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 چکیده

بندي مشتري در مدل سازي مشتریان بر اساس گروهوفادار هاي کلیديتعیین شاخصهدف از انجام این پژوهش 

روش تحقیق در این پژوهش از تحقیق حاضر از نظر هدف  بود. بانکداري جامع در شعب بانک تجارت استان اردبیل

جامعه آماري تحقیق حاضر کارمندان کاربردي از لحاظ نحوه گردآوري اطالعات توصیفی از نوع همبستگی بود. 

گیري تصادفی استفاده جهت انتخاب نمونه از روش نمونه باشد.نفر می 600شعب بانک تجارت استان اردبیل به تعداد 

 .شبه دست آمدنفر  234که تعداد اعضاي نمونه  شدي تعیین تعداد اعضاي نمونه از جدول مورگان استفاده و برا شد

. شد استفادهوفاداري مشتریان  استاندارد بانکداري جامع واز دو پرسشنامه براي اندازه گیري متغیر هاي این تحقیق، 

رگرسیون  هاي همبستگی پیرسون و  اسمیرنوف و آزمون کلموگروفهاي منظور آزمون فرضیات تحقیق از آزمونبه

تاثیر وفاداري مشتریان بر بانکداري جامع استفاده شده است. نتایج تحقیق حاکی از آن بود که  SPSSافزار در نرم

  معناداري دارد. 

  ، استان اردبیل.بانک تجارت، وفاداري مشتریان، جامع بانکداري: واژگان کلیدي
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  فصل اول

  کلیات تحقیق
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 مقدمه-1-1

آن چه تحت عنوان فصل یکم پیش رو می باشد کلیات یا مقدمه پژوهش است. در این فصل، بیان مسئله پژوهش، 

سواالت اصلی پژوهش، اهمیت پژوهش، اهداف و فرضیه هاي پژوهش، تعریف و مفاهیم و متغیرهاي تحقیق آورده 

  شده است.

  

 بیان مساله-1-2

 هاي اقتصادي به ایجاد و حفظ ارتباط مؤثر با مشتریان،با رشد تکنولوژي و توسعه فاکتورهاي رقابتی،نیاز بنگاه

ها و مؤسسات مالی باید به دنبال شناخت صحیح ها در بازار رقابتی با سایر بانکازپیش نمود پیدا کرده است. بانکبیش

تر، نگهداري ها و تشخیص مشتریان پرارزششناسایی مشتریان، ایجاد تمایل بین آناز مشتریان خود باشند. هدف از 

هاي نوین بانکداري ها و جذب مشتریان ارزشمندتر است. با رشد فناوري اطالعات و ارائه خدمات در قالبآن

روج مشتریان پرارزش هاي بازاریابی و مدیریت ارتباط با مشتریان، احتمال رویگردانی و خالکترونیک و رشد فعالیت

شود که بدانیم هزینه جذب مشتري جدید تقریباً پنج برابر هزینه نگهداري تر میوجود دارد. این نکته هنگامی پررنگ

 ). 1388مشتریان قدیمی است (نوروزي،

بیین منظور اختصاص منابع و تها و سایر مؤسسات مالی و اعتباري بههاي بانکبندي مشتریان یکی از دغدغهرتبه

وسیله ابزارهاي امتیازبندي هاي کالن بخصوص در حوزه بازاریابی بوده و هست. سودمندترین مشتریان بهاستراتژي

 ).1388گیرند (نوروزي،شده و موردتوجه خاص قرار میهاي ارزش طول عمر مشتري شناسایینظیر مدل -مشتریان

ها به دنبال این هستند که ضمن شناسایی و تحلیل د و سازمانها اهمیت یکسانی ندارنامروزه همه مشتریان براي سازمان

بندي نمایند. شناسایی، ها را بر اساس ارزشی که براي شرکت دارند نیز تفکیک و بخشهاي مشتریان بتوانند آنویژگی

منابع بندي مشتریان بر اساس ارزشی که براي شرکت دارند، زمینه را براي تخصیص بهینه ها و بخشتحلیل ویژگی

