفیت خدمات بر رضایت مشتری تأثیر معنا 

است، پس فرض صفر رد  96/1و بزرگتر از مقدار  94/3برابر  tمقدار قدرمطلق آماره 12-1با توجه به جدول شماره 

خدمات بر رضایت مشتری استفاده کننده از تسهیالت بانک تأثیر   کیفیت % 95شود یعنی در سطح اطمینان می

و مثبت )مستقیم( است. یعنی با افزایش سطح کیفیت خدمات، میزان  28/0داری دارد و مقدار تأثیر  برابر معنی

 رضایت مشتری نیز افزایش می یابد.

 ر دارد.(: ارزش بر رضایت مشتری استفاده کننده از تسهیالت بانک تأثی2فرضیه )
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H0داری ندارد.: ارزش بر رضایت مشتری تأثیر معنا 

H1داری دارد.: ارزش بر رضایت مشتری تأثیر معنا 

است، پس فرض صفر رد  96/1و بزرگتر از مقدار  62/3برابر  tمقدار قدرمطلق آماره 12-1با توجه به جدول شماره 

داری تفاده کننده از تسهیالت بانک تأثیر  معنیارزش بر رضایت مشتری اس % 95شود یعنی در سطح اطمینان می

و مثبت )مستقیم( است. یعنی با افزایش سطح ارزش، میزان رضایت مشتری نیز  27/0دارد و مقدار تأثیر  برابر 

 افزایش می یابد.

 (: سهولت استفاده بر رضایت مشتری استفاده کننده از تسهیالت بانک تأثیر دارد.3فرضیه )

H0داری ندارد.اده بر رضایت مشتری تأثیر معنا: سهولت استف 

H1داری دارد.: سهولت استفاده بر رضایت مشتری تأثیر معنا 

است، پس فرض صفر رد  96/1و بزرگتر از مقدار  38/2برابر  tمقدار قدرمطلق آماره 12-1با توجه به جدول شماره 

ری استفاده کننده از تسهیالت بانک تأثیر  سهولت استفاده بر رضایت مشت % 95شود یعنی در سطح اطمینان می

و مثبت )مستقیم( است. یعنی با افزایش سطح سهولت استفاده، میزان  15/0داری دارد و مقدار تأثیر  برابر معنی

 رضایت مشتری نیز افزایش می یابد.

 (: طراحی بانک بر رضایت مشتری استفاده کننده از تسهیالت بانک تأثیر دارد.4فرضیه )

H0: داری ندارد.طراحی بانک بر رضایت مشتری تأثیر معنا 

H1داری دارد.: طراحی بانک بر رضایت مشتری تأثیر معنا 

است، پس فرض صفر رد  96/1و بزرگتر از مقدار  25/2برابر  tمقدار قدرمطلق آماره 12-1با توجه به جدول شماره 

شتری استفاده کننده از تسهیالت بانک تأثیر  طراحی بانک بر رضایت م % 95شود یعنی در سطح اطمینان می

و مثبت )مستقیم( است. یعنی با افزایش سطح طراحی بانک، میزان رضایت  12/0داری دارد و مقدار تأثیر  برابر معنی

 مشتری نیز افزایش می یابد.

 (: سرعت بر رضایت مشتری استفاده کننده از تسهیالت بانک تأثیر دارد.5فرضیه )

H0داری ندارد.ر رضایت مشتری تأثیر معنا: سرعت ب 

H1داری دارد.: سرعت بر رضایت مشتری تأثیر معنا 

است، پس فرض صفر رد  96/1و بزرگتر از مقدار  45/2برابر  tمقدار قدرمطلق آماره 12-1با توجه به جدول شماره 

داری یالت بانک تأثیر  معنیسرعت بر رضایت مشتری استفاده کننده از تسه % 95شود یعنی در سطح اطمینان می

و مثبت )مستقیم( است. یعنی با افزایش سطح سرعت، میزان رضایت مشتری نیز  17/0دارد و مقدار تأثیر  برابر 

 افزایش می یابد.