هاي مناسب بازاریابی و درنهایت مدیریت سودآوري در کنار مدیریت ارتباط با مشتري کارگیري استراتژيمحدود، به

هاي بازاریابی در بندي یک استراتژي اساسی براي مدیریت کردن تالش).  گروه1،2005آورد (گرینبرگفراهم می

منظور براي انعکاس یک تغییر از بازاریابی انبوه به بازاریابی جدید و به 1950جهت مشتریان است که در دهه 

واست و هاي خاص مشتریان معرفی گردید (رگذاري محصوالت و یا عملیات بازاریابی براي گروههدف

  ).2،2004همکاران

                                                           
1 - Greenberg 
2 - Rust.et.al 
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هایی را جهت شناخت بهتر ترجیحات آنان و بندي مشتریان رهیافتکند که دستهبیان می 2006در سال   1اسمیت

آورد بر این اساس مزایاي حاصل به دو بخش تقسیم تخصیص کارآمدتر منابع بر اساس آن اطالعات، فراهم می

سازد که از طریق فراهم کردن خدمات متناسب نیاز مشتریانشان، خود ها را قادر میبندي شرکتگردد: اول دستهمی

ها را به سمتی که بیشترین مشتریان ارزشمند قرار شود و دوم آنکه شرکترا تغییر دهند، بدین ترتیب رقابت ایجاد می

کند یهاي کالن، تالش و صرف زمان براي خلق بیشترین سود کمک مدارند هدایت کرده و به تخصیص سرمایه

سازد تا بندي یک سازمان را قادر میهاي بخشسازي سودآوري مشتري از طریق استراتژي). یکپارچه2006(اسمیت،

ها از معیارهاي مختلفی ). شرکت2،2001اش را بهبود بخشد (نیراج و همکارانهاي بازاریابیاثربخشی و کارایی برنامه

هاي خرید گذشته اعی، نگرشی و رفتاري و غیره براي ترکیب دادهشناسی، اجتم-هاي جغرافیایی، جمعیتمانند داده

 ). 3،2005نمایند (جانسون و سلنسبندي استفاده میمشتریان جهت بخش

بندي هاي کلیدي وفادار سازي مشتریان بر اساس گروهشده تحقیق حاضر به تعیین شاخصبا توجه به مطالب بیان

 اخت. مشتري در مدل بانکداري جامع خواهد پرد

  

  اهمیت و ضرورت تحقیق-1-3

دهنده هاي ارائهها ازجمله سازمانامروزه اهمیت ارتباط با مشتریان بر کسی پوشیده نیست و تمامی سازمان       

ها عالوه دارند. براي رسیدن به درکی صحیح از مشتري، سازمان ات مالی سعی در درك بیشتر از مشتریان خودمخد

نیازمند استفاده از مقیاسی براي سنجش میزان ارزش و اهمیت مشتریان مختلف هستند. این مقیاس  بر ارتباط با مشتریان

در صورتی فراهم خواهد شد که سازمان بتواند با استفاده از ابزار مناسب به میزان ارزش مشتریان خود دست یافته و 

اي که بتوان گونهها بهارتباط اثربخش با آن هاي مختلف مشتریان و ایجادوتحلیل آن بپردازد. شناخت گروهبه تجزیه

وکار امروز است. جذب مشتریان سودآور اي مهم در کسبمنافع اقتصادي سازمان را در آینده تضمین نمود، مسئله

هاي چنین حفظ و نگهداري مشتریان ارزشمند قدیمی هر دو داراي اهمیت هستند که جز با شناسایی دقیق ویژگیو هم

هاي ها به گروهبندي آنهاي کسب دانش و شناخت در مورد مشتریان، بخشباشد. یکی از راهپذیر نمینها امکاآن

تک بههاي هر بخش است. این کار توازنی بین عدم شناخت مشتریان و شناخت تکمتجانس و بررسی ویژگی

                                                           
1 - Smith 
2 - Niraj.et.al 
3 - Johnson,M and Selens,F 
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یریت بازاریابی و تخصیص هاي مدیریت ارتباط با مشتري، مدهاست که از سویی موجب هدفمند شدن فعالیتآن

خصوص زمانی که تک مشتریان بهبهشود و از سوي دیگر نسبت به شناخت فردي و تکمناسب منابع بازاریابی می

بندي مشتریان درگذشته بیشتر بر اساس تر است. بخشصرفهیک سازمان با تعداد زیادي مشتري سروکار دارد به

عنوان ها از تمرکز بر محصول بههاي اخیر با تغییر رویه سازماندر سال کهگرفت، درحالینیازهاي مشتري صورت می

عنوان یک سرمایه تولیدکننده ارزش، مشتریان بر اساس میزان ارزششان عامل ایجادکننده ارزش به تمرکز بر مشتري به

  ).1،2005شوند (لیو و شیوبندي میبخش

  

  اهداف پژوهش-1-4

  مجازي بر وفادارسازي مشتریان در شعب بانک تجارت استان اردبیلبررسی تاثیر بانکداري 

  بررسی تاثیر بانکداري سرمایه گذاري بر وفادارسازي مشتریان در شعب بانک تجارت استان اردبیل

  بررسی تاثیر بانکداري شرکتی بر وفادارسازي مشتریان در شعب بانک تجارت استان اردبیل

  ر وفادارسازي مشتریان در شعب بانک تجارت استان اردبیلبررسی تاثیر بانکداري اختصاصی ب

  بررسی تاثیر بانکداري اشخاص بر وفادارسازي مشتریان در شعب بانک تجارت استان اردبیل

  بررسی تاثیر بانکداري خرد بر وفادارسازي مشتریان در شعب بانک تجارت استان اردبیل

  فرضیه هاي پزوهش-1-5

 استان اردبیل:در شعب بانک تجارت 

  بانکداري مجازي بر وفادارسازي مشتریان تاثیر گذار است. 

  بانکداري سرمایه گذاري بر وفادارسازي مشتریان تاثیر گذار است.

  بانکداري شرکتی بر وفادارسازي مشتریان تاثیر گذار است.

  بانکداري اختصاصی بر وفادارسازي مشتریان تاثیر گذار است.

  ادارسازي مشتریان تاثیر گذار است.بانکداري اشخاص بر وف

  بانکداري خرد بر وفادارسازي مشتریان تاثیر گذار است.

 

  

                                                           
1 - Liu,D.R.,andShih,Y.Y 



۶ 

 

  ها و اصطالحات فنی و تخصصی:(به صورت مفهومی و عملیاتی)تعریف واژه-1-6

  ) به شرح زیر می باشد: 1394(باقري، تعاریف ابعاد بانک داري جامع بر اساس 

با مزیتهاي محدود است را شامل می   ارایه خدمات به عموم مردم  این شیوه بانکداري : 1بانکداري خرد

این طبقه شامل مشتریان عادي بانکها هستند که داراي منابع پس اندازي خرد ، تراکنش هاي محدود   شود .

ه از مشتریان و ... می باشند. این دست   ، ارتباط از طریق خدمات پرداخت معمول چون دریافت حقوق ، قبوض

از اعتبارات خرد براي رفع نیازهاي روزمره زندگی استفاده می کنند و مشتریان اصلی کارتهاي اعتباري به 

شمار می روند . این بخش تعداد بسیار زیادي از مشتریان را شامل می شود که سودآوري محدودي دارند و 

 ).1394(باقري،  مزیت این بخش ریسک کم به دلیل پراکندگی و تعداد باال است

این بخش از مدل بانکداري جامع ، مشتریان حقوقی را شامل می شود . بانکداري  : 2بانکداري شرکتی

، بانکداري   بخش اصلی بانکداري شرکتهاي کوچک و متوسط 3شرکتی به دلیل طیف مشتریان و اندازه به 

تقسیم می شود . این بخش داراي ویژگیهاي متفاوتی   و در نهایت بانکداري بازار جهانی   شرکتهاي بزرگ