 (: خدمات پشتیبانی از مشتری بر رضایت مشتری استفاده کننده از تسهیالت بانک تأثیر دارد.6فرضیه )

H0 داری ندارد.مشتری بر رضایت مشتری تأثیر معنا: خدمات پشتیبانی از 

H1داری دارد.: خدمات پشتیبانی از مشتری بر رضایت مشتری تأثیر معنا 

است، پس فرض صفر رد  96/1و کوچکتر از مقدار  21/0برابر  t مقدار قدرمطلق آماره12-1با توجه به جدول شماره 

ی از مشتری بر رضایت مشتری استفاده کننده از تسهیالت خدمات پشتیبان % 95شود یعنی در سطح اطمینان نمی

 داری ندارد .بانک تأثیر  معنی
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 (: رضایت مشتری بر وفاداری مشتری استفاده کننده از تسهیالت بانک تأثیر دارد.7فرضیه )

H0داری ندارد.: رضایت مشتری بر وفاداری مشتری تأثیر معنا 

H1داری دارد.ر معنا: رضایت مشتری بر وفاداری مشتری تأثی 

است، پس فرض صفر رد  96/1و بزرگتر از مقدار  84/3برابر  tمقدار قدرمطلق آماره 12-1با توجه به جدول شماره 

رضایت مشتری بر وفاداری مشتری استفاده کننده از تسهیالت بانک تأثیر   % 95شود یعنی در سطح اطمینان می

و مثبت )مستقیم( است. یعنی با افزایش سطح رضایت مشتری، میزان  32/0داری دارد و مقدار تأثیر  برابر معنی

 وفاداری مشتری نیز افزایش می یابد.

 (: کیفیت خدمات بر وفاداری مشتری استفاده کننده از تسهیالت بانک تأثیر دارد.8فرضیه )

H0داری ندارد.: کیفیت خدمات بر وفاداری مشتری تأثیر معنا 

H1داری دارد.اری مشتری تأثیر معنا: کیفیت خدمات بر وفاد 

است، پس فرض صفر رد  96/1و کوچکتر از مقدار  50/1برابر  tمقدار قدرمطلق آماره 12-1با توجه به جدول شماره 

کیفیت خدمات بر وفاداری مشتری استفاده کننده از تسهیالت بانک تأثیر   % 95شود یعنی در سطح اطمینان نمی

 داری ندارد .معنی

 (: ارزش بر وفاداری مشتری استفاده کننده از تسهیالت بانک تأثیر دارد.9)فرضیه 

H0داری ندارد.: ارزش بر وفاداری مشتری تأثیر معنا 

H1داری دارد.: ارزش بر وفاداری مشتری تأثیر معنا 

فرض صفر رد است، پس  96/1و بزرگتر از مقدار  14/6برابر  tمقدار قدرمطلق آماره 12-1با توجه به جدول شماره 

داری ارزش بر وفاداری مشتری استفاده کننده از تسهیالت بانک تأثیر  معنی % 95شود یعنی در سطح اطمینان می

و مثبت )مستقیم( است. یعنی با افزایش سطح ارزش، میزان وفاداری مشتری نیز  50/0دارد و مقدار تأثیر  برابر 

 افزایش می یابد.

 ر وفاداری مشتری استفاده کننده از تسهیالت بانک تأثیر دارد.(: سهولت استفاده ب10فرضیه )

H0داری ندارد.: سهولت استفاده بر وفاداری مشتری تأثیر معنا 

H1داری دارد.: سهولت استفاده بر وفاداری مشتری تأثیر معنا 

ست، پس فرض صفر رد ا 96/1و کوچکتر از مقدار  54/0برابر  tمقدار قدرمطلق آماره 12-1با توجه به جدول شماره 

سهولت استفاده بر وفاداری مشتری استفاده کننده از تسهیالت بانک تأثیر   % 95شود یعنی در سطح اطمینان نمی

 داری ندارد .معنی

 (: طراحی بانک بر وفاداری مشتری استفاده کننده از تسهیالت بانک تأثیر دارد.11فرضیه )

H0داری ندارد.معنا : طراحی بانک بر وفاداری مشتری تأثیر 

H1داری دارد.: طراحی بانک بر وفاداری مشتری تأثیر معنا 

است، پس فرض صفر رد  96/1و کوچکتر از مقدار  56/0برابر  tمقدار قدرمطلق آماره 12-1با توجه به جدول شماره 

ت بانک تأثیر  طراحی بانک بر وفاداری مشتری استفاده کننده از تسهیال % 95شود یعنی در سطح اطمینان نمی

 داری ندارد .معنی

 (: سرعت بر وفاداری مشتری استفاده کننده از تسهیالت بانک تأثیر دارد.12فرضیه )
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H0داری ندارد.: سرعت بر وفاداری مشتری تأثیر معنا 

H1داری دارد.: سرعت بر وفاداری مشتری تأثیر معنا 

است، پس فرض صفر رد  96/1و کوچکتر از مقدار  17/0ابر بر tمقدار قدرمطلق آماره 12-1با توجه به جدول شماره 

داری سرعت بر وفاداری مشتری استفاده کننده از تسهیالت بانک تأثیر  معنی % 95شود یعنی در سطح اطمینان نمی

 ندارد .