است . لذا بانکداري شرکتی پاسخ گویی به تمام نیازهاي مشتریان خود را هدفگذاري کرده است . بدین 

خارج  ترتیب بانکداري براي پاسخگویی به نیازهاي مشتریان خود ، از محدوده خدمات و محصوالت بانکی

و به سوي ارایه خدمات مالی ( بیمه ، لیزینگ، سرمایه گذاري و .... ) حرکت می کند . ویژگی اصلی این 

دسته از مشتریان ، عملیات بسیار زیاد ، فعالیتهاي بین المللی ، نیازهاي پیچیده و گسترده ، استفاده از خدمات 

 ).1394(باقري، است و محصوالت پیچیده و ابزارهاي متنوع مالی و بانکی و ...

مشتریان با ثروت و درآمد خالص باال هدف این شیوه بانکداري هستند . این  : 3بانکداري اختصاصی

طبقه از نظر تعداد بسیار محدود است اما منابع بسیاري در اختیار دارند که بانکها بسیار عالقه مند هستند که 

. این دسته از مشتریان نیازمند خدمات متفاوتی نسبت به کنترل و مدیریت این منابع را در دست داشته باشند 

مشتریان خرد دارند و بانکها براي به دست آوردن این مشتریان نیازمند زیرساختهاي بسیار متفاوتی هستند . 

این دسته از از مشتریان از قدرت چانه زنی باالیی برخوردارند و ارتباط نزدیک و متفاوتی با بانکهاي خود 

خدمات براي این دسته از مشتریان شخص سازي شده است. ارایه خدمات به مشتریان اختصاصی دارند . 

 ).1394(باقري،  مربوط به تمام جنبه هاي مالی آنها است

                                                           
1 - Retail banking 
2 - Corporate banking 
3 - Dedicated banking 



٧ 

 

راهکار بانکداري شرکتی و اختصاصی براي مدیریت دارایی و ثروت  :	 1بانکداري سرمایه گذاري

انکداري سرمایه گذاري بیشتر با دو دسته از مشتریان که داراي مشتریان است. بدین ترتیب می توان دید که ب

سرمایه و دارایی هستند یعنی شرکتها و مشتریان ثروتمند در ارتباط است . این شکل از بانکداري که با بازار 

سرمایه در ارتباط است در تالش است تا خدمات مالی مورد نیاز مشتریان را از طریق کلیه ابزارهاي مالی به 

خصوص بازار سرمایه برآورده سازد . بر اساس قوانین ایران ارایه این دسته از خدمات توسط شرکتهاي تامین 

 ).1394(باقري، سرمایه انجام می شود

این بخش از مشتریان، طیفی از مشتریان بین مشتریان عادي و اختصاصی هستند.   : 2بانکداري شخصی

ود تر نسبت به مشتریان اختصاصی را شامل می شود . این بخش از این مشتریان تعداد بیشتري با منابع محد

بازار مزایاي مشتریان اختصاصی و خرد را با هم دارد . ریسک کمتر نسبت به مشتریان اختصاصی و منافع 

بیشتر نسبت به مشتریان خرد از ویژگی آنها است . اما این بخش به دلیل تمایل ذاتی بانکها به سوي حرکت 

قات باالي مشتریان مغفول می ماند . اما برخی از بانکهاي تراز اول جهانی مانند بانک بارکلیز این به سوي طب

  ).1394(باقري، بخش از مشتریان را هدفگذاري کرده اند

بانکداري مجازي یک استراتژي کسب و کار است که مشتریانی را که از طریق  :3بانکداري مجازي

  ).1394(باقري، فضاي مجازي مسائل بانکی خود را مدیریت می کنند

 باشدمی برندیا شرکت خریدیا استفاده از خدمات تکرار مفهوم به وفاداري مشتري :4وفاداري مشتري

 واکنش یک صرفاً خرید تکرار ترتیب،اینبه .گرددمی محسوب روانی فرایندهاي رفتار، این دلیل که