 (: خدمات پشتیبانی از مشتری بر وفاداری مشتری استفاده کننده از تسهیالت بانک تأثیر دارد.13فرضیه )

H0داری ندارد.: خدمات پشتیبانی از مشتری بر وفاداری مشتری تأثیر معنا 

H1داری دارد.: خدمات پشتیبانی از مشتری بر وفاداری مشتری تأثیر معنا 

است، پس فرض صفر رد  96/1و کوچکتر از مقدار  24/0برابر  tمقدار قدرمطلق آماره 12-1با توجه به جدول شماره 

خدمات پشتیبانی از مشتری بر وفاداری مشتری استفاده کننده از تسهیالت  % 95اطمینان شود یعنی در سطح نمی

 داری ندارد .بانک تأثیر  معنی

 گذارد.رضایت مشتری بر وفاداری مشتری تاثیر می (: کیفیت خدمات از طریق14فرضیه )

H0 :رضایت مشتری بر وفاداری مشتری تاثیر نمی گذارد. کیفیت خدمات از طریق 

H1 :رضایت مشتری بر وفاداری مشتری تاثیر می گذارد. کیفیت خدمات از طریق 

 14برای فرضیه  -13-1جدول 

 t S.Eآماره  برآورد ضریب مسیر 

 070/0 94/3 277/0 رضایت مشتری <--کیفیت خدمات  1

 085/0 842/3 325/0 وفاداری مشتری <--رضایت مشتری  2

است، بنابراین کیفیت  96/1و بزرگتر از مقدار  94/3برابر  tقدار قدرمطلق آماره م 1باتوجه به جدول فوق برای مسیر 

و بزرگتر  84/3برابر  tمقدار قدرمطلق آماره  2داری دارد؛ از طرفی برای مسیر معنی خدمات بر رضایت مشتری تاثیر

 دارد. داریمعنی باشد، بنابراین رضایت مشتری بر وفاداری مشتری تاثیرمی 96/1از مقدار 

 

  sobelبرای آزمون  -14-1جدول 

Z  آماره آزمون S.E p اثر غیر مستقیم سطح معناداری 

750/2 033/0 006/0 09/0 

باشد و فرض صفر می 0.05( که کوچکتر از 006/0( و سطح معناداری )750/2از طرفی با توجه به آماره آزمون سبل )

رابطه مستقیم بین کیفیت خدمات و  وفاداری مشتری در مدل، متغیر رد میشود بنابراین با توجه به معنادار نبودن 

است. در نتیجه در سطح  09/0رضایت مشتری نقش میانجی را بصورت کامل ایفا می کند و اثر غیر مستقیم آن برابر 

 رضایت مشتری بر وفاداری مشتری تاثیر می گذارد. کیفیت خدمات از طریق %95اطمینان 

 گذارد.رضایت مشتری بر وفاداری مشتری تاثیر می ز طریق(: ارزش ا15فرضیه )

H0 :رضایت مشتری بر وفاداری مشتری تاثیر نمی گذارد. ارزش از طریق 

H1 :رضایت مشتری بر وفاداری مشتری تاثیر می گذارد. ارزش از طریق 
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 15برای فرضیه  -15-1جدول 

برآورد  مسیر 

 ضریب

 t S.Eآماره 
 075/0 624/3 270/0 رضایت مشتری <--ارزش  1

 085/0 842/3 325/0 وفاداری مشتری <--رضایت مشتری  2

است، بنابراین ارزش  96/1و بزرگتر از مقدار  62/3برابر  tمقدار قدرمطلق آماره  1با توجه به جدول فوق برای مسیر 

و بزرگتر از مقدار  84/3برابر  tمقدار قدرمطلق آماره  2داری دارد؛ از طرفی برای مسیر معنی بر رضایت مشتری تاثیر

 داری دارد.معنی باشد، بنابراین رضایت مشتری بر وفاداری مشتری تاثیرمی 96/1

 

  sobelبرای آزمون  -16-1جدول 

Z   آماره

 آزمون
S.E 

p  سطح

 معناداری

اثر غیر 

 مستقیم

621/2 033/0 009/0 088/0 

 

باشد و فرض صفر می 0.05( که کوچکتر از 009/0طح معناداری )( و س621/2از طرفی با توجه به آماره آزمون سبل )

رد میشود بنابراین با توجه به معنادار بودن رابطه مستقیم بین ارزش و  وفاداری مشتری در مدل، متغیر رضایت 

است. در نتیجه در سطح  09/0مشتری نقش میانجی را بصورت جزئی ایفا می کند و اثر غیر مستقیم آن برابر 

 رضایت مشتری بر وفاداری مشتری تاثیر می گذارد. ارزش از طریق %95نان اطمی

 گذارد.رضایت مشتری بر وفاداری مشتری تاثیر می (: سهولت استفاده از طریق16فرضیه )

H0 :رضایت مشتری بر وفاداری مشتری تاثیر نمی گذارد. سهولت استفاده از طریق 

H1 :ر وفاداری مشتری تاثیر می گذارد.رضایت مشتری ب سهولت استفاده از طریق 

 

 16برای فرضیه  -17-1جدول

برآورد  مسیر 

 ضریب

 t S.E آماره

 064/0 376/2 152/0 رضایت مشتری <--سهولت استفاده  1

 085/0 842/3 325/0 وفاداری مشتری <--رضایت مشتری  2

 

است، بنابراین سهولت  96/1و بزرگتر از مقدار  38/2برابر  tمقدار قدرمطلق آماره  1با توجه به جدول فوق برای مسیر 

و بزرگتر  84/3برابر  tمقدار قدرمطلق آماره  2داری دارد؛ از طرفی برای مسیر معنی استفاده بر رضایت مشتری تاثیر

 داری دارد.معنی باشد، بنابراین رضایت مشتری بر وفاداری مشتری تاثیرمی 96/1از مقدار 
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  sobel برای آزمون -18-1جدول

Z  آماره آزمون S.E p اثر غیر مستقیم سطح معناداری 

017/2 024/0 044/0 049/0 

 

باشد و فرض صفر می 0.05( که کوچکتر از 044/0( و سطح معناداری )017/2از طرفی با توجه به آماره آزمون سبل )

اده و  وفاداری مشتری در مدل، متغیر رد میشود بنابراین با توجه به معنادار نبودن رابطه مستقیم بین سهولت استف

است. در نتیجه در  049/0رضایت مشتری نقش میانجی را بصورت کامل ایفا می کند و اثر غیر مستقیم آن برابر 

 رضایت مشتری بر وفاداری مشتری تاثیر می گذارد. سهولت استفاده از طریق %95سطح اطمینان 

 گذارد.ری بر وفاداری مشتری تاثیر میرضایت مشت (: طراحی بانک از طریق17فرضیه )

H0 :رضایت مشتری بر وفاداری مشتری تاثیر نمی گذارد. طراحی بانک از طریق 

H1 :رضایت مشتری بر وفاداری مشتری تاثیر می گذارد. طراحی بانک از طریق 

 

 17برای فرضیه  -19-1جدول 

 t S.Eآماره  برآورد ضریب مسیر 
 053/0 252/2 120/0 ریرضایت مشت <--طراحی بانک  1

 085/0 842/3 325/0 وفاداری مشتری <--رضایت مشتری  2

است، بنابراین طراحی  96/1و بزرگتر از مقدار  25/2برابر  tمقدار قدرمطلق آماره  1با توجه به جدول فوق برای مسیر 

و بزرگتر از  84/3برابر  tآماره  مقدار قدرمطلق 2داری دارد؛ از طرفی برای مسیر معنی بانک بر رضایت مشتری تاثیر

 داری دارد.معنی باشد، بنابراین رضایت مشتری بر وفاداری مشتری تاثیرمی 96/1مقدار 

 

 sobel برای آزمون -20-1جدول 

Z  آماره آزمون S.E p اثر غیر مستقیم سطح معناداری 

948/1 020/0 051/0 039/0 

 

باشد و فرض صفر می 0.05( که بزرگتر از 051/0( و سطح معناداری )948/1از طرفی با توجه به آماره آزمون سبل )

رضایت مشتری بر وفاداری مشتری تاثیر نمی  طراحی بانک از طریق %95رد نمیشود در نتیجه در سطح اطمینان 

 گذارد.