  ).1999باشد (الیورریا،می هنجاري و احساسی روانی، عوامل نتیجه بلکه نیست؛ اختیاري

  تعریف عملیاتی :

 ) 2011( 5آکروش و همکاران: این مفهوم از طریق پرسشنامه تصویر وفاداري مشتري وفاداري مشتري

  شود. سنجیده می

) در رابطه 1393این مفهوم از طریق پرسشنامه محقق ساخته برگرفته از باقري ( ابعاد بانک داري جامع:

  شود. با بانک داري جامع در شعب بانک تجارت استان اردبیل سنجیده می

                                                           
1 - Investment Banking 
2 - Personal banking 
3 - Virtual Banking 
4 -customer loyalty 
5 - Akroush, M 



٨ 

 

 متغیرهاي پژوهش و ابعاد آنها -1-1جدول

  شاخص ها  ابعاد  متغیر

  -  وفاداري مشتري

  تشویق دوستان و بستگان به مراجعه به خدمات این بانک

  بازگشت مجدد در اینده به این بانک

  بیان کردن جنبه هاي مثبت و مزایاي این بانک را براي دیگران 

  بر طرف کردن نیازهاي من توسط بانک به بهترین وجه 

  ین بانک، نسبت به سایر بانک ها .حاضر بودن به پرداخت هزینه باالتري براي استفاده از ا

  رفتن به بانک دیگر فقط در صورت عدم دسترسی به این بانک 

  درست بودن تصمیم براي حضور در این بانک 

بانک هاي رقیب از مالحظات من خارج شده و منحصرا به ادامه فعالیت با بانک مورد نظر 

  اقدام می نمایم.

  ارائه شده توسط بانک  بانکداري سرمایه گذاريداشتن رضایت  نسبت به 

  داشتن رضایت  از تسهیالت ارائه شده بانک

  بانک داري جامع

  خرد

  امکانپذیر بودن دریافت قبوض، اب، برق و گاز از طریق بانک

  ارائه خدمات از طریق بانکداري الکترونیکی

  عادي به صورت خاصبررسی کردن میزان رضایت مشتریان 

  سنجیدن بانک همه مشتریان را با یک معیار 

  شرکتی

  بودن رویه هاي خاصی در بانک ما بر اي وفادراي مشتریان ویژه

  برنامه ریزي در جهت جذب منابع مالی براي شرکت ها در بانک

  استراتژي بانک جهت سودآوري از طریق بررسی راهکار هاي کسب سود

  دستورالعملی جهت سنجش کاناهاي ارتباط با مشتري در بانکتدوین 

  اختصاصی

  بودن خط مشی هایی جهت بررسی نیاز سنجی مشتریان در بانک

  بودن رویه هایی براي ارزیابی عملکرد مشتر یان بانک

  بودن دستورالعملی جهت برآورده ساختن نیاز هاي اختصاصی مشتریان

سرمایه 

  گذاري

  بانک شما جهت سرمایه گذاري در کشورهاي خارجیبودن رویه در 

  داشتن اهداف کوتاه مدت بانک شما در سرمایه گذراي بخش خصوصی

  داشتن برنامه ریزي بازار یابی مویرگی جهت سرمایه گذاري در بانک

  شخصی

  ایجاد بستري جهت چک کردن حسا بهاي شخصی مشتریان از طریق الکترونیکی 

  واحد اختصاصی در شعب به مشتریان خاص و ویژه جها اقدامات بانکی

  ارائه خدمات بانکی از طریق تلفنی براي مشتریان ویزه بانک



٩ 

 

  

  مجازي

  ارائه خدمات انالین بانکداري 

  بانکداري از طریق ایمیل

  

  

  مدل مفهومی تحقیق-1-7

  

 بانکداري مجازي

 بانکداري سرمایه گذاري

 بانکداري شرکتی

 بانکداري اختصاصی

 بانکداري اشخاص

 بانکداري خرد

  

)1394مدل مفهومی تحقیق برگرفته از (باقري،  

  

  

  

  

 

 

 

  

  

 وفاداری مشتریان