 گذارد.رضایت مشتری بر وفاداری مشتری تاثیر می (: سرعت از طریق18فرضیه )

H0 :یت مشتری بر وفاداری مشتری تاثیر نمی گذارد.رضا سرعت از طریق 

H1: رضایت مشتری بر وفاداری مشتری تاثیر می گذارد. سرعت از طریق 

 18برای فرضیه  -21-1جدول 

 t S.Eآماره  برآورد ضریب مسیر 
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 068/0 448/2 165/0 رضایت مشتری <--سرعت  1

 085/0 842/3 325/0 وفاداری مشتری <--رضایت مشتری  2

است، بنابراین سرعت  96/1و بزرگتر از مقدار  45/2برابر  tمقدار قدرمطلق آماره  1توجه به جدول فوق برای مسیر  با

و بزرگتر از مقدار  84/3برابر  tمقدار قدرمطلق آماره  2داری دارد؛ از طرفی برای مسیر معنی بر رضایت مشتری تاثیر

 داری دارد.معنی ری مشتری تاثیرباشد، بنابراین رضایت مشتری بر وفادامی 96/1

  sobelبرای آزمون  -22-1جدول 

Z  آماره آزمون S.E p اثر غیر مستقیم سطح معناداری 

049/2 026/0 040/0 054/0 

باشد و فرض صفر می 0.05( که کوچکتر از 040/0( و سطح معناداری )049/2از طرفی با توجه به آماره آزمون سبل )

ا توجه به معنادار نبودن رابطه مستقیم بین سرعت و  وفاداری مشتری در مدل، متغیر رضایت رد میشود بنابراین ب

است. در نتیجه در سطح  05/0مشتری نقش میانجی را بصورت کامل ایفا می کند و اثر غیر مستقیم آن برابر 

 رضایت مشتری بر وفاداری مشتری تاثیر می گذارد. سرعت از طریق %95اطمینان 

 

 گذارد.رضایت مشتری بر وفاداری مشتری تاثیر می (: خدمات پشتیبانی از مشتری از طریق19فرضیه )

H0 :رضایت مشتری بر وفاداری مشتری تاثیر نمی گذارد. خدمات پشتیبانی از مشتری از طریق 

H1 :رضایت مشتری بر وفاداری مشتری تاثیر می گذارد. خدمات پشتیبانی از مشتری از طریق 

 19برای فرضیه  -23-1جدول 

 t S.Eآماره  برآورد ضریب مسیر 
 064/0 207/0 013/0 رضایت مشتری <--خدمات پشتیبانی از مشتری  1

 085/0 842/3 325/0 وفاداری مشتری <--رضایت مشتری  2

ین است، بنابرا 96/1و کوچکتر از مقدار  21/0برابر  tمقدار قدرمطلق آماره  1با توجه به جدول فوق برای مسیر 

 tمقدار قدرمطلق آماره  2داری ندارد؛ از طرفی برای مسیر معنی خدمات پشتیبانی از مشتری بر رضایت مشتری تاثیر

 داری دارد.معنی باشد، بنابراین رضایت مشتری بر وفاداری مشتری تاثیرمی 96/1و بزرگتر از مقدار  84/3برابر 

 sobelبرای آزمون  -24-1جدول 

Z  آماره آزمون S.E p اثر غیر مستقیم سطح معناداری 

203/0 021/0 839/0 004/0 

باشد و فرض صفر می 0.05( که بزرگتر از 839/0( و سطح معناداری )203/0از طرفی با توجه به آماره آزمون سبل )

ی رضایت مشتری بر وفاداری مشتر خدمات پشتیبانی از مشتری از طریق %95رد نمیشود بنابراین در سطح اطمینان 

 تاثیر نمی گذارد.

 بحث و نتیجه گیری 

فرضیه در این تحقیق ارائه شد . با توجه به  13همانظور که گفته شد بر اساس بررسی جامع در ادبیات موضوع، تعداد 

رابطه بین  -17-4نتایج تجزیه و تحلیلهای آماری فرضیات مورد بررسی قرارگرفتند که بر اساس جدول شماره 
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رضیه ها به جز فرضیه های ششم، هشتم، دهم، یازدهم، دوازدهم و سیزدهم، مورد تایید قرار متغیرها در تمامی ف

 گرفت . با این تفاوت که شدت و مقدار تاثیر متغیر مستقل بر متغیر وابسته آنها متنوع بود . 

 نتایج آزمون فرضیات به طور خالصه در جدول زیر آورده شده است:

 فرضیه ها خالصه نتایج آزمون -25-1 جدول

 اصلی مدل فرضیات
ضریب 

 استاندارد
 نتیجه

 تایید 0.276905 رضایت مشتری ←کیفیت خدمات 

 تایید 0.270164 رضایت مشتری ←ارزش 

 تایید 0.152321 رضایت مشتری ←سهولت استفاده 

 تایید 0.119545 رضایت مشتری ←طراحی بانک 

 تایید 0.165259 رضایت مشتری ←سرعت 

 رد 0.013348 رضایت مشتری ←انی از مشتری خدمات پشتیب

 تایید 0.324770 وفاداری مشتری ←رضایت مشتری 

 رد 0.121940 وفاداری مشتری ←کیفیت خدمات 

 تایید 0.500585 وفاداری مشتری ←ارزش 

 رد 0.032111 وفاداری مشتری ←سهولت استفاده 

 رد -0.038001 وفاداری مشتری ←طراحی بانک 

 رد -0.015698 داری مشتریوفا ←سرعت 

 رد 0.018072 وفاداری مشتری ←خدمات پشتیبانی از مشتری 

 پیشنهادهای کاربردی تحقیق

عامل اصلی موفقیت در سازمان های خدماتی امروزی این است که رابطه خوبی میان سازمان، کارکنان و  (1

ای رضایت معنادار بین نقش واسطه(. پژوهش حاضر وجود ارتباط 1998، 1مشتریان برقرار نمایند )گویینر 

مشتریان دریافت کننده تسهیالت بانکی در رابطه بین خصوصیات خدمات بانکی و وفاداری مشتریان شعب 

 بانک کشاورزی استان یزد را نشان می دهد 

با توجه به رسوخ بحث بانکداری شرکتی، پیشنهاد می گردد از این مقوله )بانکداری شرکتی( به عنوان یک  (2

هبرد و استراتژی جهت افزایش سطح رضایت مندی و وفاداری و ایجاد رابطه پایدار با این دسته از مشتریان را

 استفاده شود .

شود تا مسئولین بانک کشاورزی به عواملی مانند خدمت رسانی شفاف برای مشتریان، خدمت پیشنهاد می (3

 ژه داشته باشند .رسانی بدون خطا و دکوراسیون و طراحی فضای داخل شعب توجه وی

شود عواملی که باعث رضایت مشتری می شوند مانند انجام خدمات در زمان کوتاه، استفاده از پیشنهاد می (4

تکنولوژی های جدید، امنیت در انجام عملیات بانکی و غیره مد نظر قرار گیرند تا از این طریق وفاداری 

 مشتری نیز افزوده شود .
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رهای بانکی مشتریان بگونه ای باشد که تا امکاناتی فراهم شود که اکثر مشتریان شود تا فرآیند کاپیشنهاد می (5

بتوانند به راحتی عملیات بانکی خود را انجام دهند، اکثر مشتریان به افراد ماهر در عملیات بانکی تبدیل 

 شوند و اکثر افراد بتوانند به راحتی از امکانات و خدمات جدید استفاده کنند . 

شود تا فرآیند عملیات بانکی )پرداخت تسهیالت( مشتریان بگونه باشد که شفافیت نحوه اقدام یپیشنهاد م (6

اعم از مدارک، خصوصیات تضامین و میزان سپرده الزم از ابتدای عملیات برای مشتری شفاف و بدون ابهام 

و در نهایت رضایت  باشد تا بعضا مشتری در میان راه بازنماند یا تعدد مراجعات موجب کاهش سطح انتظار

 مشتریان نگردد و وفاداری آنها تاثیرگذار منفی نگذارد .

 محدودیت های تحقیق 

باشد با اساسا تحقیق در زمینه های مدیریتی به دلیل آنکه انسانها و عملکرد آنها مورد بحث و بررسی می

یرگذار بوده اند که می توان آنها را محدودیتهای زیادی مواجه است و در این تحقیق نیز همین گونه محدودیت ها تاث

 به شرح زیر برشمرد .

 ماهیت پرسشنامه ای بودن تحقیق یکی از محدودیت های تحقیق حاضر است . -1

 جامعه و نمونه مورد بررسی این تحقیق قابلیت تعمیم یافته های آن را با محدودیت مواجه می کند. -2

 صداقت در پاسخگویی به سواالت . -3
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